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1. Tim Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia Komponen 3 yang telah memfasilitasi 
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yang telah terlibat dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan modul ini 
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Pendahuluan

Proses belajar mengajar sangat menentukan peningkatan kualitas pendidikan. Perolehan 
belajar berupa nilai-nilai dan keterampilan tertentu terukur melalui proses dan hasil 
belajar. Sistem pembelajaran masa lalu dianggap tidak mampu lagi menopang tercapainya 
tujuan pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya melakukan inovasi 
bidang pembelajaran selalu dikembangkan. Di madrasah ibtidaiyah, pendekatan dalam 
pembelajaran yang dianggap relevan untuk menjawab tuntutan zaman adalah pendekatan 
aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau biasa disingkat PAIKEM. Dikatakan 
demikian karena pendekatan PAIKEM dapat mengakomodasi tuntutan perkembangan 
seluruh aspek dalam diri anak, baik dari kognitif, afektif maupun psikomotor.

PAIKEM merupakan sebuah tantangan bagi guru dan madrasah yang selama ini dianggap 
kurang dapat mengemas pembelajaran yang bermakna, berguna dan jauh dari tekanan. 
Guru profesional ditantang bagaimana mengelolah kelas dengan baik dan menciptakan 
suasana pembelajaran yang menyenangkan. Terwujud atau tidak PAIKEM dalam kelas diawali 
dari bagaimana guru dapat menata pembelajaran dengan baik. Harmonisasi pembelajaran 
dimulai dari kepiawaian guru sebagai pembangkit motivasi peserta didik, bagaimana 
memotivasi dan membangun serta menyelaraskan atau memperluas pengetahuan dasar 
yang dimiliki peserta didik, baik yang berkaitan dengan intlektualitas, personal, sosial, 
emosional dan kultural

A. Mengapa PAIKEM
PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 
Pembelajaran PAIKEM merupakan sebuah model pembelajaran kontekstual yang melibatkan 
paling sedikit empat prinsip utama dalam proses pembelajarannya. Pertama, proses Interaksi 
(peserta didik berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan peserta didik, multi-media, 
referensi, lingkungan dsb). Kedua, proses Komunikasi (peserta didik mengkomunikasikan 
pengalaman belajar mereka dengan guru dan rekan peserta didik lain melalui cerita, dialog 
atau melalui simulasi role-play). Ketiga, proses Refleksi, (peserta didik memikirkan kembali 
tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari, dan apa yang mereka telah lakukan). 
Keempat, proses Eksplorasi (peserta didik mengalami langsung dengan melibatkan semua 
indera mereka melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan dan/atau wawancara)

Pelaksanaan PAIKEM harus memperhatikan bakat, minat dan modalitas belajar peserta 
didik, dan bukan semata potensi akademiknya. Dalam pendekatan pembelajaran Quantum 
(Quantum Learning) ada tiga macam modalitas peserta didik, yaitu modalitas visual, 
auditorial dan kinestetik. Dengan modalitas visual dimaksudkan bahwa kekuatan belajar 
peserta didik terletak pada indera ‘mata’ (membaca teks, grafik atau dengan melihat 
suatu peristiwa), kekuatan auditorial terletak pada indera ‘pendengaran’ (mendengar dan 
menyimak penjelasan atau cerita), dan kekuatan kinestetik terletak pada ‘perabaan’ (seperti 
menunjuk, menyentuh atau melakukan). Jadi, dengan memahami kecenderungan potensi 
peserta didik tersebut, maka seorang guru harus mampu merancang media, metoda/atau 
materi pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kecenderungan potensi belajar 
peserta didik.
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B. Kondisi/pelaksanaan PAIKEM saat ini
Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi (KBK) diperbarui dengan kurikulum 2006 
(KTSP) dan kini disempurnakan dengan Kurikulum 2013 merupakan dasar dan pedoman 
pembelajaran guru di madrasah. Pedoman ini dibuat dengan harapan guru dapat melakukan 
tahapan-tahapan pembelajaran yang menghasilkan peserta didik berkompetensi dan 
berkualitas. Namun, berdasarkan banyak penelitian, pelaksanaan pembelajaran di madrasah 
belum memuat unsur-unsur inovatif dalam kurikulum 2013. Hal ini tampak pada RPP yang 
dibuat oleh guru dan cara guru mengajar di kelas yang masih tetap menggunakan cara lama, 
yaitu dominan menggunakan metode ceramah-ekspositori. Guru masih mendominasi kelas 
dan peserta didik menjadi penonton. Paradigma lama, paradigma mengajar belum berubah 
menjadi paradigma membelajarkan peserta didik. Padahal, tuntutan KBK, KTSP sampai 
dengan Kurikulum 2013 pada penyusunan RPP adalah menempatkan guru sebagai sutradara 
dan peserta didik menjadi pemain. Artinya skenario pembelajaran untuk pelaksanaan 
pembelajaran di kelas adalah bagaimana guru memfasilitasi aktivitas peserta didik dalam 
mengembangkan kompetensinya sehingga memiliki kecakapan hidup (life skill) untuk bekal 
hidup dan penghidupannya sebagai insan mandiri.

Di sisi lain, disebabkan oleh kebiasaan peserta didik menjadi penonton di dalam kelas, 
pengetahuan yang diterima menjadi pasif. Peserta didik terbiasa disuapi dan diberi dan tidak 
terbiasa membangun pengetahuan baru. Situasi ini menjadikan peserta didik malas dan tidak 
kreatif, akibatnya tujuan dan target pendidikan menjadi tidak tercapai. 

Sedikitnya perubahan paradigmaa mengajar dan belajar kemungkinan besar disebabkan 
oleh minimnya pengetahuan guru. Penghargaan terhadap profesi guru yang belum merata, 
menjadi salah satu alasan minimnya pengetahuan guru. Guru tidak sempat mengembangkan 
diri dengan ilmu pengetahuan baru, karena perpustakaan madrasah tidak terpelihara 
sedangkan guru pun perlu berpikir ulang dalam membeli buku-buku tentang kependidikan. 
Namun, berbagai problema di atas tidak berarti guru tidak mau melakukan perubahan. Guru 
sangat ingin meningkatkan kemampuan dirinya, namun terhambat oleh kondisi dan situasi. 
Itu sebabnya, dibuat satu pelatihan yang singkat padat dan menyenangkan. Kegiatan tersebut 
membantu guru meningkatkan pengetahuan mengajar mereka. Pelatihan inilah yang dikenal 
dengan pelatihan PAIKEM. Pelatihan yang menyentuh inti permasalahan dalam mengajar, 
menekankan bagaimana mengubah kebiasaan perilaku guru dalam kelas, mengubah 
paradigma mengajar menjadi membelajarkan, sehingga misi Kurikulum yang diharapkan 
pemerintah dalam mencerdaskan bangsa terwujud. 

C. Apa yang harus guru lakukan dalam pelaksanaan PAIKEM
Agar pelaksanaan PAIKEM berjalan sebagaimana diharapkan (John B.Biggs and Ross 
Telfer:1987) paling tidak ada 12 aspek dari sebuah pembelajaran kreatif yang harus dipahami 
dan dilakukan oleh seorang guru yang baik dalam proses pembelajaran terhadap peserta 
didik:

1. Memahami potensi peserta didik yang tersembunyi dan mendorongnya untuk 
berkembang sesuai dengan kecenderungan bakat dan minat mereka,

2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar meningkatkan rasa 
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan bantuan jika mereka membutuhkan,

3. Menghargai potensi peserta didik yang lemah/lamban dan memperlihatkan sikap 
antusias   terhadap ide serta gagasan mereka

5. Mendorong peserta didik untuk terus maju mencapai sukses dalam bidang yang 
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diminati dan penghargaan atas prestasi mereka,

6. Mengakui pekerjaan peserta didik dalam satu bidang untuk memberikan semangat 
pada pekerjaan lain berikutnya.

7. Menggunakan kemampuan fantasi dalam proses pembelajaran untuk membangun 
hubungan dengan realitas dan kehidupan nyata.

8. Memuji keindahan perbedaan potensi, karakter, bakat dan minat serta modalitas gaya 
belajar individu peserta didik,

9. Mendorong dan menghargai keterlibatan individu peserta didik secara penuh dalam 
proyek-proyek pembelajaran mandiri,

10. Menyatakan kepada para peserta didik bahwa guru-guru merupakan mitra mereka 
dan perannya sebagai motivator dan trainer bagi peserta didik.

11. Menciptakan suasana belajar yang kondusif dan bebas dari tekanan dan intimidasi 
dalam usaha meyakinkan minat belajar peserta didik,

12. Mendorong terjadinya proses pembelajaran interaktif, kolaboratif, inkuiri dan 
discovery agar terbentuk budaya belajar yang bermakna (meaningfullearning) pada 
peserta didik.

14. Memberikan tes/ujian yang bisa mendorong terjadinya umpan balik dan semangat/
gairah pada peserta didik untuk ingin mempelajari materi lebih dalam.
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Pengantar Umum 

Program Pelatihan PAIKEM

Mengapa Modul Pelatihan ini dirancang?
Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia melaksanakan berbagai program pelatihan 
yang akan diterapkan untuk mendukung percepatan akreditasi madrasah seperti Program 
Pelatihan MBM, Program Pelatihan Perpustakaan, Program Pelatihan KTSP, Program 
Pelatihan PAIKEM, Program Pelatihan Hidup Sehat dan Manajemen UKS, Program Pelatihan 
Effective School, Program Pelatihan Manajemen Keuangan dan BOS. Beberapa program 
pelatihan tersebut disediakan modul sesuai dengan  nama program pelatihan. Di dalam 
modul diberikan model dan metodologi praktis yang sederhana dan mudah dipahami, yang 
akan memudahkan pemangku kepentingan madrasah menerapkan program akreditasi 
yang terpadu di tingkat madrasah. Modul ini menyediakan bahan pelatihan dengan sebuah 
metode yang sistematis dalam usaha peningkatan mutu pembelajaran madrasah modul 
dikembangkan dengan menawarkan sebuah latar belakang teoritis dan dipadu dengan 
latihan praktis.

Siapa Yang Dapat Mengambil Manfaat dari Modul Pelatihan PAIKEM 
ini?
Modul Pelatihan PAIKEM ini secara khusus dirancang untuk melatih guru-guru dari  madrasah 
sasaran program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia baik tingkat Ibtidaiyah maupun 
Tsanawiyah . Modul ini juga dapat digunakan untuk program pelatihan guru ataupun calon 
guru secara umum. Dengan beberapa penyesuaian, modul ini juga dapat digunakan untuk 
melatih guru-guru pada jenjang pendidikan lain, termasuk Madarasah Aliyah (MA) atau 
Madrasah Menengah Atas (SMA). 

Siapa yang dapat  menggunakan modul pelatihan ini?
Modul Pelatihan PAIKEM ini dapat digunakan oleh kepala madrasah, guru, dan anggota 
masyarakat yang ingin meningkatan kualitas pembelajaran. Pada akhirnya modul ini 
bermanfaat untuk dapat  memenuhi persyaratan akreditasi. Modul ini dapat digunakan oleh 
pengawas dan trainer di lingkungan KKG atau MGMP  untuk melatih guru-guru dari berbagai 
tingkatan madrasah baik ibtidaiyah, tsanawiyah, ataupun aliyah.

Pendekatan Pelatihan Apa yang Digunakan di dalam Modul?
Modul ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa. Berbagai macam metode 
pembelajaran interaktif  digunakan dalam setiap bagian modul ini. Cara ini dilakukan  tidak 
hanya untuk memotivasi peserta dalam mengikuti  pelatihan, namun juga untuk memberikan 
kesempatan kepada peserta untuk mengalami langsung berbagai  metode pembelajaran 
yang dapat digunakan oleh guru di dalam kelas. Untuk menyusun pembelajaran di tiap sesi, 
modul ini menggunakan kerangka sederhana yang disebut ICARE. Sistem ICARE meliputi lima 
unsur kunci dari pengalaman pembelajaran yaitu Introduction, Connection, Application, 
Reflection, dan  Extension. 
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Kerangka ICARE dijelaskan secara terperinci di bawah ini.  

1. Introduction
 Pada tahap ini, trainer menanamkan pemahaman tentang isi dari pelajaran/sesi 

kepada para peserta. Bagian ini harus berisi penjelasan tujuan yang akan dicapai 
dari pelajaran/ sesi. Tahap Introduction (pendahuluan) harus singkat dan sederhana 
sehingga tidak banyak menghabiskan waktu. Pada tahap ini juga trainer harus 
berusaha untuk memfokuskan perhatian  dan membangkitkan minat peserta untuk 
mengikuti sesi dengan bersemangat.

2. Connection
 Sebagian besar pembelajaran merupakan rangkaian proses kegiatan yang 

berkesinambungan. Oleh karena itu,  pembelajaran yang baik perlu dimulai dari 
apa yang sudah diketahui peserta didik atau dimulai dari kemampuan awal peserta 
didik. Pada tahap ini, trainer sebaiknya menghubungkan pengetahuan yang baru 
dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik dan proses ini disebut dengan 
schemata. Untuk hal ini trainer dapat melakukan brainstorming sederhana. Sesudah 
itu, trainer  dapat melanjutkan  dengan memberikan presentasi atau penjelasan. Akan 
tetapi, perlu diingat bahwa presentasi yang dilakukan sebaiknya tidak terlalu lama.

3.  Application
 Tahap ini adalah bagian yang paling penting dalam proses pembelajaran. Setelah 

peserta memperoleh informasi atau kecakapan baru melalui tahap connection, 
mereka perlu diberi kesempatan untuk mempraktikkan dan menerapkan pengetahuan 
serta kecakapan tersebut secara individual, berpasangan atau dalam kelompok. 
Bagian application perlu mendapatkan porsi waktu yang paling lama. Ketika peserta 
mempraktikkan pengetahuannya, trainer melakukan mentoring.

4. Reflection
 Pada tahap ini peserta diberi kesempatan untuk merefleksikan apa yang telah mereka 

pelajari. Tugas trainer adalah menilai sejauh mana keberhasilan pembelajaran. 
Kegiatan refleksi dapat dilakukan secara individual, berpasangan ataupun kelompok. 
Trainer dapat meminta peserta untuk melakukan presentasi atau menjelaskan apa 
yang telah mereka pelajari secara lisan. Mereka juga dapat melakukan kegiatan 
penulisan mandiri  dimana peserta menulis sebuah ringkasan dari hasil pembelajaran. 
Refleksi ini juga bisa berbentuk kuis singkat dimana trainer memberi pertanyaan 
berdasarkan isi pelajaran/sesi. Poin penting untuk diingat dalam refleksi adalah bahwa 
trainer perlu menyediakan kesempatan bagi para peserta untuk mengungkapkan apa 
yang telah mereka pelajari.  

5. Extend
 Extension adalah tahap pasca sesi berakhir, dimana trainer menyiapkan kegiatan yang 

yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemahaman peserta tentang 
materi pembelajaran. Di madrasah, kegiatan extension biasanya disebut dengan 
pekerjaan rumah(PR). Kegiatan Extension dapat meliputi penyediaan bahan bacaan 
tambahan,tugas penelitian atau latihan. 
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Bagaimana Modul ini Disusun? 
Modul PAIKEM ini disusun dalam beberapa sesi.  Sesi-sesi yang dimasukkan dalam modul 
semuanya menggunakan tata letak dan pendekatan yang sama dalam pengaturan proses 
per sesi, sehingga peserta dapat  mengetahui bagaimana cara menggunakannya.  Setiap sesi 
berisi hal-hal sebagai berikut: 
Judul Sesi 

Judul ditulis dalam bentuk kalimat tanya.  Pertanyaan merujuk langsung pada isi sesi 
dan pada akhir sesi, para guru sebagai peserta didik diarahkan untuk mampu menjawab 
pertanyaan tersebut.  
Pendahuluan 

Bagian pendahuluan sesi akan menjelaskan informasi latar belakang tentang isi sesi dan 
alasan mengapa bahan ini dimasukkan ke dalam modul.
Tujuan Sesi

Bagian ini menjelaskan tujuan sesi dan apa yang harus dikuasai peserta pada akhir sesi. 
Tujuan ini menjadi acuan bagi trainer dan pembelajaran dalam mencapai hasil akhir sesi. 
Pertanyaan Kunci

Pertanyaan kunci berkaitan dengan hasil belajar pada masing-masing sesi. Pertanyaan itu 
harus disampaikan kepada peserta pada awal sesi 
Catatan untuk Trainer

Bagian ini menyajikan gagasan dan petunjuk kepada trainer untuk menyiapkan dan 
menyampaikan materi dalam sesi.  

Trainer seharusnya membaca catatan ini secara cermat bahkan sebelum mulai 
merencanakan pelaksanaan sesi tersebut. Penjelasan itu akan membantu trainer untuk 
memastikan sesi tersebut berhasil dan peserta mempelajari apa yang telah ditetapkan.  
Sumber dan Bahan

Bagian ini akan berisi daftar barang-barang yang diperlukan untuk melaksanakan sesi.
Persiapkan barang-barang yang dibutuhkan sebelum  melaksanakan sesi. 
Waktu

Bagian ini memberitahukan batas waktu minimal yang akan diperlukan untuk melaksanakan 
sesi tersebut. Ingatlah bahwa ini adalah batas minimal.   
Ringkasan Sesi

	  
Introductio
n	  
5	  Menit	  

Connection	  
10	  menit	  
	  

Application	  
60	  menit	  
	  

Reflection	  
10	  menit	  
	  
	  

	  
Extensio
n	  
5	  menit	  

Bagian ini berisi ringkasan dalam bentuk bagan alur  tentang bagaimana sesi tersebut akan 
berjalan. Bagian ini dibagi dalam tahap-tahap ICARE.  
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Energizer

Bagian ini berisi ide-ide bagaimana trainer dapat menyegarkan peserta sepanjang pelatihan. 
Semua energizer berhubungan dengan tema dari sesi namun tidak menyatu dengan sesi 
sehingga tidak wajib untuk dilakukan. 

Rincian Langkah-Langkah Kegiatan
Bagian ini berisi petunjuk secara bertahap dalam melaksanakan semua kegiatan pada sesi 
pelatihan. Langkah-langkah tersebut dibagi dalam kerangka ICARE yang digambarkan dan 
dijelaskan secara terperinci pada bagian berikutnya. Ikuti langkah-langkah sebagaimana 
dituliskan dalam modul.

Pesan Utama
Bagian ini berisi ringkasan sesi yang dengan singkat menyebutkan pokok utama yang 
seharusnya sudah dikuasai oleh peserta dari sesi tersebut. Trainer sebaiknya memberikan 
pesan utama ini kepada peserta setelah mereka menyerahkan ringkasan mereka.

Handout untuk Peserta
Handout adalah alat pembelajaran yang dapat digunakan para peserta untuk membantu 
menyelesaikan beberapa kegiatan sesi. Handout ini terdapat pada akhir tiap sesi dan perlu 
difotokopi sebelum pelatihan.   

Ikhtisar Sesi
Ikhtisar sesi merupakan rangkuman dari materi di setiap sesi. Rangkuman ini disusun 
berdasarkan poin-poin penting yang ada di dalam materi agar mudah diingat oleh peserta 
kegiatan.
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SESI 1

Teori Belajar dan Pembelajaran Aktif
 

kk Pendahuluan
Perubahan kurikulum di Indonesia pada tahun 2006 menjadi Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) dan disempurnakan dengan Kurikulum 2013, diikuti oleh perubahan 
paradimaa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran lebih banyak didominasi oleh 
guru (teacher center) harus berubah menjadi proses pembelajaran yang banyak melibatkan 
peserta didik (student center), sehingga potensi peserta didik dapat berkembang dan 
menuntut aktivitas peserta didik lebih banyak, bahkan akan lebih baik lagi jika peserta didik 
lebih banyak aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian empat pilar pendidikan yang 
dicanangkan UNESCO dapat tercapai, yakni belajar untuk mengetahui (learning to know), 
belajar melakukan (learning to do), belajar hidup dalam kebersamaan (learning to life 
together), belajar menjadi diri sendiri (learning to be), dan belajar seumur hidup (life long 
learning). 

Selain itu, setiap anak pada dasarnya memiliki potensi yang luar bisa untuk dikembangkan. 
Untuk itu, seorang guru diharapkan dapat menggali dan mengembangkan potensi 
yang dimiliki oleh setiap anak. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengelola 
pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dan 
mengekspresikan segala potensi yang dimilikinya. Salah satu strategi yang diterapkan untuk 
tujuan ini adalah dengan pembelajaran PAIKEM. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran 
yang menekankan pada keterlibatan peserta didik secara aktif untuk mengalami sendiri, 
menemukan, memecahkan masalah sehingga sesuai potensi mereka berkembang secara 
optimal.

Pembelajaran PAIKEM memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) pembelajaran berpusat pada 
peserta didik; 2) pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata; 3) pembelajaran mendorong 
anak untuk berpikir tingkat tinggi; 4) pembelajaran melayani gaya belajar anak yang 
berbeda-beda; 5) pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multi arah (peserta 
didik-peserta didik-guru); 6) pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media/ sumber 
belajar; 7) pembelajaran berpusat pada anak; 8) penataan lingkungan belajar memudahkan 
peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar; 9) guru memantau proses belajar peserta 
didik; 10) Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja anak.

kk Tujuan Sesi 
Secara khusus setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan teori  dan prinsip-prinsip pembelajaran
2. Membedakan antara pembelajaran modern dan konvensional
3. Menjelaskan ciri-ciri pembelajaran PAIKEM
4. Mengemukakan alasan mengapa menggunakan PAIKEM 
5. Memiliki persepsi awal yang positif tentang PAIKEM



2Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan

Modul 
PAIKEM

kk Pertanyaan Kunci 
• Apa yang dimaksud dengan teori dan prinsip pembelajaran ?

• Apa perbedaan pembelajaran modern dengan pembelajaran tradisional?

• Apa yang dimaksud dengan PAIKEM ?

• Mengapa guru menggunakan PAIKEM dalam proses pembelajaran ?

• Mengapa guru perlu menggunakan metode yang beragam/bervariasi?

Catatan untuk Trainer

Sesi ini merupakan sesi pengantar untuk modul ini. Maka sepanjang sesi ini Trainer perlu 
untuk memastikan bahwa peserta memahami apa yang dimaksud dengan teori dan prinsip 
pembelajaran dan mengapa hal itu penting.  Lakukan aktivitas seperti Brainstorming untuk 
memaksimalkan pemahaman mereka tentang metode-metode pembelajaran. Pastikan 
peserta mengerti dan dapat menjelaskan tentang metode-metode tersebut, mereka tidak 
hanya mengenal nama.

kk Bahan dan Alat
• Flipchart 

• Spidol  

• VCD PAIKEM

• Infokus 

• Handout 1.1 : Game Perkenalan

• Handout 1.2 : Pembelajaran Aktif dalam Video 

• Handout 1.3 : Pesan Berantai 

• Handout 1.4 : Pembelajaran Aktif vs Pembelajaran Tradisional

• Handout 1.5 : PAIKEM : Apa dan Bagaimana ?

• Handout 1.6 : Model Informasi Pengolahan Memori

• Handout 1.7 : Gambar kelas bernuansa PAIKEM

kk Waktu
Sesi ini berlangsung selama 120 menit. Trainer dapat mengikuti urutan waktu yang 

ditetapkan secara fleksibel.
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kk Ringkasan Sesi
I C A R E

Introduce Connect Apply Reflect Extend

5 menit
Pada awal 
sesi ini trainer 
melakukan game 
perkenalan. 
Penjelasan latar 
belakang, tujuan, 
dan hasil belajar, 
serta pertanyaan 
kunci

30 menit
Peserta 
menyaksikan 
tayangan 
VCD tentang 
pembelaja-
ran PAIKEM

65 menit
Bekerja dalam 
kelompok  untuk 
mendiskusikan 
handout 1.2, 
1.3,1.4,1.5,1.6 
dan 1.7
Dilanjutkan 
dengan presenta-
si masing-masing  
kelompok

10 menit
Menanyakan 
kepada peserta 
mengenai keterca-
paian tujuan sesi 
ini. Memberikan 
kesempatan kepa-
da peserta yang 
ingin menyampai-
kan pertanyaan 
atau mengung-
kapkan perasaan 
mereka.

10 menit
Peserta 
mempelajari 
kembali se-
mua materi 
yang ada di 
hand out.

kk Rincian Langkah-langkah Kegiatan
Introduce (5 menit)

1. Pada awal sesi satu trainer melakukan game perkenalan. (Handout 1.1)

2. Sampaikan tujuan, hasil belajar dan pertanyaan kunci. Jelaskan bahwa indikator 
keberhasilan sesi adalah jika peserta telah mampu menjawab pertanyaan kunci.

3. Trainer bertanya kepada peserta,“Dalam kondisi seperti apa mereka dapat belajar 
dengan efektif?” . Lakukan kegiatan ini selama 3 menit dan trainer menuliskan apa 
yang disampaikan peserta di papan tulis, atau di kertas flipchart 

4. Sampaikan beberapa poin utama yang terdapat dalam pendahuluan sesi ini.
Connect (30 menit)

1. Beri penjelasan kepada peserta bahwa akan dilakukan tanyangan VCD tentang PAIKEM

2. Bagi peserta  kedalam 5 kelompok yang beranggotakan 8 atau lebih. Beri nama pada 
setiap kelompok dengan nama tokoh pendidikan Indonesia. 

3. Informasikan kepada setiap kelompok untuk menyaksikan tanyangan VCD tentang 
PAIKEM.

Apply (65 menit)

1. Setelah peserta menyaksikan VCD tentang PAIKEM, mintalah kepada setiap kelompok 
untuk mendiskusikan apa pendapat mereka tentang tayangan VCD. Gunakan handout 
1.2 sebagai bahan diskusi. 

2. Minta kepada para peserta untuk menuliskan hasil diskusi kelompok pada Handout 
1.2.

3. Minta kepada setiap wakil kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya di depan kelompok lain kurang lebih 2 menit.



4Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan

Modul 
PAIKEM

4. Beri kesempatan kepada kelompok lain menanggapi.

5. Minta wakil kelompok lain untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan 
kelompok yang lain menanggapi. Demikian seterusnya hingga seluruh kelompok 
bergantian mempresentasikan hasil diskusi mereka.

6. Trainer memberi penguatan dalam bentuk  power point dan menambahkan beberapa 
penjelasan tentang materi yang dibahas pada sesi ini.

7. Setelah presentasi, trainer membagikan Handout 1.3. dan dilanjutkan dengan 
permainan pesan berantai.

8. Trainer memberikan penjelasan tentang materi yang ada di Handout 1.4., 1.5, 1.6, dan 
1.7. 

9. Tanya jawab
Reflect (10 menit)

1. Tampilkan melalui LCD atau bacakan kembali pertanyaan kunci.

2. Beri kesempatan kepada setiap peserta untuk menjawab pertanyaan kunci tersebut 
dan cek seluruh peserta apakah telah mampu menjawab.

3. Minta kepada peserta untuk menuliskan pesan kunci serta hasil pembelajaran yang 
mereka peroleh di sesi ini pada jurnalnya masing-masing.

Extend (5 menit)
Di luar sesi, minta setiap peserta mempelajari kembali seluruh informasi tambahan dalam 
sesi ini. (Trainer membagikan Handout 1.4,1.5,1.6, dan 1.7).

kk Pesan Kunci
Proses pembelajaran akan menyenangkan bagi peserta didik jika guru memahami 
perbedaan-perbedaan yang dimiliki peserta didik. Oleh karena itu menggunakan metode 
yang bervariasi menjadi sebuah kebutuhan untuk dapat melayani kebutuhan peserta didik 
yang berbeda. Membuat mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran juga membuat 
mereka merasa nyaman dan menikmati proses.

  Hand out 1.1

Game Perkenalan: Potret Diri

Game ini bertujuan untuk mendapatkan motivasi diri melalui diri sendiri. Langkah-langkah 
melakukan game ini adalah:

1. Bagikan kertas kosong kepada setiap peserta

2. Minta mereka untuk menggambar wajah mereka di atas kertas kosong yang telah 
dibagikan

3. Setelah selesai menggambar wajah, minta mereka untuk menuliskan inisial nama 
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mereka di bawah gambar wajah tadi

4. Setelah menuliskan inisial dirinya, minta mereka merenungkan terlebih dahulu 
apa makna dan penjelasan di balik inisial tersebut terkait dengan kegiatan belajar 
mengajar. Misalnya nama anda berinisial T, maka jika dikaitkan dengan kegiatan belajar 
mengajar, inisial tadi bisa bermakna teliti, tertib, tekun dan sebagainya

5. Selanjutnya minta mereka untuk menempelkan gambar diri mereka di dinding

6. Secara bergantian, peserta diminta mempresentasikan gambar/potret dirinya.   

  Handout 1.2

Pembelajaran Aktif dalam Video

Tugas :   Amati tayangan video dengan seksama dan diskusikan dengan kelompok Anda untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Mata pelajaran apa?

2. Pokok Bahasan apa?

3. Kegiatan aktif apa yang dilakukan?

4. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran?

5. Apa peran guru? Apa yang dilakukan?

6. Keterampilan apa yang dikembangkan pada diri peserta didik?

7. Bagaimana pola interaksi dalam pembelajaran?

8. Kira-kira berapa persen waktu yang digunakan untuk kegiatan peserta didik dan untuk 
guru?

9. Apa yang perlu ditingkatkan agar pembelajaran lebih aktif dan efektif?
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  Hand out 1.3

Pesan Berantai

	  
“Belajar	  strategi	  pembelajaran	  dengan	  cara	  mengalami	  
proses	  langsung	  hasilnya	  jauh	  lebih	  baik	  daripada	  hanya	  

dengan	  membaca	  buku”.	  

  Hand out 1.4

Perbedaan pembelajaran aktif dan tradisional adalah:

RUANG LINGKUP 
PEMBELAJARAN TRADISIONAL AKTIF

Peran guru • Menceritakan kepada 
peserta didik tentang 
berbagai hal.

• Memiliki seluruh ilmu 
untuk diberikan kepada 
peserta didik

• Menuntun peserta didik. 

• Menciptakan kondisi agar 
peserta didik dapat belajar 
mandiri. 

Peran Peserta didik • Secara pasif menerima 
ilmu dari peserta didik.

• Merasa kosong dan perlu 
dibekali dengan ilmu oleh 
para guru.

• Belajar dengan mengerjakan, 
dengan membangun 
pengetahuan mereka secara 
mandiri melalui penyelesaian 
sejumlah aktivitas. Building on

Metode Belajar • Formal dan sangat 
berbeda dari manusia 
yang belajar secara alami.

• Mencontoh, menghafal, 
dan belajar rutin.

• Dikembangkan berdasarkan 
cara-cara belajar alami- 
bereksperimen, menemukan, 
imitasi, dan berinteraksi. 
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Media yang digunakan • Umumnya papan tulis dan 
buku cetak

• Seluruh material digunakan 
secara kreatif

Interaksi Kelas • Para guru berinteraksi 
dengan peserta didik.

• guru berinteraksi dengan 
peserta didik dan sesamanya.

Organisasi Kelas • Para Peserta didik duduk 
menghadap ke depan 
kelas.

• Para peserta didik duduk 
bersama pasangan atau dalam 
kelompok.

Produk Akhir • Para peserta didik 
mengetahui fakta dan 
mampu menjawab dengan 
benar.

• Para peserta didik belajar 
melalui proses menciptakan 
ide-ide mereka dan mampu 
memberikan alasan untuk 
jawaban mereka. 

Jika dikaitkan dengan paradigmaa pembelajaran konstruktivisme,  dapat dijelaskan beberapa 
analisis komparatif paradigmaa tersebut dengan paradigmaa behavioristik (tradisional) 
sebagaimana tabel di bawah ini:

NO. BEHAVIORISTIK KONSTRUKTIVISTIK

1. Pengetahuan bersifat objektif, pasti, 
tetap, tidak berubah dan telah 
terstruktur dengan baik

Pengetahuan adalah non-objektif, 
bersifat temporer, selalu berubah, dan 
tidak menentu

2. Belajar adalah menerima pengetahuan, 
sedangkan mengajar memindahkan 
pengetahuan peserta didik kepada 
peserta didik

Belajar adalah penyusunan 
pengetahuan dan pengalaman kongkrit 
serta interpretasi. Mengajar adalah 
menata lingkungan agara peserta didik 
teramotivasi dalam menggali makna 
serta menghagai ketidak-menentuan

3. Peserta didik akan memiliki 
pemahaman yang sama terhadap 
pengetahuan yang diperolehnya

Peserta didik akan memiliki 
pemahaman yang berbeda terhadap 
pengetahuan dan perspektif yang 
dipakai dalammenginterpretasikannya

4. Belajar berorientasi  dari hasil belajar Belajar berorientasi pada proses

5. Menggunakan motivasi ekstrinsik 
sebagai pendorong dalam belajar 
(contoh: menggunakan hukuman dan 
hadiah)

Menumbuhkan motivasi intrinsik 
sebagai pendorong dalam belajar 
(pujian, pajang karya, modelling/
uswatun hasanah)
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Dalam penataan lingkungan belajar dan pembelajaran pun terjadi perbedaan yang signifikan 
sebagai berikut:

NO. BEHAVIORISTIK KONSTRUKTIVISTIK

1. Keteraturan, kepastian, ketertiban Ketidak-teraturan, ketidak-pastian, ke-
semrawutan

2. Peserta didik harus dihadapkan pada 
aturan-aturan yanga jelas ketat

Peserta didik harus bebas (dalam arti 
yang positif)

3. Kegagalan dalam penambahan 
pengetahuan dikategorikan sebagai 
kesalahan yang perlu dihukum

Kegagalan atau keberhasilan, kemam-
puan atau ketidakmampuan dilihat seba-
gai interpretasi yang berbeda yang perlu 
dihargai

4. Ketaatan pada aturan dipandang se-
bagai penentu keberhasilan belajar

Kebebasan dipandang sebagai penentu 
keberhasilan belajar

5. Kontrol belajar dipandang oleh sis-
tem yang berada di luar dari peserta 
didik

Kontrol belajar dipegang oleh peserta 
didik

  Hand out 1.5

PAIKEM : Apa dan Bagaimana?

1. Bagaimanakah cara terbaik anak belajar?
Anak-anak dapat belajar dengan baik dari pengalaman mereka. Mereka belajar dengan cara 
melakukan, menggunakan indera mereka, menjelajahi lingkungan, baik lingkungan berupa 
benda, tempat serta peristiwa-peristiwa di sekitar mereka. Mereka belajar dari pengalaman 
langsung dan pengalaman nyata (menulis surat untuk temannya, menanam bunga, mengukur 
benda-benda di sekitar, dsb.) maupun juga belajar dari bentuk-bentuk pengalaman yang 
menyentuh perasaan mereka (seperti membaca buku, melihat lukisan, menonton TV atau 
mendengarkan radio). Keterlibatan yang aktif dengan obyek-pbyek ataupun gagasan-
gagasan tersebut dapat mendorong aktivitas mental mereka untuk beripikir, menganalisa, 
menyimpulkan dan menemukan pemahaman konsep baru dan mengintegrasikannya dengan 
konsep yang sudah mereka ketahui sebelumnya.

Anak-anak juga belajar dengan baik dan memahami bila apa yang dipelajari terkait dengan 
apa yang sudah diketahui bila metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengangaya 
belajar mereka (gaya belajar mendengarkan, melihat dan bergerak atau melakukan) dan 
bagai kecerdasan yang mereka milikiseperti bahasa, musik, gerak, logika, antar pribadi, inter 
pribadi.
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2. Apa yang dimaksud dengan PAIKEM?
PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. Pada 
dasarnya ini merupakan penggunaan istilah yang berbeda dari pembelajaran aktif (Active 
Learning) ataupun pembelajaran kontekstual (CTL) namun mempunyai makna yang sama. 
Kata PAIKEM dapat dijelaskan sebagai berikut:

•	 Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, peserta didik diharapkan aktif 
terlibat dalam kegiatan pembelajaran untuk berpikir, berinteraksi, berbuat untuk 
mencoba, menemukan konsep baru atau menghasilkan suatu karya. Sebaliknya, 
anak tidak diharapkan pasif menerima layaknya gelas kosong yang menunggu untuk 
diisi. Peserta didik bukanlah gelas kosong yang pasif yang hanya menerima kucuran 
ceramah sang guru tentang pengetahuan atau informasi.

•	 Inovatif dimaksudkan bahwa pembelajaran PAIKEM bisa mengadaptasi dari 
model pembelajaran yang menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci yang 
diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika peserta didik sudah menanamkan hal 
ini di pikirannya tidak akan ada lagi peserta didik yang pasif di kelas. Membangun 
metode pembelajaran inovatif sendiri bisa dilakukan dengan cara diantaranya 
mengakomodir setiap karakteristik diri. Artinya mengukur daya kemampuan serap 
ilmu masing-masing orang. Contohnya saja sebagian orang ada yang berkemampuan 
dalam menyerap ilmu dengan menggunakan visual atau mengandalkan kemampuan 
penglihatan, auditory atau kemampuan mendengar, dan kinestetik. Dan hal tersebut 
harus disesuaikan pula dengan upaya penyeimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan 
yang akan mengakibatkan proses renovasi mental, diantaranya membangun rasa 
percaya diri peserta didik.

•	 Kreatif dimaksud bahwa dari sisi peserta didik, pembelajaran hendaknya mendorong 
anak untuk berpikir tingkat tinggi untuk mencari berbagai alternatif cara untuk 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Ini dilakukan dalam rangka mengasah 
otak dan membiasakan berpikir untuk tidak berpikir dengan hanya satu jalan. 
Implikasinya, guru diharapkan juga dapat mengembangkan kegiataan pembelajaran 
yang kreatif dengan memanfaat berbagai media sederhana di lingkungan peserta 
didik.

•	 Efektif dimaksud bahwa untuk menghasilkan pembelajaran aktif dan kreatif itu 
hendaknya direncanakan semua komponen pendukungnya dengan baik sehingga 
proses pembelajarannya berjalan lancar dan mencapai tujuan pembelajaran yang 
diharapkan.

•	 Menyenangkan adalah suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan nyaman. 
Peserta didik bertindak sebagai pelaku belajar utama tidak merasa takut dan tertekan 
serta berani bertanya, berpendapat dan mencoba.tanpa rasa takut salah karena 
kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran.

•	 Sebagai tambahan, pembelajaran diharapkan kontekstual yaitu bermakna, yang terkait 
dengan kehidupan dan pengalaman anak, dalam hal kegiatan, bahan dan topiknya.

Dalam peningkatan kualitas pendidikan, kita yakin bahwa untuk mencapai tingkat tertinggi 
dalam pembelajaran peserta didik, seorang guru harus:

•	 Membuat rencana secara hati-hati dengan memperhatikan detil berdasarkan atas 
sejumlah tujuan yang jelas yang dapat dicapai.

•	 Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar secara aktif 
danmengaplikasikan pembelajaran mereka dengan metode yang beragam sesuai 
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dengan konteks kehidupan nyata peserta didik

•	 Secara aktif mengelola lingkungan belajaragar tercipta suasana yang nyaman, tidak 
bersifat mengancam, berfokus pada pembelajaran serta dapat membangkitkan ide 
yang pada gilirannya dapat memaksimalkan waktu, sumber-sumber yang menjamin 
pembelajaran PAIKEM, serta

•	 Menilai peserta didik dengan cara-cara yang dapat mendorong peserta didik untuk 
menggunakan apa yang telah mereka pelajari di kehidupan nyata (penilaian otentik)

Perencanaan
Perencanaan yang cermat dan sungguh-sungguh melibatkan pemahaman akan tingkat 
kebisaan yang dimiliki peserta didik pada saat ini, menyangkut kompetensi yang  yang  
perlu dicapai, dan strategi apa untuk mencapainya.

Perencanaan dimulai dengan menggunakan informasi diagnostik untuk memperkirakan 
kemampuan peserta didik, kemudian menggunakan standar untuk menentukan pelajaran 
dan tujuan yang ingin dicapai, secara kreatif menciptakan pelajaran dan unit yang aktif 
agar dapat mencapai semua peserta didik, mengembangkan perangkat pembelajaran 
yang efektif dan mengintegrasikan topik yang relevan antar kurikulum dengan usaha dari 
madrasah serta merencanakan penilaian.

Pembelajaran
Pembelajaran aktif adalah melibatkan anak secara aktif, dalam proses pembelajaran. 
Peserta didik harus didorong untuk berpikir, menganalisa, membentuk opini, praktek dan 
mengaplikasikan pembelajaran mereka dan bukan hanya sekedar menjadi pendengar 
pasif atas apa yang disampaikan guruPembelajaran aktif dapat melibatkan pembelajaran 
individual atau membentuk grup   belajar untuk mendorong pembelajaran antar peserta 
didik berinteraksi dengan anggota kelompok secara konstruktif 

Pembelajaran Kontekstual memperkaya pembelajaran aktif dengan cara membantu 
peserta didik menghubungkan apa yang mereka pelajari di madrasah dengan apa yang 
mereka lakukan atau akan lakukan di kehidupan nyata.

Memberikan perhatian kepada gaya belajar yang bervariasi (modalitas belajar) 
ataupun berbagai kecerdasan anak (multiple intelligences) serta juga pada perbedaan 
jender dalam pembelajaran akan membantu peserta didik dalam usaha mereka 
memahami materi pelajaran.

Pengelolaan Kelas
Pengelolaan kelas dapat dilihat sebagai gabungan antara praktek dan prosedur 
yang digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bersifat 
mengembangkan kemampuan serta memaksimalkan waktu belajar. Pengelolaan kelas 
merupakan segala sesuatu yang dilakukan guru untuk mengatur peserta didik, ruang, 
waktu, pencahayaan, dan materi sehingga pembelajaran peserta didik dapat berlangsung 
dengan baik. 

Penilaian
Sistem penilaian yang efektif dan edukatif adalah sistem yang dirancang untuk 
meningkatkan, bukan hanya menilai prestasi peserta didik dan juga sebisa mungkin 
memberikan ruang kepada peserta didik untuk menunjukkan pembelajaran mereka 
dengan cara-cara yang merefleksikan konteks yang suatu saat nanti akan mereka temui di 
kehidupan nyata mereka (penilaian otentik).
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Sistem penilaian yang efektif juga memberikan peserta didik kesempatan untuk 
menunjukkan pengetahuan mereka dengan cara-cara yang mereka anggap nyaman-cara 
yang sesuai dengan gaya belajar yang mereka sukai-akan tetapi juga mendorong peserta 
didik untuk mengembangkan ketrampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri untuk 
mencoba penilaian dengan menggunakan cara mereka anggap kurang nyaman.

Penilaian bersifat diagnostik  selain menentukan tingkat prestasi yang dicapai peserta 
didik, juga memberikan masukan atas keefektifan aktivitas pedagogis yang dirancang. 
Evaluasi yang demikian akan mengarah kepada penyesuaian strategi yang dapat 
memenuhi kebutuhan peserta didik dan juga dapat menunjukkan ketrampilan ataupun 
pemahaman yang mungkin perlu diulang kembali agar peserta didik mendapatkan 
prestasi yang lebih maksimal. Penilaian tidak saja menambah pemahaman guru akan 
peserta didik akan tetapi juga mengarahkan guru dalam evaluasi program dan diri.

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam PAIKEM
•	 Memahami sifat anak. 

Pada dasarnya semua anak memiliki sifat rasa ingin tahu dan berimajinasi. Kedua 
sifat ini merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap/berpikir kritis dan kreatif. 
Untuk itu kegiatan pembelajaran harus dirancang menjadi lahan yang subur bagi 
berkembangnya kedua sifat tersebut.

•	 Mengenal anak secara perorangan. 

•	 Peserta didik berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan 
individu harus diperhatikan dan harus tercermin dalam pembelajaran. Semua anak 
dalam kelas tidak harus selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda 
sesuai dengan kecepatan belajarnya. Anak yang memiliki kemampuan lebih dapat 
dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah (tutor sebaya).

•	 Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. 

Semua peserta didik secara alami mempunyai kegemaran bermain, baik secara 
perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Perilaku yang demikian dapat 
dimanfaatkan guru dalam pengorganisasian kelas. Dengan berkelompok akan 
memudahkan mereka untuk berinteraksi atau bertukar pikiran.

•	 Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu memecahkan 
masalah. 

Pada dasarnya hidup adalah memecahkan masalah, untuk itu anak perlu dibekali 
kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisis masalah, dan kreatif 
untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Kedua jenis pemikiran tersebut 
sudah ada sejak lahir, guru diharapkan dapat mengembangkannya.

•	 Menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik.

•	  Ruangan kelas yang menarik sangat disarankan dalam PAIKEM. Hasil pekerjaan 
peserta didik sebaiknya dipajang di dalam kelas. Karena dapat memotivasi peserta 
didik untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi  bagi  peserta didik  yang  
lain.   Selain  itu  pajangan  dapat  juga  dijadikan  bahan  ketika membahas materi 
pelajaran yang lain.

•	 Memanfaatkan  lingkungan  sebagai  lingkungan  belajar.  

Lingkungan   (fisik, sosial, budaya) merupakan sumber belajar yang sangat kaya untuk 
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bahan belajar anak. Lingkungan dapat berfungsi sebagai media belajar serta objek 
belajar peserta didik.

•	 Memberikan umpan balik. 

Pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik atau dari peserta didik kepada 
peserta didik yang lain, merupakan suatu interaksi yang multiarah.  Umpan balik 
hendaknya lebih mengungkapkan kekuatan/kelebihan dari kelemahan serta santun 
sifatnya sehingga tidak menurunkan motivasi

Belajar adalah suatu proses aktif yang dilakukan oleh peserta didik dengan mengkonstruksi 
sendiri gagasan baru atau konsep-konsep baru atas dasar konsep, pengetahuan, dan 
kemampuan yang telah dimiliki. Jadi belajar adalah proses membangun makna atau 
pemahaman oleh si pembelajar terhadap pengalaman dan informasi yang disaring dengan 
persepsi, pikiran, (pengetahuan yang dimiliki), dan perasaan.

Aktif  berarti “mampu beraksi dan bereaksi.” Dalam hal ini aktif diartikan bahwa para peserta 
didik aktif secara mental (berpikir dan belajar untuk dirinya sendiri), dan fisik fisik (dengan 
menggunakan tangan, indera, serta material belajar lainnya), dan juga aktif berinteraksi satu 
sama lainnya dalam kelompok dan berpasangan.

Belajar Aktif merupakan strategi pembelajaran yang komprehensif. Belajar aktif meliputi 
berbagai cara untuk membuat peserta didik aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang 
membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat membuat mereka berpikir tentang 
materi pelajaran.

Melalui belajar aktif, peserta didik dapat berinteraksi dengan  lingkungan sosial dan 
fenomena alam di sekitarnya dengan lebih bermakna (meaningfull). Hal ini memungkinkan 
mereka untuk merefleksikan, merekayasa ulang dalam upaya mengembangkan pengetahuan 
dan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya untuk menghasilkan hal yang baru. 

Oleh karena itu, belajar aktif adalah salah satu cara untuk mengikat informasi yang baru 
kemudian menyimpannya dalam otak. Mengapa demikian? Karena salah satu faktor yang 
menyebabkan informasi cepat dilupakan adalah faktor kelemahan otak manusia itu sendiri. 
Belajar yang hanya mengandalkan indera pendengaran mempunyai beberapa kelemahan, 
padahal hasil belajar seharusnya disimpan sampai waktu yang lama. Kenyataan ini sesuai 
dengan kata-kata mutiara yang diberikan oleh seorang filosofis kenamaan dari Cina, 
Konfusius yang mengatakan bahwa: 

Apa yang saya dengar, saya lupa, 

Apa yang saya lihat, saya ingat, dan

Apa yang saya lakukan, saya paham.

Pernyataan di atas dikuatkan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa 
belajar yang berhasil lahir dari melakukan atau mengerjakan sendiri (Wyatt & Looper, 1999). 
Sebagaimana juga kerucut pengalaman  Edgar Dale di bawah ini:
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Pembelajaran aktif menjadi salah satu alternatif yang dapat membantu peserta didik 
untuk mendengar, melihat, dan mendiskusikan, melakukan pemecahan masalah sendiri, 
menemukan contoh-contoh, mencoba keterampilan-keterampilan, bahkan sampai 
melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan mata pelajaran PKn sehingga pada 
akhirnya peserta didik mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung pada mata 
pelajaran tersebut. 
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  HAND OUT 1.6

Sebuah Model Informasi-Pengolahan Memory

Sumber ; Medsker, KL Hordsworth K M (2001)

Keterangan: 

Gambar tersebut menunjukkan bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam dua tem-
pat menyimpanan, yaitu memory jangka pendek (short term sensory storage) dan memory 
jangka panjang (long term sensory storage).   Dalam model tersebut tampak bahwa stimu-
lus fisik seperti cahaya, panas, tekanan udara, gerakan,  ataupun suara yang ditangkap oleh 
seseorang (melalui panca indera) apabila menarik, maka akan tersimpan dengan cepat di 
memory jangka pendek (short term sensory storage). Setelah itu, informasi dapat dilanjutkan 
ke memori jangka panjang (long term sensory storage) dengan cara melakukan pengulangan 
(rehearsal) atau disandikan (encoding). Perlu diingat bahwa memori jangka pendek tidak da-
pat menyimpan informasi yang banyak dan lama, oleh karena jika informasi perlu disempan 
dalam waktu yang lama maka dalam prose pembelajaran perlu dilakukan pengulangan dan 
encoding.
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Hand out 1.7

Ilustrasi Kelas PAIKEM di Madrasah

	  

	  



16Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan

Modul 
PAIKEM

	  

kk Ikhtisar Sesi
	Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang membuat peserta didik mengalami 

langsung apa yang sedang dipelajarinya
	Pembelajaran aktif dapat dilakukan di dalam dan di luar kelas
	Proses pembelajaran dapat disampaikan melalui permainan yang sifatnya 

menyenangkan bagi peserta didik
	Peran guru sebagai frainer yang tugasnya memfasilitasi atau membantu peserta didik 

untuk dapat belajar dengan baik dan memahami pelajaran dengan baik
	Guru harus memahami gaya belajar peserta didik, umumnya ada tiga gaya belajar 

yaitu visual, auditorial dan kinestetik
	Dalam pembelajaran aktif, guru harus menggunakan metode dan media 

pembelajaran  yang beragam. 



17 Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan

Modul 
PAIKEM

SESI 2

Pembelajaran Tematik

kk Pendahuluan
Peserta didik yang berada pada madrasah ibtidaiyah  kelas satu, dua, dan tiga berada pada 
rentangan usia dini. Pada usia tersebut seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti 
IQ, EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada umumnya di tingkat 
perkembangan ini, anak masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik) serta 
hanya mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Proses pembelajaran 
masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman yang dialami secara langsung.

Cara berpikir anak yang holistic, seyogyanya pembelajaran pun dilakukan secara holistic. 
Tahapan perkembangan anak yang memandang segala sesuatu sebagai suatu keutuhan 
(holistic), pembelajaran yang menyajikan mata pelajaran secara terpisah akan kurang 
mengembangkan daya berpikir anak, kreatifitas, dan membuat kesulitan bagi peserta didik. 
Pada implementasi Kurikulum 2013, pembelajaran holistic dilakukan dengan pembelajaran 
tematik integarif. Tematik integratif ini tidak hanya dilakukan pada kelas 1 sampai dengan 
3, namun dilaksanakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.  Seluruh mata pelajaran yang 
ditawarkan di madrasah ibtidaiyah mulai kelas 1 sampai 6 diikat dengan tema-tema yang 
sesuai karakteristik peserta didik 

Atas dasar pemikiran di atas dan dalam rangka implementasi Standar Isi yang termuat dalam 
Standar Nasional Pendidikan, pola pembelajaran kurikulum 2013  madrasah ibtidaiyah 
ditetapkan menggunakan pembelajaran terpadu melalui pendekatan pembelajaran tematik. 
Untuk memberikan gambaran tentang pembelajaran tematik yang dapat menjadi acuan dan 
contoh konkret, dalam modul ini disiapkan model pelaksanaan pembelajaran tematik untuk 
SD/MI.

kk Tujuan Sesi 
Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu :

1.	 menjelaskan konsep dasar pembelajaran tematik.

2.	 menjelaskan prosedur pembelajaran tematik

3.	 menjelaskan karakteristik pembelajaran tematik 

4.	 merencanakanpembelajaran tematik
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kk Pertanyaan Kunci 
• Apa karakteristik pembelajaran tematik ?

• Bagaimana prosedur pembelajaran tematik ?

• Mengapa guru harus menggunakan pembelajaran tematik ?

kk Sumber dan Bahan
• Flipchart

• Kertas Plano

• Spidol

• Handout 2.1 : Konsep Pembelajaran Tematik

• Handout 2.2 : Contoh Jaring Tema

• Handout 2.3 : Pendekatan Saintifik

• Handout 2.4 : Contoh Form RPP Pembelajaran Tematik

• Handout 2.5 : Contoh Form RPP Pembelajaran Non Tematik

kk Waktu
Sesi ini berlangsung selama 90 menit. Trainer dapat mengikuti urutan waktu yang ditetapkan 
secara fleksibel.

kk Ringkasan Sesi
I C A R E

Introduce 
5 menit

Connect  
10 menit

Apply 
65 menit

Reflect 
5 menit

Extend 
5 menit

Pada awal 
sesi ini 
trainer 
menjelaskan 
tujuan yang 
akan capai 
pada sesi ini

Trainer 
melakukan 
brainstorming 
tentang 
Permasalahan 
pembelajaran 
di Madrasah 
Ibtidaiyah pada 
kelas rendah.

Peserta 
bekerja dalam 
kelompok  untuk 
mendiskusikan 
handout 2.1
Dan dilanjutkan 
dengan presentasi 
masing-masing  
kelompok

Menanyakan 
kepada peserta 
mengenai 
ketercapaian 
tujuan sesi ini. 
Memberikan 
kesempatan 
kepada peserta 
yang ingin 
menyampaikan 
pertanyaan 

Peserta 
mempelajari 
kembali 
semua 
mataeri yang 
ada di hand 
out.
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kk Rincian Langkah-Langkah Kegiatan
Introduce (5 menit) 

Pada awal sesi ini trainer menjelaskan tujuan yang akan capai pada sesi ini

Connect(10 menit)

Trainer melakukan brainstorming tentang permasalahan pembelajaran di Madrasah 
Ibtidaiyah.

Apply (65 menit)

1. Trainer membagi peserta menjadi 5 kelompok

2. Mintalah kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan handout 2.1.

3. Mintalah kepada para peserta untuk menuliskan hasil diskusi kelompok pada kertas 
plano atau flipchart.

4. Setiap kelompok menempelkan kertas plano tersebut pada dinding/tempat yang 
disediakan.

5. Mintalah kepada setiap wakil kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya di depan kelompok lain kurang lebih 3 menit.

6. Beri kesempatan kepada kelompok lain menanggapi.

7. Trainer meminta setiap kelompok untuk mencermati tiga contoh jaringan tema 
sebagai fokus pembelajaran dari model terkait, model jejaring dan model terpadu.

8. Setiap kelompok mendiskusikan tentang topic, atau unit atau konsep dari mata 
pelajaran yang akan dirancang menjadi fokus pembelajaran dalam model jejaring/
tematik.

9. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi terkait di kertas flipchart yang telah 
disediakan.

10. Trainer memberikan umpan balik dan penegasan tentang : pengertian dan ciri-ciri 
pembelajaran model terkait, jejaring danterpadu; serta membahas tentang kelebihan 
dan kelemahan setiap model.

Reflect (5 menit)

Trainer menanyakan kepada peserta mengenai ketercapaian tujuan sesi ini dan memberikan 
kesempatan kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan 

Extend (5 menit)

Di luar sesi, peserta diminta mempelajari kembali semua materi yang ada di handout dan 
praktik mengembangkan fokus pembelajaran model jejaring/tematik secara individu.

kk Pesan Kunci
1. Pada dasarnya pembelajaran tematik merupakan terapan dari pembelajaran terpadu. 

Oleh karena itu peserta perlu memahami terlebih dahulu mengenai konsep pembelajaran 
terpadu. Untuk kepentingan akreditasi, madrasah diharuskan menyiapkan RPP Tematik 
berbasis PAIKEM berdasarkan tuntunan instruman MI, Standar proses intrument no. 19, 
20 dan 21
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2. Tema-tema pada Kurikulum 2013 sudah ditentukan, namun guru tetap harus memiliki 
pengetahuan tentang bagaimana melakukan jejaring tema secara konseptual dan 
praktis. Oleh karena ini sesi 2 ini tetap menjadi sesi yang penting untuk disampaikan.

  Handout 2.1

Konsep Pembelajaran Tematik

Arti Dan Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan 
materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema/topik pembahasan. Sutirjo dan Sri 
Istuti Mamik (2004: 6) menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan satu usaha 
untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, 
serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dari pernyataan tersebut dapat 
ditegaskan bahwa pembelajaran tematik dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya 
materi kurikulum. Disamping itu pembelajaran tematik akan memberi peluang pembelajaran 
terpadu yang lebih menekankan pada partisipasi/keterlibatan peserta didik dalam belajar. 
Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek 
kurikulum, dan aspek belajar mengajar.

Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada beberapa prinsip dasar  
yang perlu diperhatikan yaitu 1) bersifat terintegrasi dengan lingkungan, 2) bentuk belajar 
dirancang agar peserta didik menemukan tema, dan 3) efisiensi. Agar diperoleh gambaran 
yang lebih jelas berikut ini akan diurakan ketiga prinsip tersebut,  berikut ini. 

1. Bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan.

 Pembelajaran yang dilakukan perlu dikemas dalam suatu format keterkaitan, 
maksudnya pembahasan suatu topik dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi peserta 
didik atau ketika peserta didik menemukan masalah dan memecahkan masalah yang 
nyata dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan topik yang  
dibahas.

2. Bentuk belajar harus dirancang agar peserta didik bekerja secara sungguh-sungguh 
untuk menemukan tema pembelajaran yang riil sekaligus mengaplikasikannya. Dalam 
melakukan pembelajaran tematik peserta didik didorong untuk mampu menemukan 
tema-tema yang benar-benar sesuai dengan kondisi peserta didik, bahkan dialami 
peserta didik.

3. Efisiensi

 Pembelajaran tematik memiliki nilai efisiensi antara lain dalam segi waktu, beban 
materi, metode, penggunaan sumber belajar yang otentik sehingga dapat mencapai 
ketuntasan kompetensi secara tepat.
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Ciri-ciri Pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagaimana diungkapkan 
dalam www.pppg.or.id. sebagai berikut 1) berpusat pada peserta didik, 2) memberikan 
pengalaman langsung kepada peserta didik, 3)  pemisahan mata  pelajaran tidak begitu 
jelas, 4) menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, 
5) bersifat fleksibel, 6) hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat, dan 
kebutuhan peserta didik. Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik 
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berpusat pada peserta didik

 Proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan peserta didik sebagai pusat 
aktivitas dan harus mampu memperkaya pengalaman belajar. Pengalaman belajar 
tersebut dituangkan dalam kegiatan belajar yang menggali dan mengembangkan 
fenomena alam di sekitar peserta didik.

2. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik

 Agar pembelajaran lebih bermakna maka peserta didik perlu belajar secara langsung 
dan mengalami sendiri. Atas dasar ini maka guru perlu menciptakan kondisi yang 
kondusif dan memfasilitasi tumbuhnya pengalaman yang bermakna.

3. Pemisahan mata  pelajaran tidak begitu jelas

 Mengingat  tema dikaji dari berbagai mata pelajaran dan saling keterkaitan maka  
batas mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas.

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran.

5. Bersifat fleksibel

 Pelaksanaan pembelajaran tematik tidak  terjadwal secara ketat antar mata pelajaran.

6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat, dan kebutuhan peserta 
didik.

Sehubungan dengan hal tersebut karakteristik pembelajaran terpadu/tematik sebagai 
berikut: 1) pembelajaran berpusat pada anak, 2) menekankan pembentukan pemahaman 
dan kebermaknaan, 3) belajar melalui pengalaman langsung, 4) lebih memperhatikan proses 
daripada hasil semata, 5) sarat dengan muatan keterkaitan.

Peran dan Pemilihan Tema dalam Pembelajaran Tematik
Tema dalam pembelajaran tematik memiliki peran antara lain:

1. Peserta didik lebih mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu.

2. Peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 
kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama.

3. Pemahaman terhadap  materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan

4. Kompetensi berbahasa bisa dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata 
pelajaran lain dan pengalaman pribadi peserta didik.

5. Peserta didik lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan 
dalam konteks tema yang jelas.

6. Peserta didik lebih bergairah belajar karena mereka bisa berkomunikasi dalam situasi 
yang nyata.
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7. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu 
dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 kali. 

Pemilihan tema dalam pembelajaran tematik dapat berasal dari guru dan peserta didik. Pada 
umumnya guru memilih tema dasar dan peserta didik menentukan unit temanya.  Tema juga 
dapat dipilih berdasarkan pertimbangan konsensus antar peserta didik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik
Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran tematik, yaitu:

1. Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran lebih 
bermakna dan utuh.

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik  perlu mempertimbangkan alokasi waktu 
untuk setiap topik, banyak sedikitnya bahan yang tersedia di lingkungan.

3. Pilihlah tema yang terdekat dengan peserta didik.

4. Lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai dari pada tema.

Keunggulan dan kekurangan Pembelajaran Tematik
Pelaksanaan pembelajaran tematik memiliki beberapa keuntungan dan juga kelemahan yang 
diperolehnya. Keuntungan yang dimaksud yaitu:

1. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik

2. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan 
kebutuhan peserta didik.

3. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna.

4. Menumbuhkan keterampilan sosial, seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan 
tanggap terhadap gagasan orang lain.

Pembelajaran tematik di samping memiliki beberapa keuntungan sebagaimana dipaparkan 
di atas, juga terdapat beberapa kekurangan yang diperolehnya. Kekurangan yang 
ditimbulkannya yaitu: 

1. Guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi  

2. Tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang 
ada dalam mata pelajaran secara tepat.

Implementasi Pembelajaran Tematik di Madrasah Ibtidaiyah
Pembelajaran tematik di madrasah ibtidaiyah (SD) merupakan suatu hal yang relatif baru,  
sehingga dalam  implementasinya belum sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak guru 
yang merasa sulit dalam melaksanakan pembelajaran tematik ini. Hal ini terjadi antara lain 
karena guru belum mendapat pelatihan secara intensif  tentang pembelajaran tematik ini. 
Disamping itu juga guru masih sulit meninggalkan  kebiasan kegiatan pembelajaran yang 
penyajiannya berdasarkan mata pelajaran/bidang studi. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik di madrasah ibtidaiyah pada saat ini dilaksanakan 
mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Hal ini berbeda saat KTSP, pembelajaran tematik 
hanya dilakukan di kelas awal yaitu kelas 1 sampai dengan 3, untuk kelas 4 sampai dengan 
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6 disampaikan melalui mata pelajaran-mata pelajaran sebagaimana lazimnya. Namun 
pelaksanaan tematik saat KTSP bukanlah tematik yang ideal, karena tema yang mengikat 
mata pelajaran tidak terjadi secara holistik, karena masih sering muncul mata pelajaran 
secara mandiri baik, melalui proses dan evaluasinya.   

Pembelajaran tematik dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan seperti penyusunan 
perencanaan, penerapan, dan evaluasi/refleksi. tahap-tahap ini secara singkat dapat 
diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

 Mengingat perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran 
tematik, maka perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran 
tematik harus sebaik mungkin, oleh karena itu ada beberapa langkah yang perlu 
dilakukan dalam merancang pembelajan tematik ini yaitu: 1) Pelajari kompetensi dasar 
pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran, 2) Pilihlah tema yang 
dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi  untuk setiap kelas dan semester, 3) 
Buatlah ”matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema”, 4) Buatlah pemetaan 
pembelajaran tematik. Pemetaan ini dapat dapat dibuat dalam bentuk matriks atau 
jaringan topik, 5) Susunlah silabus dan rencana pembelajaran berdasarkan matriks/
jaringan topik pembelajaran tematik 

2. Penerapan pembelajaran tematik

 Pada tahap ini intinya guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun 
sebelumnya. Pembelajaran tematik ini akan dapat diterapkan dan dilaksanakan 
dengan baik perlu didukung laboratorium yang memadai. Laboratorium yang 
memadai  tentunya berisi berbagai sumber belajar yang dibutuhkan bagi pembelajaran 
di madrasah ibtidaiyah. Dengan tersedianya laboratorium yang memadai tersebut 
maka guru ketika menyelenggarakan pembelajaran tematik akan dengan mudah 
memanfaatkan sumber belajar yang ada di laboratorium tersebut, baik dengan cara 
membawa sumber belajar ke dalam kelas maupun mengajak peserta didik ke ruang 
laboratorium yang  terpisah dari ruang kelasnya.

3.  Evaluasi Pembelajaran Tematik

 Evaluasi pembelajaran tematik difokuskan pada evaluasi proses dan hasil. Evaluasi 
proses diarahkan pada tingkat keterlibatan, minat dan semangat peserta didik 
dalam proses pembelajaran, sedangkan evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat 
pemahaman dan penyikapan peserta didik terhadap substansi materi dan manfaatnya 
bagi kehidupan peserta didik sehari-hari. Disamping itu evaluasi juga dapat berupa 
kumpulan karya peserta didik selama kegiatan pembelajaran yang bisa ditampilkan 
dalam suatu paparan/pameran karya peserta didik.

  Instrumen yang dapat digunakan untuk mengungkap pemahaman peserta didik 
terhadap materi pelajaran dapat digunakan tes hasil belajar. dan untuk mengetahui 
tingkat kemampuan peserta didik melakukan suatu tugas dapat berupa tes perbuatan 
atau keterampilan dan untuk mengungkap sikap peserta didik terhadap materi 
pelajaran dapat berupa wawancara, atau dialog secara informal. 

Disamping itu instrumen yang dikembangkan dalam pembelajaran tematik dapat berupa: 
kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian, ulangan blok, dan tugas individu atau kelompok, dan 
lembar observasi.
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  Handout 2.2

Contoh Jaring Tema
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  Handout 2.3

Pendekatan Saintifik

Secara definitive, pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang berbasis pada 
fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan 
sebatas kira-kira, khayalan, legenda atau dongeng. Pendekatan saintifik hakikatnya adalah 
pendekatan metode ilmiah yang menekankan pada penyelidikan empiris dan terukur dan 
tunduk pada prinsip-prinsip penalaran. Penjelasan guru, respon peserta didik dan interaksi 
mereka terbebas dari pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir 
logis. Pendekatan ini yang digunakan dalam Kurikulum 2013.
Tujuan diterapkannya pendekatan saintifik diantaranya;
1. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis dan tepat 

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah dan mengaplikasikan materi 
pembelajaran

2. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat 
perbedaan, kesamaan dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran

3. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, 
dan mengembangkan pola berpikir rasional dan objektif dalam merespon materi 
pembelajaran.

Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik menyentuh tiga ranah sekaligus, berikut 
ilustrasinya; 

Teknik pendekatan saintifik dibentuk dari langkah-langkah berikut;
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Penjelasan;

1. Observing/ Mengamati; dengan cara melihat, mengamati, membaca, mendengar, 
menyimak (tanpa dan dengan alat)

2. Questioning/ Menanya; dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dari yang factual 
sampai ke yang bersifat hipotesis. Ini diawali dengan bimbingan guru kepada peserta 
didik untuk berani bertanya sampai pada akhirnya peserta didik mandiri (menjadi 
suatu kebiasaan)

3. Experimenting/ Mencoba; tahapan-tahapan dalam experimenting antara lain

- Menentukan data yang diperlukan dari pertanyaan yang diajukan

- Menentukan sumber data (benda, dokumen, buku, eksperimen)

- Mengumpulkan data

- Mengamati objek/kejadian

- Membaca buku sumber lain selain buku teks

- Wawancara dengan nara sumber

- Melakukan eksperimen

4. Associating/ Menalar adalah kegiatan menganalisis data dalam bentuk membuat 
kategori, menentukan hubungan antar kategori dan menyimpulkan hasil dari analisis 
data

5. Communicating/ Mengkomunikasikan adalah kegiatan mengkomunikasikan hasil 
temuan/ konsep baik dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar atau media 
lainnya.



29 Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan

Modul 
PAIKEM

  Handout 2.4

Contoh Form RPP Pembelajaran Tematik

Satuan Pendidikan : ……………………………………………….
Mata Pelajaran : ……………………………………………….
Kelas/ Semester : ……………………………………………….
Tema : ……………………………………………….
Hari/ Tanggal : ……………………………………………….
Alokasi Waktu : ……………………………………………….

            
A. KOMPETENSI INTI*)

1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan 
tempat bermain

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

B.  KOMPETENSI DASAR*)
Kompetensi Dasar 
Matematika

: ……………………………………………….

Kompetensi Dasar B. 
Indonesia

: ……………………………………………….

Kompetensi Dasar IPA : ……………………………………………….
Kompetensi Dasar IPS : ……………………………………………….
Kompetensi Dasar PKn : ……………………………………………….
Kompetensi Dasar Kertakes : ……………………………………………….
Kompetensi Dasar Agama : ……………………………………………….
Kompetensi Dasar Penjaskes : ……………………………………………….

C.  INDIKATOR

Matematika : 1) ……………………………………………….

2)
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B. Indonesia : 1) ……………………………………………….

2)

IPA : 1) ……………………………………………….

2)

IPS : 1) ……………………………………………….

2)

PKn : 1) ……………………………………………….

2)

Kertakes : 1) ……………………………………………….

2)

Agama : 1) ……………………………………………….

2)

Penjaskes : 1) ……………………………………………….

D.  TUJUAN PEMBELAJARAN

1 …………………………………………………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………………………………………………

3 …………………………………………………………………………………………………………………………

4 …………………………………………………………………………………………………………………………

5 …………………………………………………………………………………………………………………………

E. MATERI POKOK

Matematika : ……………………………………………….

B. Indonesia : ……………………………………………….

IPA : ……………………………………………….

IPS : ……………………………………………….

PKn : ……………………………………………….

Kertakes : ……………………………………………….

Agama : ……………………………………………….

Penjaskes : ……………………………………………….
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F.  LANGKAH PEMBELAJARAN

No Langkah Kegiatan Alokasi Waktu

1 Pendahuluan/ Kegiatan 
Awal

: ………………………………………………. ……………………………

2 Kegiatan Inti : ………………………………………………. ……………………………

- Mengamati : ………………………………………………. ……………………………

- Menanya : ………………………………………………. ……………………………

- Mencoba : ………………………………………………. ……………………………

- Menalar : ………………………………………………. ……………………………

- Mengkomunikasikan : ………………………………………………. ……………………………

3 Penutup/ Kegiatan Akhir : ………………………………………………. ……………………………

G.  MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

H.  MEDIA/ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN MEDIA/ALAT

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I.  SUMBER

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	   5	  kegiatan	  di	  dalam	  kegiatan	  inti	  
sebagai	  ciri	  khas	  dari	  pendekatan	  
saintifik	  tidak	  harus	  berurutan,	  
namun	  yang	  lebih	  ditekankan	  
adalah	  setiap	  pembelajaran	  
harus	  memiliki	  karaktersitik	  5	  
kegiatan	  	  tersebut.	  
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J.  PENILAIAN

a.  Prosedur : Proses dan Produk

b.  Jenis Penilaian : Test dan Non test

c.  Teknik Penilaian : Tulis, lisan, perbuatan, observasi dll

d.  Bentuk Penilaian : Subyektif dan obyektif

e.  Alat Penilaian : Soal, kunci jawaban dan standar penskoran, lembar 
pengamatan dan rubric/ standar penskoran

        Jakarta, ………………………………….

        Guru Kelas

        (………………………………………………)

D. LAMPIRAN
1. Rangkuman Materi
2. Lembar Kegiatan Peserta didik
3. Soal, Kunci Jawaban, Pedoman Penskoran
4. Lembar Pengamatan
5. Rubrik Penilaian

*)Dipilih yang sesuai dengan tema dan keterpaduan mata pelajaran

  Handout 2.5

Contoh Form RPP Pembelajaran Non Tematik

Satuan Pendidikan : ……………………………………………….

Mata Pelajaran : ……………………………………………….

Kelas/ Semester : ……………………………………………….
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Tema : ……………………………………………….

Hari/ Tanggal : ……………………………………………….

Alokasi Waktu : ……………………………………………….

A. KOMPETENSI INTI*)

            

1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan 
tempat bermain

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

C. KOMPETENSI DASAR*)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. INDIKATOR
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. PENGEMBANGAN INDIKATOR/ TUJUAN PEMBELAJARAN
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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6. MATERI POKOK
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. LANGKAH PEMBELAJARAN

No Langkah Kegiatan Alokasi Waktu

1 Pendahuluan/ Kegiatan 
Awal

: ………………………………………………. ……………………………

2 Kegiatan Inti : ………………………………………………. ……………………………

- Mengamati : ………………………………………………. ……………………………

- Menanya : ………………………………………………. ……………………………

- Mencoba : ………………………………………………. ……………………………

- Menalar : ………………………………………………. ……………………………

- Mengkomunikasikan : ………………………………………………. ……………………………

3 Penutup/ Kegiatan Akhir : ………………………………………………. ……………………………

9. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. MEDIA/ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN MEDIA/ALAT
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. SUMBER
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	   5	  kegiatan	  di	  dalam	  kegiatan	  inti	  
sebagai	  ciri	  khas	  dari	  pendekatan	  
saintifik	  tidak	  harus	  berurutan,	  
namun	  yang	  lebih	  ditekankan	  
adalah	  setiap	  pembelajaran	  
harus	  memiliki	  karaktersitik	  5	  
kegiatan	  	  tersebut.	  
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12. PENILAIAN

a.  Prosedur : Proses dan Produk

b.  Jenis Penilaian : Test dan Non test

c.  Teknik Penilaian : Tulis, lisan, perbuatan, observasi dll

d.  Bentuk Penilaian : Subyektif dan obyektif

e.  Alat Penilaian : Soal, kunci jawaban dan standar penskoran, lembar 
pengamatan dan rubric/ standar penskoran

        Jakarta, ………………………………….

        Guru Kelas

        (………………………………………………)
14. LAMPIRAN

6. Rangkuman Materi
7. Lembar Kegiatan Peserta didik
8. Soal, Kunci Jawaban, Pedoman Penskoran
9. Lembar Pengamatan
10. Rubrik Penilaian

*)Dipilih yang sesuai dengan tema dan keterpaduan mata pelajaran

kk Ikhtisar Sesi 2
	Pembelajaran tematik merupakan kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan  

materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema/ topik pembahasan. 

	Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik terdapat 3 prinsip 
dasar yang perlu menjadi perhatian, yakni 1) bersifat kontekstual atau terintegrasi 
dengan lingkungan, 2) bentuk belajar dirancang agar peserta didik menemukan tema 
dan 3) efisiensi

	Pembelajaran tematik membutuhkan kerjasama antar guru mata pelajaran untuk 
secara bersama-sama mengintegrasikan materi berdasarkan tema yang disepakati.

	Karena didasarkan pada tema, mata pelajaran yang dipelajari tampak terintegrasi dan 
tidak ada pembatasan yang tegas antara bidang studi atau mata pelajaran.

	Evaluasi dalam Pembelajaran tematik, yang dievaluasi tidak hanya pemahaman 
peserta didik terhadap teori-teori yang ada di dalam mata pelajaran, namun juga 
pada tingkat pemahaman peserta didik atas hubungan pengetahuan dari satu mata 
ajar ke mata ajar lainnya. Itu sebabnya, evaluasi dalam pembelajaran tematik tidak 
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terfokus pada hasil melainkan pada proses.

	Kesuksesan pembelajaran tematik erat kaitannya dengan bagaimana guru menyusun 
RPP yang terintegrasi satu dengan lainnya. 

	Dalam penyusunan RPP Tematik, pendekatan saintifik mutlak dilakukan sesuai dengan 
kurikulum 2013

	Ada 5 langkah saintifik; (1) mengamati, (2) menanya, (3). mengeksplorasi, (4). 
mengasosiasi, dan (5) mengkomunikasikan), 
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SESI 3

Pembelajaran Kontekstual

kk Pendahuluan
Para ahli pendidikan berpendapat bahwa proses pembelajaran di madrasah dewasa ini 
cenderung berpusat kepada guru. Guru melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran 
dengan tugas utama menyampaikan materi-materi dan peserta didik diberi tanggung jawab 
untuk menghafal semua pengetahuan. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan 
materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat dalam jangka pendek, tetapi gagal 
dalam membekali anak memecahkan masalah dalam kehidupan jangka panjang.

Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang mereka pelajari bukan 
mengetahui dan menghafal, oleh karena itu para praktisi pendidikan berpendapat bahwa 
pembelajaran yang seyogyanya dilakukan adalah pembelajaran yang melibatkan peserta 
didik dalam kehidupan sehari-hari, agar peserta didik tidak hanya tahu definisi atau 
pengertian tentang sebuah konsep tapi mampu menggunakan konsep tersebut dengan tepat 
dalam kehidupan sehari-hari.

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah pendekatan pengajaran yang dari 
karakteristiknya memenuhi harapan itu. Sekarang ini pembelajaran dan pengajaran 
kontekstual menjadi tumpuan harapan para ahli pendidikan dalam upaya menghidupkan 
kelas secara optimal. Kelas yang hidup diharapkan dapat mengimbangi perubahan yang 
terjadi di luar madrasah yang demikian cepat. Pendekatan kontekstual merupakan 
suatu konsep belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan 
mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan 
konsep ini, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakan bagi peserta didik. Proses 
pembelajaran berlangsung lebih alamiah peserta didik bekerja dan mengalami secara 
langsung, bukan transfer pengetahuan dari guru ke peserta didik.

kk Tujuan Sesi
Secara khusus setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu:

1. menjelaskan konsep dasar CTL,

2. mengidentifikasi latar belakang filosofis dan psikologis CTL,

3. membedakan CTL dengan pembelajaran konvensional,

4. menjelaskan komponen-komponen CTL,

5. menerapkan pembelajaran kontekstual/CTL dalam RPP.
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kk Pertanyaan kunci
1. Apa karakteristik pembelajaran kooperatif ?

2. Apa prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif ?

3. Apa keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif ?

4. Mengapa guru perlu menerapkan pembelajaran kooperatif ?

kk Sumber dan Bahan
• Flipchart

• Kertas Plano

• Spidol

• Koran

• Lem kertas

• Kertas HVS

• LCD 

• Handout 3.1 : Konsep Pembelajaran Berbasis Kontekstual

• Handout 3.2  : Perbedaan CTL dengan Pembelajaran Konvensional

kk Waktu
Sesi ini memerlukan waktu minimal 90 menit

Ringkasan Sesi

I C A R E

Introduce
5 menit

Connect
10 menit

Apply
60 menit

Reflect
5 menit

Extend
10 menit

Trainer 
menyampai-
kan tujuan 
yang akan 
dicapai pada 
sesi 4 ini.

Trainer 
melakukan 
curah pendapat 
(Brainstorming) 
dengan peserta 
pelatihan 
tentang isu-
isu mutakhir 
berkaitan 
dengan 
pendidikan, 
seperti Hasil

Trainer membagi 
peserta ke dalam 5 
kelompok, semua 
kelompok diminta 
merencanakan 
sebuah wisata 
ilmiah pada liburan 
semester, dengan 
ketentuan:

• Tujuan wisata

• Jumlah daerah 
yang dikunjungi

Trainer 
menanyakan 
kepada peserta 
tentang 
pertanyaan 
kunci. 
Memberikan 
kesempatan 
kepada peserta 
yang  ingin 
menyampaikan 
pertanyaan.

Peserta 
diminta untuk 
membuat 
skenario 
pembelajaran 
berbasis CTL.
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kelulusan 
UN, KTSP, 
pendidikan 
karakter dll.

• Waktu yang 
dibutuhkan

• Biaya yang 
dibutuhkan

Setelah perencanaan 
pelaksanaan wisata 
dibuat, masing

masing kelompok 
mempresentasikan, 
dan kelompok lain 
menanggapi.

Setelah presentasi 
trainer menjelaskan 
konsep dasar CTL 
berkaitan dengan 
rencana wisata yang 
dibuat peserta dan 
meminta peserta 
membaca handout 
3.1 dan 3.2

kk Penyegar
Energizer atau penyegaran berikut ini berkaitan dengan brain game. Penyegaran kali ini 
bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas peserta. Penyegaran ini dilakukan di dalam 
ruangan dan hanya membutuhkan waktu 10menit.
Sebelum memulai aktivitas, Trainer membagi kertas bergambar bola-bola kecil yang 
berjumlah 15 buah. Kemudian meminta setiap peserta untuk membagi bola-bola tersebut 
dengan 3 garis lurus tanpa mengangkat pencil dari kertas.
Bagi peserta yang terlebih dahulu menyelesaikan tugasnya dan benar akan diberi hadiah  
oleh trainer.

kk Rincian Langkah-Langkah Kegiatan
Introduce (5 Menit)
Trainer menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada sesi 4 ini.
Connect ( 10 menit)
Trainer melakukan curah pendapat (Brainstorming)dengan peserta pelatihan tentang isu-isu 
mutakhir berkaitan dengan pendidikan, seperti Hasil kelulusan UN, KTSP, pendidikan karakter, 
kenaikan kelas dll.
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Apply( 60 menit)

1. Trainer membagi peserta menjadi 5 kelompok

2. Setiap kelompok diminta untuk merencanakan wisata ilmiah selama liburan 

3. Setiap kelompok diminta menentukan beberapa hal, antara lain :

• 5 kota tujuan wisata yang berbeda di lima propinsi.

• Menggambar peta dan nama kota yang akan dikunjungi.

• Di setiap daerah yang dikunjungi, setiap kelompok harus mengunjungi tempat-
tempat bersejarah, atau tempat wisata yang ada si daerah tersebut.

• Menghitung biaya transportasi yang akan digunakan.

• Menentukan jumlah hari yang dibutuhkan.

• Menghitung jumlah anggaran biaya yang akan diperlukan.

• Menghitung berapa kali shalat jama’ dan qashar yang dilakukan selama perjalanan 
wisata.

4. Setelah menyelesaiakan tugas, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya, dan kelompok lain menanggapi.

5. Setelah presentasi kelompok, trainer menjelaskan konsep dasar CTL dan 
mengaitkannya dengan tugas yang dilakukan kelompok.

Reflect ( 5 menit)
Trainer memfasilitasi peserta untuk menyimpulkan hasil diskusi melakukan refleksi dengan 
cara mengidentifikasi proses penyelesaian tugas berkaitan dengan komponen atau asas 
pembelajaran kontekstual.
Extend (10 menit)
Peserta diminta untuk membuat skenario pembelajaran berbasisCTL. 

  Handout 3.1

Konsep Pembelajaran Berbasis Kontekstual (CTL)

A. Konsep Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru 
mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan 
mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. (Nurhadi: 
2002)

Untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik diperlukan pembelajaran yang lebih 
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banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan, mencoba, dan 
mengalami sendiri, dan bukan sekedar sebagai pendengar yang pasif sebagaimana penerima 
terhadap semua informasi yang disampaikan guru. Oleh karena itu melalui pendekatan CTL, 
mengajar bukan transformasi pengetahuan dari guru kepada peserta didik dengan menghafal 
sejumlah konsep-konsep yang sepertinya terlepas dari kehidupan nyata, akan tetapi lebih 
ditekankan pada upaya memfasilitasi peserta didik untuk mencari kemampuan untuk bisa 
hidup dari apa yang dipelajarinya.

Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar dimana guru menghadirkan dunia nyata 
kedalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang 
dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sementara peserta 
didik memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi 
sedikit, dan dari proses mengkonstruksi sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah 
dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat.(Nurhadi: 2002)

B. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual
1. Melakukan hubungan yang bermakna.

 Peserta didik dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam 
mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau 
bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat.

2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan.

 Peserta didik membuat hubungan-hubungan antara madrasah dan berbagai 
konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota 
masyarakat.

3. Belajar yang diatur sendiri.

 Peserta didik melakukan pekerjaan yang signifikan: ada tujuannya, ada urusannya 
dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya/
hasilnya yang sifatnya nyata.

4. Bekerja sama.

 Peserta didik dapat bekerja sama. Guru membantu peserta didik bekerja secara 
efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling 
mempengaruhi dan saling berkomunikasi.

5. Berpikir kritis dan kreatif.

 Peserta didik dapat menggunakan tingkat berfikir yang lebih tinggi secara kritis dan 
kreatif, dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat 
keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti.

6. Mengasuh atau memelihara pribadi peserta didik.

 Peserta didik memelihara pribadinya: mengetahui, memberi perhatian, memiliki 
harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Peserta didik 
tidak dapat berhasil tanda dukungan orang dewasa. Peserta didik menghormati 
temannya dan juga orang dewasa.

7. Mencapai standar yang tinggi.

 Peserta didik mengenal dan mencapai standar yang tinggi: mengidentifikasi tujuan dan 
motivasi peserta didik untuk mencapainya. Guru memperlihatkan kepada peserta didik 
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cara mencapai apa yang disebut “excellence”.

8. Menggunakan penilaian autentik.

 Peserta didik menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk 
suatu tujuan yang bermakna (Johnson: 2002)

C. Fokus Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual menempatkan peserta didik di dalam konteks bermakna yang 
menghubungkan pengetahuan awal peserta didik dengan materi yang sedang dipelajari 
dan sekaligus memperhatikan faktor kebutuhan individual peserta didik 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 yangn menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi 
peserta didik untuk belajar tenrang berfikir kritis dan keterampilan pemecahan 
masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi 
pelajaran

2. Pengajaran autentik (authentic intruction) yaitu pendekatan pengajaran yang 
memperkenankan peserta didik untuk mempelajari konteks bermakna

3. Belajar berbasis inquiri (inquiry-based learning) yang membutuhkan strategi 
pengajaran yang mengikuti metidologi sains dan menyediakan kesempatan untuk 
pembelajaran bermakna

4. Belajar berbasis proyek/tugas (project-based learning) yang membutuhkan suatu 
pendekatan pengajaran komprehebsif dimana lingkungan belajar peserta didik 
didesain agar peserta didik dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik 
termasuk pendalama 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 peserta didik mrnggunakan konteks tempat kerja 
untuk mempelajari materi pelajaran berbsis madrasah dan bagaimana materi tersebut 
dipergunakan kembali ditempat kerja.

7. Belajar berbasis jasa-layanan (service learning) yang memerlukan penggunaan 
metodelogi pengajaran yang mengkombinasikan jasa-layanan masyarakat dengan 
suatu struktur berbasis madrasah untuk merefleksikan jasa-layanan tersebut.

9. Belajar kooperatif (cooperative learning) yang memerlukan pendekatan pengajaran 
melalui penggunaan kelompok kecil peserta didik intuk bekerja sama dalam mencapai 
tujuan belajar.

D. Komponen pembelajaran Kontekstual
Dalam pembelajaran kontekstual ada 7 komponen pokok yang harus dikembangkan oleh 
guru yaitu:

1. Kontruktivisme

 Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam 
struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman.Pembelajaran melalui CTL, 
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pada dasarnya mendorong agar peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuannya 
melalui proses pengamatan dan pengalaman. Mengapa demikian? Karena 
pengetahuan hanya akan fungsional manakala dibangun oleh individu. Pengetahuan 
yang hanya diberikan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Asumsi inilah 
yang mendasari diterapkan asas konstruktivisme dalam pembelajaran melalui CTL, 
peserta didik didorong untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui 
pengalaman nyata.

2. Inquiry

 Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan 
melalui proses berpikir sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari 
mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Dengan demikian dalam 
proses perencanaan, guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus 
dihafal, akan tetapi merancang pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat 
menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya.

 Secara umum proses inquiry dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- Merumuskan masalah

- Mengajukan hipotesis

- Mengumpulkan data

- Menguji hipotesis berdasarkan data yang ditemukan

- Membuat kesimpulan

3. Bertanya (questioning)

 Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat 
dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab 
pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir.

 Dalam suatu pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya akan sangat berguna 
untuk:

- Menggali informasi tentang kemampuan peserta didik dalam penguasaan materi 
pembelajaran.

- Membangkitkan motivasi untuk belajar

- Mendorong rasa ingin tahu peserta didik terhadap sesuatu

- Menfokuskan peserta didik pada sesuatu yang diinginkan, dan

- Membimbing peserta didik untuk menemukan atau mengumpulkan sesuatu.

4. Masyarakat Belajar (learning community)

 Konsep masyarakat belajar dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh 
melalui kerjasama dengan orang lain (kelompok belajar, sharing).

 Dalam kelas CTL, penerapan asas masyarakat belajar dapat dilakukan dengan 
menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar. Peserta didik dibagi dalam 
kelompok-kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, baik dilihat dari kemampuan 
dan kecepatan belajarnya, maupun dilihat dari bakat dan minatnya. Biarkan dalam 
kelompoknya mereka saling membelajarkan dan juga mendatangkan dan mengundang 
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orang-orang yang dianggap memilki keahlian khusus untuk membelajarkan peserta 
didik.Setiap orang bisa sering terlibat, bisa saling membelajarkan, bertukar informasi, 
dan bertukar pengalaman.

5. Pemodelan (modeling)

 Adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang 
dapat ditiru oleh peserta didik.

 Proses modeling, tidak terbatas dari guru saja, akan tetapi dapat juga memanfaatkan 
peserta didik yang dianggap memiliki kemampuan.

6. Refleksi (reflection)

 Adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan 
cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang 
telah dilaluinya. Melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan 
dalam struktur kognitif peserta didik yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari 
pengetahuan yang dimilikinya.

 Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan CTL, setiap akhir proses 
pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk “merenung” 
atau mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya.

7. Penilaian Nyata (authentic assessment)

 Adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang 
perkembangan belajar yang dilakukan peserta didik.

 Penilaian yang autentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. 
Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran 
berlangsung. Oleh sebab itu, tekanannya diarahkan kepada proses belajar bukan hasil 
belajar.

 Karakteristik authentic assessment adalah:

- Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung

- Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif

- Yang diukur keterampilan dan performasi, bukan hanya mengingat fakta

- Berkesinambungan

- Terintegrasi, dan

- Dapat digunakan sebagai feed back.

Dengan demikian pembelajaran ditekankan pada upaya membantu peserta didik agar 
mampu mempelajari apa yang dipelajarinya (learning how to learn).
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  Handout 3.2

Perbedaan CTL dengan Pembelajaran Konvensioanal

NO
Perbedaan CTL dengan Pembelajaran Konvensioanal

CTL Pembelajaran Konvensional

1 Peserta didik sebagai subjek belajar Peserta didik sebagai objek belajar

2. Peserta didik belajar melalui kegiatan 
kelompok

Peserta didik lebih banyak belajar secara 
individu

3. Pembelajaran dikaitkan dengan 
kehidupan nyata

Pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak

4 Kemampuan didasarkan atas 
pengalaman

Kemampuan diperoleh dari latihan-latihan

5 Tujuan akhir kepuasan diri Tujuan akhir nilai atau angka

6 Prilaku dibangun atas kesadaran Prilaku dibangun oleh factor dari luar

7 Pengetahuan yang dimiliki individu 
berkembang sesuai dengan pengalaman 
yang dialaminya

Pengetahuan yang dimiliki bersifat 
absolute dan final, tidak mungkin 
berkembang.

8 Peserta didik bertanggungjawab dalam 
memonitor dan mengembangkan 
pembelajaran

Guru penentu jalannya proses 
pembelajaran

9 Pembelajaran bisa terjadi dimana saja Pembelajaran terjadi hanya di dalam kelas

10 Keberhasilan pembelajaran dapat diukur 
dengan berbagai cara

Keberhasilan pembelajaran hanya bisa 
diukur dengan tes

kk Ikhtisar Sesi 3
	Pembelajaran Kontekstual digunakan untuk memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk melakukan, mencoba dan mengalami sendiri pengetahuan yang 
dipelajari.. 

	Materi Pembelajaran dikaitkan dengan konteks yang ada di sekitar peserta didik. 
Dengan terlibat langsung di dalam kegiatan belajar, peserta didik diharapkan mampu 
membangun atau mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui pengalaman 
belajar

	Mengajar bukan lagi mentransfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik dengan 
menghafal konsep yang terlepas dari kehidupan nyata, namun lebih kepada upaya 
memfasilitasi peserta didik untuk menerapkan pengetahuan yang didapat dalam 
kehidupan nyata

	Terdapat 7 komponen pokok yang harus dikembangkan guru dalam pembelajaran 
kontekstual; 1) Kontruktivisme, 2) Inquiry, 3) Bertanya, 4) Masyarakat Belajar, 5) 
Permodelan, 6) Refleksi dan 7) Penilaian autentik.
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  SESI 4

Pembelajaran Kooperatif

kk Pendahuluan
Paradigmaa lama tentang proses pembelajaran yang bersumber pada teori “tabula rasa” 
John Lock dimana pikiran seorang anak seperti kertas kosong  dan siap menunggu coretan-
coretan dari gurunya sepertinya kurang tepat lagi digunakan oleh para pendidik saat ini. 
Tuntutan pendidikan sudah banyak berubah. Pendidik  perlu menyusun dan melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar dimana anak dapat aktif membangun pengetahuannya sendiri. 
Hal ini  sesuai dengan pandangan kontruktivisme yaitu keberhasilan belajar tidak hanya 
bergantung pada lingkungan atau kondisi belajar, tetapi juga pada pengetahuan awal peserta 
didik. Belajar melibatkan pembentukan “makna” oleh peserta didik dari apa yang mereka 
lakukan, lihat, dan dengar. 

Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan salah satu pembelajaran 
yang dikembangkan dari teori kontruktivisme, yaitu mengembangkan struktur kognitif 
untuk membangun pengetahuan sendiri melalui berpikir rasional. Pembelajaran Kooperatif 
merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk 
melatih peserta didik bekerja sama dalam kelompok dan beriinteraksi antar anggota 
kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi tiga tujuan 
pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan 
pengembangan keterampilan sosial.

Strategi ini berlandaskan pada teori belajar Vygotsky (1978, 1986) yang menekankan pada 
interaksi sosial sebagai sebuah mekanisme untuk mendukung perkembangan kognitif. 
Selain itu, metode ini juga didukung oleh teori belajar information processing dan cognitive 
theory of learning. Dalam pelaksanaannya metode ini membantu peserta didik untuk 
lebih mudah memproses informasi yang diperoleh, karena proses encoding akan didukung 
dengan interaksi yang terjadi dalam Pembelajaran Kooperatif. Pembelajaran dengan metode 
Pembelajaran Kooperatif dilandaskan pada teori Cognitive karena menurut teori ini interaksi 
bisa mendukung pembelajaran.

Metode pembelajaran kooperatif learning mempunyai manfaat-manfaat yang positif apabila 
diterapkan di ruang kelas. Beberapa keuntungannya antara lain: mengajarkan peserta 
didik untuk berbagi pengetahuan, berfikir kritis, mencari informasi dari berbagai sumber, 
mengungkapkan ide secara verbal, mendengarkan pendapat orang lain, membantu teman, 
dan belajar bermusyawarah. Ironisnya, model pembelajaran kooperatif belum banyak 
diterapkan dalam pendidikan walaupun orang Indonesia sangat membanggakan sifat gotong 
royong dalam kehidupan bermasyarakat.



45 Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan

Modul 
PAIKEM

kk Tujuan Sesi 
Peserta pelatihan mampu :

1. membedakan strategi pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran kelompok yang 
lain,

2. mengidentifikasi karakteristik pembelajaran kooperatif,

3. mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif,

4. mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kooperatif,

5. mengaplikasikan strategi pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran di Madrasah

kk Pertanyaan kunci
1. Apa karakteristik pembelajaran kooperatif ?

2. Apa prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif ?

3. Apa keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif ?

4. Mengapa guru perlu menerapkan pembelajaran kooperatif ?

kk Sumber dan bahan
• Flipchart 

• Spidol 

• Lacban 

• LCD  

• Amplop berisi potongan kertas 

• Handout 4.1 : Keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif

• Handout 4.2 : Konsep dasar pembelajaran kooperatif

• Handout 4.3 : Prosedur pembelajaran kooperatif

• Handout 4.4 : Strategi pembelajaran kooperatif

• Handout 4.5 : Teknik membuat kelompok

kk Waktu
Waktu yang diperlukan untuk sesi ini adalah 90 menit
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kk Ringkasan Sesi
I C A R E

Introduce
5 menit

Connect
10 menit

Apply
60 menit

Reflect
5 menit

Extend
10 menit

Trainer 
menyampaikan 
tujuan yang 
akan dicapai 
pada sesi 4 ini 
dan melakukan 
curah pendapat 
(Brainstorming)
dengan peserta 
pelatihan 
tentang 
beberapa 
macam strategi 
pembelajaran 
kelompok

Trainer 
membagikan 
amplop yang 
berisikan 
potongan kertas 
tentang materi; 
keunggulan 
dan kelemahan 
pembelajaran 
kooperatif 
dan meminta 
peserta 
mengklasifikasi-
kan pernyataan 
ke dalam 
kelompok 
keunggulan atau 
kelemahan.

Trainer membagi 
peserta ke dalam 6 
kelompok, semua 
kelompok diminta 
mendiskusikan:
• mengapa 

strategi 
pembelajaran 
cooperative 
learning 
mempunyai 
keunggulan 
dan kelemahan 
seperti

Trainer 
menanyakan 
kepada peserta 
tentang 
ketercapaian 
tujuan sesi ini. 
Memberikan 
kesempatan 
kepada peserta 
yangn ingin 
menyampaikan 
pertanyaan.

Peserta 
menuliskan 
konsep dasar 
dan prosedur 
pembelajaran 
kooperatif 
tersebut 
di kertas 
flipchart

yang sudah 
diklasifikasikan 
pada sesi 
sebelumnya.
• Perbedaan 

strategi 
pembelajaran 
cooperative 
learning dengan 
pembelajaran 
kelompok yang 
lain.

Peserta diminta 
membaca handout 
4.2,4.3, dan 4.4

kk Penyegar
Energizer atau penyegaran ini berikut ini masih terkait dengan tema sesi. Penyegaran kali ini 
bertujuan untuk membiasakan peserta bekerja sama dalam satu kelompok. Penyegaran ini 
dilakukan di dalam ruangan dan hanya membutuhkan waktu antara 10 sampai 15 menit.
Sebelum memulai aktivitas, Trainer membagian amplop yang berisi potongan kertas kepada 
setiap kelompok. Kemudian meminta setiap kelompok untuk mengeluarkan potongan kertas 
yang ada di dalam amplop. Setelah dikeluarkan potongan kertas trainer meminta semua 
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anggota kelompok untuk bekerjasama menyusun potongan kertas tersebut.
Bagi kelompok yang terlebih dahulu menyelesaikan susunan potongan kertas tersebut dan 
benar sesuai dengan gambar yang diinginkan trainer dinyatakan menang dan diberi reward.

kk Rincian Langkah-Langkah Kegiatan
Introduce (5 Menit)
Trainer menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada sesi 3 ini dan melakukan curah 
pendapat (Brainstorming)dengan peserta pelatihan tentang beberapa macam strategi 
pembelajaran kelompok
Connect ( 10 menit)
Trainer membagikan amplop yang berisikan potongan kertas tentang materi; keunggulan dan 
kelemahan pembelajaran kooperatif dan meminta peserta mengklasifikasikan pernyataan ke 
dalam kelompok keunggulan atau kelemahan.
Apply (60 menit)

1. Trainer membagi peserta ke dalam 6 kelompok, semua kelompok diminta 
mendiskusikan:

• mengapa strategi pembelajaran cooperative learning mempunyai keunggulan dan 
kelemahan seperti yang sudah diklasifikasikan pada sesi sebelumnya.

• Perbedaan strategi pembelajaran cooperative learning dengan pembelajaran 
kelompok yang lain.

2. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain menanggapi.

3. Trainer memberi penguatan tentang konsep dasar strategi pembelajaran kooperatif.

4. Semua kelompok diminta berdiskusi untuk membuat skenario pembelajaran 
kooperatif.

5. Kelompok terpilih mempraktikkan skenario yang sudah dibuat.

6. Kelompok lain sebagai pengamat untuk menetapkan prosedur atau langkah-langkah 
strategi pembelajaran kooperatif secara individu.

7. 2 peserta diminta mempresentasikan hasil pengamatan dan menjelaskan langkah-
langkah strategi pembelajaran kooperatif.

8. Peserta lain menanggapi,

9. Trainer meminta salah satu peserta menyimpulkan dan dibenarkan oleh trainer 
sebagai penguatan.

Reflect (5 menit)
Trainer menanyakan kepada peserta tentang ketercapaian tujuan sesi ini. 

Memberikan kesempatan kepada peserta yangn ingin menyampaikan pertanyaan.
Extend(10 menit)
Peserta menuliskan konsep dasar dan prosedur pembelajaran kooperatif tersebut di kertas 
flipchart.
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Catatan	  Fasilitator	  
Pada	  sesi	  ini,	  Fasilitor	  diharapkan	  mempraktekkan	  secara	  langsung	  teknik-‐teknik/	  
cara-‐cara	  membuat	  kelompok	  

  Handout 4.1

Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif

Petunjuk 

1. Tuliskan keunggulan dan kelemahan yang sudah disimpulkan dari hasil puzzle.

2. Diskusikan dengan kelompokmu mengapa strategi pembelajaran kooperatif memiliki 
keunggulan dan kelemahan seperti itu.

3. Sebagai bahan pelengkap diskusi, bacalah pula handout 3.4.

4. Presentasikan hasil diskusi kelompok tersebut.

Keunggulan Pembelajaran Kooperatif Kelemahan Pembelajaran Kooperatif
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Alasan mengapa pembelajaran kooperatif memiliki keunggulan 
dan kelemahan seperti yang tertulis diatas adalah:

  Handout  4.2

Konsep Dasar Pembelajaran Kooperatif

Petunjuk 

1. Cermati pertanyaan di bawah ini.

2. Uraikan jawaban dari hasil kerja kelompok 

3. Sebagai bahan pelengkap diskusi, bacalah pula Lembar Uraian Materi 8.2,

4. Presentasikan hasil diskusi kelompok tersebut.

No Pertanyaan Diskusi Jawaban

1 Jelaskan pengertian tentang 
strategi cooperative learning  
dan apa perbedaannya 
pembelajaran kelompok yang 
lain.
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  Handout 4.3

Prosedur Pembelajaran Kooperatif

Petunjuk 
1. Amati pemodelan temanmu tentang penggunaan strategi pembelajaran kooperatif.
2. Analisislah langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran kooperatif.
3. Cocokkan dengan handout3.4. untuk membantu menganalisis langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif yang muncul pada pemodelan.
4. Tetapkan langkah-langkah yang benar dalam strategi pembelajaran kooperatif.

Langkah-langkah pembelajaran 
yang muncul pada modelling

Langkah-langkah pembelajaran 
kooperatif yang benar 

Langkah-langkah yang belum 
muncul pada modelling 

Langkah-langkah yang 
seharusnya tidak muncul pada 
modelling 

Kesimpulan hasil modelling 
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  Handout 4.4

Strategi Pembelajaran Kooperatif

A. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 
Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses 
pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan 
kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan pada kemampuan 
anak untuk menghafal informasi; otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun 
berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya untuk 
menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik kita lulus 
dari madrasah mereka pintar secara teoritis akan tetapi miskin pada aplikasi. Oleh karena itu 
guru harus memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengetahuan dan ketrampilan 
yang lain, misalnya pemahaman tentang psikologi perkembangan manusia, pemahaman 
tentang teori-teori perubahan tingkah laku, kemampuan merancang berbagai media dan 
sumber belajar, dan kemampuan mendesain strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan 
materi yang diajarkan, agar peserta didik betul-betul bisa menguasai materi yang diajarkan 
serta bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya.

Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) secara etimologi mempunyai arti belajar 
bersama antara dua orang atau lebih, sedangkan CL dalam artian yang lebih luas memiliki 
definisi yang antara lain adalah belajar bersama yang melibatkan antara 4 – 5 orang, yang 
bekerja bersama menuju kelompok kerja dimana tiap anggota bertangungjawab secara 
individu sebagai bagian dari hasil yang tak akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama antar 
kelompok. Dengan kata, anggota kelompok saling tergantung secara positif.

Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) mengandung arti keterlibatan secara 
proaktif antara kelompok yang melibatkan pada proses kognisi, afeksi, dan konasi.

Pendekatan CL ini bila diterapkan dalam dunia pendidikan maka akan lebih efektif apabila 
dilakukan dalam kerangka pemikiran sosial studi. Sosial mengacu terhadap kebutuhan 
untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung interpersonal environment, yaitu suatu 
lingkungan yang memungkinakan terjadinya hubungan saling mengenal antara pribadi secara 
mendalam. Dalam interpersonal environment individu-individu harus menjadi bagian yang 
efektif memberikan sumbangan dan menjadikan bagian integral dari komunitas sosial yang 
bermanfaat atas partisipasinya. Agar terjadi interpersonal yang efektif, para peserta didik 
harus belajar mempraktikkan pengetahuan, kemampuan dan sikap yang diperlukan di dalam 
kelompok sosial, dan menempatkan dirinya sebagai bagian kelompok sosial yang dibentuk. 
Dengan kata lain agar terjadi interpersonal environment para peserta didik harus memiliki 
interpersonal skill. Sedangkan studi mengenai pengajaran pengetahuan yang sistematis maka 
CL ini difokuskan pada kemampuan mengantarkan pengetahuan itu ketika diperlukan.

Kerjasama yang dilandasi dengan pemikiran studi sosial yang diwujudkan dalam 
pembelajaran yang menggunakan pendekatan CL merupakan pemikiran yang sangat penting 
dalam pendidikan hususnya pada materi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dengan demikian 
maka mata pelajaran IPS yang memiliki kaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu tentunya 
memiliki peranan yang cukup penting dalam membentuk individu yang mampu berpartisipasi 
dan memberikan sumbangan pada komunitasnya, masyarakatnya dan bangsa di mana 
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peningkatan kelangsungan hidup, kemajuan dan peningkatan pribadi terbentuk. Tanpa 
adanya kerjasama yang efektif dengan orang lain, maka hal tersebut tentunya akan sulit 
diwujudkan. Suatu komunitas, masyarakat dan bangsa tidak dapat eksis berlangsung lama 
kecuali apabila individu–individu tidak memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan 
orang lain. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumya orang kehilangan 
pekerjaan dan gagal dalam berkarya karena kurang memiliki kemampuan interpersonal skill 
atau kemampuan kerjasama dengan orang lain.

Oleh karena itu maka para guru memiliki tanggung jawab dalam membantu peserta didik 
untuk memperoleh kemampuan berpartisipasi dan berkerjasama secara efektif di dalam 
setting sosial dan masyarakat. Tanggungjawab tersebut akan dapat terlaksana secara 
efektif apabila para guru khususnya guru yang memegang materi IPS menerapkan proses 
pembelajaran melalui pendekatan Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning (CL).

A. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif  
1. Peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajarnya.

2. Kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan 
rendah.

3. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin 
berbeda-beda, serta mereka yang berkebutuhan khusus.

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 

B. Tujuan pembelajaran kooperatif 
a.  Hasil belajar akademik 

 Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam 
tugas-tugas akademik. Banyak ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam 
membantu peserta didik memahami konsep yang sulit. 

b.  Penerimaan terhadap perbedaan individu 

 Efek penting yang kedua adalah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda 
menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan dan ketidakmampuan. 

c.  Pengembangan keterampilan sosial 

 Model pembelajaran kooperatif bertujuan mengajarkan kepada peserta didik 
keterampilan bekerjasama dan kolaborasi. 

C. Prinsip Pembelajaran Kooperatif
Terdapat empat prinsip dasar pembelajaran kooperatif, seperti dijelaskan di  bawah ini (Wina 
Sanjaya: 2008).

1. Prinsip ketergantungan positif

 Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat 
tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya.
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2. Tanggung jawab perseorangan

 Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Karena keberhasilan 
kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus 
memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya.

3. Interaksi/ tatap muka antar anggota kelompok

 Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap 
anggota kelompok untuk bertatap muka saling memberikan informasi dan saling 
membelajarkan. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga 
kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, 
memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota dan mengisi kekurangan masing-
masing.

4. Partisipasi dan komunikasi

 Pembelajaran kooperatif melatih peserta didik untuk dapat mampu berpartisipasi 
aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam 
kehidupan di masyarakat kelak. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembelajaran, 
guru perlu membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi.

D. Prosedur Strategi Pembelajaran Kooperatif
Prosedur pelaksanaan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan pembelajaran, aktifitas, dan penghargaan 

 Yaitu membuat keputusan sejak awal tentang tujuan pembelajaran dan jenis 
aktifitas yang sesuai dengan mereka. Keputusan harus dibuat tentang apakah tujuan 
pembelajar diambil dari domain kognitif (dalam area keahlian akademis), afektif 
(dalam area sikap dan nilai), atau domain psikomotor (keahlian fisik). Tugas lain adalah 
menanyakan keahlian yang diperlukan untuk bekerjasama untuk tujuan bersama 
kelompok (Johnson 1988). Penghargaan itu sendiri perlu untuk dipilih. Kebanyakan 
guru lebih suka memilih penghargaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan 
ekspektasi kelompok.

2. Komposisi kelompok 

 Yaitu merupakan bentuk praktek yang baik untuk membentuk kelompok yang terdiri 
dari seorang peserta didik yang punya kemampuan diatas rata-rata, dua sampai 
empat peserta didik dengan kemampuan rata-rata dan seorang peserta didik dengan 
kemampuan dibawah rata-rata atau anak-anak dengan kebutuhan khusus.

3. Kerja sama yang efektif 

 Yaitu dengan cara menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara anggota 
kelompok harus bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Prosedur untuk 
kerjasama yang efektif harus dibuat secara eksplisit. Kolaborasi diantara peserta didik 
vital untuk kesuksesan prosedur ini.

4. Perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima 

 Guru harus memberikan penjelasan secara tegas tentang apa yang dapat diterima 
dan yang tidak dapat dieterima dalam kelompok dan menetapkan peraturan untuk 
pemfungsian kelompok dengan tepat sebelum kelompok mulai mengerjakan tugasnya.



54Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan

Modul 
PAIKEM

5. Periode percobaan dan umpan balik 

 Guru harus memberikan umpan balik kepada kelompok tentang kualitas kelompok dan 
kinerja individu. Penting bagi individu untuk menerima umpan balik sejak awal.

6. Bantuan dari guru kepada peserta didik

 Guru atau pengajar khusus harus dipersiapkan untuk memberikan bantuan ekstra 
atau bantuan tambahan kepada peserta didik yang mempunyai masalah belajar, atau 
mereka yang memiliki kebutuhan khusus ketika hal itu diperlukan. Peserta didik harus 
diberitahukan bagaimana dan kapan mereka harus mencari bantuan tersebut.

7. Melakukan evaluasi 

 Guru harus melakukan evaluasi tentang prosedur pembelajaran cooperative learning. 
Kebanyakan guru ingin memberikan pertanyaan yang lebih tepat/teliti tentang 
evaluasi. Kualitas hasil dan jumlah waktu yang diperlukan untuk pembentukan 
kelompok perlu dipertimbangkan. Penelitian dan pengalaman praktis cenderung 
menunjukkan bahwa guru pada umumnya mendukung metode ini dan bahwa hasil 
pembelajaran akan menjustifikasi penggunaan mereka. (Slavin, 1 988b).

 Hampir senada dengan prosedur atau langkah-langkah pembelajaran Cooperative 
Learning (CL) di atas, yaitu pendapatnya Roy. 1994 (Badeni; 2002). Menurut Roy ada 10 
langkah dalam pembelajaran Cooperative Learning.

 Sepuluh langkah tersebut diuraikan di bawah ini:

a. Penyusunan secara jelas tentang tujuan belajar peserta didik

 Di dalam CL guru harus merumuskan tujuan belajar peserta didik. Agar dapat 
memenuhi persyaratan tersebut seorang guru harus melakukan perencanaan 
dengan menyadari apa yang diharapkan peserta didik untuk diketahui dan mereka 
melakukan sendiri tanpa menghiraukan apakah hasil ini menekankan isi akademik, 
kemampuan proses kognitif, atau keterampilan. Para guru harus menerangkan 
dengan bahasa yang jelas tentang pengetahuan dan kemampuan tertentu yang 
harus diperoleh oleh para peserta didik dan menjalankannya pada hari-hari atau 
minggu-minggu setelah pertemuan kelompok. CL dan kelompok–kelompok CL 
yang lain hanyalah merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dari pada tujuan 
pembelajaran itu sendiri.

b. Penerimaan peserta didik tentang tujuan hasil pembelajaran 

 Guru tidak cukup hanya merumuskan tujuan hasil belajar peserta didik, tetapi 
harus mengusahakan peserta didik sampai melihat tujuan belajar yang ingin dicapai 
dalam kelompok itu sebagai milikinya sendiri. Untuk memenuhi persyaratan ini 
para peserta didik sampai pada taraf mengetahui dan menerima fakta bahwa 
setiap orang di dalam suatu kelompok itu memahami tujuan belajar yang ingin 
dicapai dalam kelompok dan berbagai keterampilan.

c. Positif interdependensi 

 Positif interdependensi merupakan suatu persepsi bahwa dalam suatu kegiatan 
bersama (kelompok) apa yang dilakukan dan dicapai seorang anggota kelompok 
berhubungan dan memiliki saling keterkaitan dengan apa yang dilakukan dan 
dicapai oleh seorang anggota kelompok yang lain, sehingga masing-masing tidak 
akan berhasil kecuali jika semua anggota melakukan bagian tugasnya masing-
masing. Kebersamaan melakukan tugas demi tercapainya tujuan bersama yang 
diutamakan, bukan terselesainya tugas bersama.
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 Positif interdependensi merupakan jantung CL untuk memenuhi persyaratan ini 
para guru harus menstrukturkan tugas-tugas belajar, sampai para peserta didik 
merasakan bahwa mereka tenggelam bersama atau berenang bersama.

d. Interaksi promotif tatap muka 

 Sekali guru menegakkan positif interdependensi, maka ia perlu memaksimalkan 
pemberian kesempatan kepada semua peserta didik untuk saling mempromosikan 
keberhasilan antara satu dengan yang lain dengan cara memberi bantuan, 
dukungan, semangat dan saling menghargai usaha masing-masing untuk belajar. 
Terdapat aktifitas kognitif dan dinamika interpersonal ketika para peserta 
didik aktif terlibat dalam saling mempromosikan keberhasilan antara satu 
dengan yang lain. Kegiatan ini termasuk menerangkan secara verbal bagaimana 
seharusnya memecahkan masalah, mendiskusikan hakekat konsep yang 
dipelajari, mengajarkan pengetahuan yang dimiliki kepada teman sekelasnya dan 
menghubungkan pelajaran yang diperoleh sekarang dengan pelajaran yang telah 
lalu.

e. Tanggung jawab individual

 CL ini diterapkan agar para peserta didik belajar lebih berhasil daripada kalau 
ia belajar sendiri atau dalam non CL. Sebagai konsekuensinya, untuk menjamin 
bahwa tiap peserta didik berhasil dan benar-benar bertanggung jawab terhadap 
pelajarannya sendiri, maka para peserta didik harus dibebani tanggungjawab 
secara individual untuk mengerjakan bagian tugasnya sendiri dan mengetahui apa 
yang telah ditargetkan dan harus dipelajari.

f. Pengakuan umum dan hadiah-hadiah bagi keberhasilan akademik kelompok 

 Para guru harus memperhatikan tingkat keberhasilan masing-masing kelompok. 
Tiap tingkatan skor kelompok perlu diperhatikan untuk memperoleh tingkatan 
pengakuan atau hadiah.

g. Kelompok yang heterogen 

 Para guru perlu mengorganisir peserta didik menjadi lebih banyak kelompok. 
Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat tercampur secara heterogen 
atas dasar kemampuan akademik status sosial ekonomi, suku, agama, gender, 
berkebutuhan khusus dan sebagainya. Kapan kelompok-kelompok ini heterogen 
dan ditugasi menyelesaikan tugas-tugas akademik secara jelas, para peserta didik 
yang berbeda-beda latar belakangnya jarang daitemukan dalam strategi-strategi 
pembelajaran yang lain.

h. Keterampilan sosial 

 Dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok para peserta didik harus bekerja 
sama dalam kelompok sebagai kelompok. Oleh karena itu, para peserta didik 
perlu memiliki ketrampilan sosial. Untuk menunjang ketrampilan sosial ini maka 
para guru perlu menerangkan tingkah laku-tingkah laku dan sikap-sikap interaksi 
sosial yang diharapkan untuk dilakukan. Tingkah laku ini mencakup kepemimpinan, 
pembangunan kepercayaan, komunikasi, menejemen konflik, kritik konstruktif, dan 
pemberian semangat.

i. Refleksi kelompok terhadap proses kerja kelompok 

 Proses kelompok terjadi ketika anggota kelompok mendiskusikan seberapa baik 
mereka mencapai tujuan dan memelihara kerja sama yang efektif. Para peserta 
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didik mengetahui seberapa mereka telah mencapai tujuan dan efektifitas kerja 
sama yang telah mereka lakukan. Untuk membantu para peserta didik mencapai 
persyaratan tersebut, guru memberikan tugas refleksi yang terstruktur dan waktu 
yang cukup setelah mereka bersama-sama memberikan responnya, sehingga 
refleksi dan asesmen tingkah laku interaksi kelompok mencapai target tingkah laku 
pemrosesan kelompok yang penting.

j. Cukup waktu untuk belajar 

 Tiap peserta didik dan tiap kelompok harus memiliki waktu yang mereka butuhkan 
di dalam mempelajari informasi dan kemampuan-kemampuan yang ditargetkan 
sampai pada sesuatu taraf yang diharapkan. Jika para peserta didik tidak memiliki 
waktu yang cukup untuk mempelajari, keuntungan akademik CL, akan menjadi 
terbatas.

E. Keunggulan dan Kelemahan Strategi Pembelajaran Kooperatif 
1. Keunggulan 
Banyak pihak yang mengklaim bahwa kerja sama mempunyai keuntungan atas persaingan 
dalam situasi pembelajaran atau situasi belajar. Deutsch (1949), Shaw (1986) serta Johnson 
(1985; 1988) telah mengindentifikasi beberapa keuntungan ketika pembelajaran cooperative 
learning diterapkan dengan baik.

• Peserta didik dalam kelompok kooperatif mampu bekerja sama untuk kebaikan 
kelompok secara keseluruhan ketimbang hanya untuk kebutuhan individu saja.

• Peserta didik dalam kelompok pembelajaran kooperatif dapat didorong untuk 
membantu peserta didik yang mempunyai masalah dalam belajar atau membantu 
peserta didik yang cacat.

• Prosedur pembelajaran kooperatif memudahkan integrasi sosial dari kebutuhan 
khusus peserta didik. Akibat yang dihasilkan adalah sikap yang lebih toleran kepada 
mereka yang mempunyai perbedaan dalam hal kemampuan, latar belakang sosial, 
kelas sosial, ras dan latar belakang akademis.

• Metode pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk menyediakan penghargaan 
atau reward baik kepada peserta didik berprestasi tinggi maupun peserta didik 
berprestasi rendah.

• Pembelajaran kooperatif memudahkan pembagian usaha dan tugas yang dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan individu. Peserta didik dapat diminta untuk 
menjalankan tugas di area yang paling mereka ketahui atau menyelesaikan tugas yang 
paling sesuai dengan kemampuan individualnya.

• Pembelajaran kooperatif mendorong kemunikasi antar peserta didik, dan hasilnya 
adalah pembelajaran yang lebih baik dan hubungan antar personal yang semakin 
membaik. (Peter G. and Lorna K)

2. Kelemahan 
Disamping keunggulan pembelajaran kooperatif sebagaimana juga ada beberapa kelemahan, 
diantaranya;

• Butuh waktu yang lama untuk memahami filosofi belajar secara kooperatif.

• Sulit untuk mewujudkan peer teaching atau tutor sebaya yang efektif, padahal 
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ciri utama pembelajaran kooperatif adalah adanya peserta didik yang saling 
membelajarkan.

• Dalam evaluasi sulit untuk memberi penilaian yang obyektif secara individual, karena 
dalam pembelajaran kooperatif lebih menonjolkan kebersamaan atau kerja kelompok.

• Butuh waktu yang lama untuk mengembangkan kesadaran berkelompok.

• Kurang memperhatikan aspek motivasi diri untuk menenamkan kepercayaan diri, 
karena tertutup dengan kepentingan bersama.

  Handout 4.5

Teknik Membuat Kelompok

Michael F. Opitz dalam Flexible Grouping in Reading menulis beberapa cara dalam 
pembentukan kelompok yang bisa dilakukan guru di dalam kelas, berikut diantaranya;

Teknik 
Pengelompokkan

Bagaimana Kapan digunakan

Random Pengelompokkan secara 
acak dengan menggunakan 
cara hitung atau daftar 
kehadiran 

Pengelompokan acak bisa digunakan 
saat guru bermaksud mengelompokkan 
peserta didik dalam jumlah anggota 
yang sama dan baik juga digunakan 
pada peserta didik yang belum saling 
mengenal dan pengelompokkan dicoba 
agar mereka mengenal satu dengan 
lainnya

Prestasi Gunakan kelompok berbasis 
prestasi jika guru bermaksud 
mengetahui tingkat 
pengetahuan peserta didik

Ketika pembelajaran membutuhkan 
materi dengan pemahaman yang 
intruksional, seperti mengerjakan satu 
proyek tertentu yang membutuhkan 
kerjasama antar kelompok. Maka, 
kelompok dengan prestasi yang lebih 
tinggi dapat diberi beban kerja yang 
lebih tinggi pula

Social 
(cooperative)

Kelompokkan peserta didik 
sesuai dengan keterampilan 
sosial yang spesifik: 
pemimpin, pengikut, 
heterogen yang masing-
masing memiliki keahlian 
yang berbeda

Pengelompokkan berbasis 
keterampilan social jika pembelajaran 
berfungsi dalam memberikan peran 
yang berbeda, peserta didik belajar 
peran yang berbeda satu sama lain dan 
bekerja sama untuk menyelesaikan 
tugas kelompok
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Kesukaan Pembagian kelompok 
berdasarkan minat peserta 
didik. Tugaskan peserta didik 
untuk membentuk kelompok 
sesuai dengan minat dari 
materi yang diberikan 

Minat peserta didik dapat memotivasi 
kekuatan utama untuk belajar tentang 
topik tertentu yang ada dalam materi 
ajar

Tugas Kelompokkan peserta didik 
berdasarkan tugas yang 
diberikan. Berikan tugas

Keberhasilan peserta didik dari tugas 
yang diberikan memungkinkan peserta 
didik

tertentu, dan kelompokkan 
peserta didik berdasarkan 
penyelesaian atas hasil tugas 
yang diberikan

termotivasi dengan merasa bahwa 
mereka memiliki modalitas terkuat dari 
pemahaman mereka

Hobi atau 
Pengetahuan 
peserta didik atas 
objek tertentu

Pengelompokkan 
berdasarkan pengetahuan 
peserta didik terhadap suatu 
materi ajar atau berdasarkan 
kesamaan hobi 

Jika guru hendak melihat peserta 
didik dalam kelompok saling berbagi 
informasi satu dengan lainnya, 
maka kelompokkan peserta didik 
berdasarkan hobi dan pengetahuan 
mereka atas objek tertentu

Keterampilan/ 
Strategy

Mengelompokkan peserta 
didik yang kurang dalam 
keterampilan tertentu atau 
strategi tertentu 

Lakukan pengelompokkan semacam 
ini jika guru hendak mengajarkan 
keterampilan atau strategi tertentu 
yang dibutuhkan oleh peserta didik

Pilihan Peserta 
Didik 

Peserta didik diperbolehkan 
untuk kelompok sendiri 
sesuai dengan karakteristik 
yang mereka inginkan

Pilihan pengelompokkan ini diberikan 
ketika peserta didik hendak diberikan 
kesempatan memimpin dan 
berkompetisi satu dengan lainnya

kk Ikhtisar Sesi 4
	Penerapan pembelajaran Kooperatif sesuai dengan kebutuhan zaman yang semakin 

menekankan fungsi manusia sebagai makhluk sosial dan mampu bekerja dalam tim. 
Sebagai makhluk sosial, peserta didik perlu dibiasakan untuk berinteraksi dengan 
sesamanya. 

	Dalam belajar kooperatif, guru dapat meningkatkan kecerdasan ietr dan 
intrapersonal, peserta didik. 

	Dengan belajar secara kooperatif, peserta didik memiliki keterampilan intrapersonal 
dan kecerdasan interpersonal. 

	Guru dalam kelas kooperatif perlu membangun interpersonal environment atau suatu 
lingkungan yang memungkinkan terjadinya hubungan saling mengenal antar pribadi 
secara mendalam. 

	Dalam interpersonal environment, guru harus menempatkan setiap individu menjadi 
bagian integral dari komunitas social yang bermanfaat atas partisipasinya.

	Keterampilan social penting bagi peserta didik, karena setiap peserta didik akan 
kembali ke masyarakat, dan interaksi social menjadi alat yang dibutuhkan dalam 
keterampilan bermasyarakat.

	Ada beberapa cara dalam teknik pembentukan kelompok.
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  SESI 5

Penerapan Metode-Metode Pembelajaran 
Aktif I

kk Pendahuluan
Sebagaimana telah diungkapkan di sesi 1 modul ini bahwa pola pembelajaran yang lebih 
memberdayakan multikecerdasan peserta didik merupakan sebuah keniscayaan. Itu 
artinya paradigma pendidikan yang selama ini berpusat kepada guru (teacher oriented) 
harus  diubah menjadi paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student 
centered), di mana peserta didik tidak lagi hanya menjadi objek pembelajaran tetapi menjadi 
subjek pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi dan kecerdasan 
peserta didik. Salah satu upaya tersebut adalah melalui proses pembelajaran yang 
fleksibel, interaktif, inspiratif, menyenangkan, variatif dan memotivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif.
Pembelajaran PAIKEM memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) pembelajaran berpusat pada 
peserta didik; 2) pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata; 3) pembelajaran mendorong 
anak untuk berpikir tingkat tinggi; 4) pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda-
beda; 5) pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multi arah (peserta didik-peserta 
didik-guru); 6) pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media/ sumber belajar;  7) 
penataan lingkungan belajar yang memudahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan 
belajar; 8) guru memantau proses belajar peserta didik; 9) Guru memberikan umpan balik 
terhadap hasil kerja peserta didik; 10) guru menggunakan metode yang bervariasi.

Metode-metode berikut ini merupakan cara untuk merancang tugas belajar yang dikerjakan 
oleh peserta didik dalam kelompok kecil, yang juga mendorong kerjasama dan saling 
ketergantungan yang positif  di antara peserta didik.

kk Tujuan Sesi
Secara khusus setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu:
1. menjelaskan filosofi metode Small Group Discussion.
2. menjelaskan filosofi metode Poster Session.
3. menjelaskan filosofi metode Jigsaw.
4. menjelaskan prosedur Small Group Discussion.
5. menjelaskan prosedur Poster Session.
6. menjelaskan prosedur metode Jigsaw.
7. mempraktekkan metode Small Group Discussion.
8. mempraktekkan metode Poster Session.
9. mempraktekkan metode Jigsaw.



60Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan

Modul 
PAIKEM

kk Pertanyaan kunci
1. Mengapa metodeSmall Group Discussion,Poster Sessiondan Jigsaw perlu diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran?
2. Sebutkan langkah-langkah Small Group Discussion,Poster Session dan Jigsaw.!

kk Petunjuk Umum
• Pada sesi ini trainer akan memperkenalkan beberapa metode antara lain Small 

Group Discussion,Poster Session dan  Jigsaw, pastikan bahwa trainer telah menguasai 
langkah-langkah penerapan setiap metode. 

• Pastikan semua media dan perlengkapan yang dibutuhkan telah tersedia

• Dalam membagi kelompok, trainer harus mempertimbangkan jumlah dan 
keseimbangan  jender

• Pada setiap kegiatan upayakan untuk tidak menggurui peserta, biarkan peserta untuk 
bebas berkreasi saat menuangkan idenya dalam bentuk gambar

• Proses pembelajaran dapat dilakukan di dalam dan di luar kelas (perpustakaan, taman, 
mushola dsb)

kk Sumber dan bahan
• Flipchart

• Kertas Plano Spidol

• Kertas HVS

• Spidol Warna-warni

• Lacban

• Handout 5.1. : Kelebihan dan Kelemahan Metode Ceramah

• Handout 5.2. : Lembar Inventarisasi Metode Pembelajaran 

• Handout 5.3. : Prosedur pelaksanaan metode  Small Group Discussion, Poster Session 
dan Jigsaw. 

kk Waktu
Waktu yang diperlukan untuk sesi ini adalah 60 menit.
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kk Ringkasan Sesi
I C A R E

Introduce 
5 menit

Connect
5 menit

Apply
40 menit

Reflect
5 menit

Extend
5 menit

Trainer 
menyampaikan 
arah kegiatan 
sesi hari ini

Trainer 
mengajukan 
sebuah 
pertanyaan 
tentang 
metode apa 
yang sering 
digunakan

Trainer membagi 
peserta pelatihan 
menjadi 6 
kelompok. 
Peserta secara 
berkelompok 
mendiskusikan

Peserta 
menyampaikan 
pengalaman 
tentang proses 
pembelajaran 
yang dialami  
dan apa yang 
telah

Peserta menuliskan 
langkah-
langkah metode 
pembelajaran 
tersebut ke 
dalam lembar 
inventarisasi 
strategi 

Trainer 
menyampaikan 
arah kegiatan 
sesi hari ini

ketika 
mengajar 
dan peserta 
diminta 
untuk 
memberikan 
pendapat 
individu

permasalahan 
yang telah 
ditentukan trainer 
dan handout yang 
telah diberikan 
dan menuangkan 
hasil diskusi 
mereka dalam 
bentuk gambar

dipelajari pada 
sesi ini

Peserta menuliskan 
langkah-
langkah metode 
pembelajaran 
tersebut ke 
dalam lembar 
inventarisasi 
strategi 

kk Penyegar
Penyegar berikut ini masih terkait dengan tema sesi. Penyegaran kali ini bertujuan melatih 
suatu potensi lain yang ada dalam diri setiap orang sebagai bagian dalam memotivasi diri. 
Penyegaran ini dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan dan hanya membutuhkan 
waktu antara 10 sampai 15 menit saja.

Sebelum memulai aktivitas, Trainer menanyakan kepada semua peserta apakah diantara  
peserta ada yang kidal (menulis dan melakukan kegiatan dengan menggunakan tangan kiri). 
Jika ada, maka Trainer akan memisahkannya dari peserta lainnya.

Trainer kemudian membagikan kertas kosong kepada semua peserta. Mereka kemudian 
diminta untuk menuliskan nama dan asal instansi tempat mereka bekerja saat ini, dengan 
menggunakan tangan kiri. Sementara untuk peserta yang kidal diminta untuk menulis hal 
yang sama dengan tangan kanan dalam waktu yang ditentukan, yaitu 5 menit. 

Setelah selesai menulis, mintalah setiap peserta untuk menyampaikan kesan dan 
pengalaman mereka ketika harus menulis dengan tangan yang tidak seperti biasanya 
digunakan.

kk Tahapan Kegiatan
Introduce ( 5 Menit)

Trainer menyampaikan tema, tujuan dan hasil pembelajaran pada sesi ini 
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Connect ( 5 menit)
Trainer melakukan curah pendapat (Brainstorming) dari peserta mengenai metode 
pembelajaran yang pernah mereka gunakan ketika  mengajar di kelas. Trainer menuliskan 
setiap jawaban peserta di Flipchart/whiteboard
Apply (40 menit)

1. Bagilah  peserta menjadi 6 kelompok dengan cara menghitung 1-6. Nomor 1 
berkumpul dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya.

2. Setelah semua peserta berada di kelompoknya masing-masing, Trainer menjelaskan 
tugas yang akan dilakukan setiap kelompok.

3. Trainer meminta kelompok 1 dan 4, diminta untuk mengidentifikasi dan mencari 
argumen kelebihan metode ceramah. 

4. Kelompok 2 dan 5, diminta untuk mengidentifikasi dan mencari argumen kelemahan 
metode ceramah.

5. Kelompok 3 dan 6, diminta untuk  mendiskusikan bagaimana cara untuk meningkatkan 
metode ceramah agar labih baik hasilnya.

6. Setelah peserta berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, trainermeminta 
hasilnya dituangkan dalam bentuk gambar.

7. Setelah masing-masing mengilustrasikan hasil diskusi dalam bentuk gambar, kelompok 
1 dan 4, kelompok 2 dan 5, dan kelompok 3 dan 6 untuk bergabung dan sharing 
tentang hasil  diskusidi kelompok masing-masing .

8. Trainer meminta setiap kelompok gabungan menunjuk juru bicara.

9. Trainer meminta masing-masing juru bicara mendatangi kelompok lain untuk 
menyampaikan hasil diskusinya dengan ketentuan sebagai berikut :

10. tahap pertama, juru bicara kelompok gabungan 1 dan 4 ke kelompok gabungan 2 
dan 5; kelompok gabungan 2 dan 5 ke kelompok gabungan 3 dan 6; dan kelompok 
gabungan 3 dan 6 ke kelompok gabungan 1 dan 4.

11. Tahap kedua, juru bicara kelompok gabungan 1 dan 4 ke kelompok gabungan 3 dan 6; 
kelompok gabungan 2 dan 5 ke kelompok gabungan 1 dan 4; dan kelompok gabungan 
3 dan 6 ke kelompok gabungan 2 dan 5.

12. Setelah masing-masing kelompok  sharing ke kelompok lain trainer menanyakan 
kepada anggota kelompok yang lain tentang apa yang diperoleh dari juru bicara yang 
datang.

13. Trainer mempresentasi materi yang terkait dengan yang telah didiskusikan sebagai 
penguatan. 

14. Trainer meminta semua peserta untuk membaca handout 4.2.

Reflect (5 menit)
Peserta diminta untuk menyampaikan pengalaman tentang proses pembelajaran yang 
dialami  dan apa yang telah dipelajari pada sesi ini. Trainer meminta peserta untuk mereview 
langkah-langkah metode yang telah dilakukan
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Jelaskan bahwa semua metode pembelajaran sangat fleksibel, dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan materi dan tujuan pembelajaran di kelas. Oleh karenanya tidak perlu terlalu kaku 
dalam penerapan metode.

Extend (5 menit)
Trainer menjelaskan nama dan filosofi metode pembelajaran yang baru dipelajari dan 
meminta peserta mengisi lembar inventarisasi metode.
	  

Catatan	  Fasilitator	  
 Permainan	   bisa	   divariasi	   tidak	   saja	   dengan	   	   menuliskan	   nama	   dan	   asal	  

instansi,	   tetapi	   menirukan	   satu	   kalimat	   atau	   kata	   tertentu	   sesuai	   tema	  
latihan	  

 Peserta	  yang	  menonjol	  prestasinya	  bisa	  juga	  diberi	  satu	  hadiah	  yang	  menarik	  
sebagai	  reward	  atas	  prestasinya	  

kk Pesan Kunci
Metode pembelajaran yang efektif harus mempertimbangkan jumlah peserta didik, tujuan 
pembelajaran, sarana dan media, kemampuan peserta didik, potensi peserta didik, termasuk 
bila ada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus serta waktu yang tersedia.

  Handout 5.1

Kelebihan dan Kelemahan Metode Ceramah

Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini tidak buruk bila 
penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik dan didukung dengan alat dan media serta 
memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya.Metode ceramah adalah metode 
yang paling banyak disukai oleh kebanyakan guru, alasannya adalah praktis, mudah mengatur 
waktu, ekonomis, dan tidak banyak membutuhkan media.   

Metode konvensional yang digunakan pada umumnya adalah metode ceramah, peserta didik 
hanya mencatat dan menghafalkan konsep-konsep yang dijelaskan guru. Dalam metode ini 
peserta didik tidak diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep-konsep tersebut.

Menurut Sumantri dan Permana yang dikutip oleh Baso Intang Sappaile, menyatakan 
bahwa metode ceramah adalah metode yang paling populer dan banyak dilakukan guru, 
selain mudah penyajiannya, juga tidak banyak memerlukan media. Metode ceramah 
merupakan suatu metode penyampaian informasi, dimana guru berbicara memberi materi 
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ajar secara aktif dan peserta didik mendengarkan atau menerimanya Metode ceramah 
atau kuliah (lecture) merupakan suatu cara belajar mengajar dimana bahan disajikan oleh 
guru secara monologue (sologuy) sehingga pembicaraan lebih besifat satu arah (one way 
communication). 

Adapun peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam memperhatikan, mendengar, 
mencamkan, mencatat, diberi kesempatan menjawab dan atau mengemukakan pertanyaan.
Menurut Muhibbin Syah, metode ceramah ialah sebuah metode mengajar dengan 
menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah peserta didik 
yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Dalam hal ini guru biasanya memberikan 
uraian mengenai topik (pokok bahasan) tertentu ditempat tertentu dan dengna alokasi 
waktu tertentu. Metode ceramah atau kuliah (lecture method) adalah sebuah cara 
melaksanakan pengajaran yang dilakukan guru secara monolog dan hubungan satu arah 
(one way communication). Aktifitas peserta didik dalam pengajaran yang menggunakan 
metode ini hanya menyimak sambil sesekali mencatat. Meskipun begitu, para guru yang 
terbuka terkadang memberi peluang bertanya kepada sebagian kecil peserta didiknya. 
Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk 
menyampaikan informasi. Disamping itu, metode ini juga paling efektif dalam mengatasi 
kelangkaan literature atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan daya paham 
peserta didik.

Yang dimaksud dengan metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran 
dengan cara penuturan lisan kepada peserta didik atau khalayak ramai. Ini relevan dengan 
definisi yang dikemukakan oleh Ramayulis, bahwa metode ceramah ialah “penerangan 
dan penuturan secara lisan guru terhadap murid-murid diruangan kelas”. Zuhairini dkk., 
mendefinisikan bahwa metode ceramah “adalah suatu metode di dalam pendidikan dimana 
cara penyampaian materi-materi pelajaran kepada anak didik dilakukan dengan cara 
penerangan dan penuturan secara lisan”. 

Metode ceramah ialah suatu nmetode di dalam pendidikan dimana cara menyampaikan 
pengertian-pengertian materi kepada anak didik dengan jalan penerangan dan penuturan 
secara lisan. Untuk penjelasan uraiannya, guru dapat mempergunakan alat-alat Bantu 
mengajar yang lain, misalnya: gambar-gambar, peta, denah, dan alat peraga lainnya.

Metode ceramah dapat diartikan sebagai suatu metode di dalam proses belajar mengajar, 
dimana cara menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik adalah dengan penuturan/
lisan.

Metode ceramah adalah teknik penyampaian pesan pengajaran yang sudah lazim dipakai 
oleh para guru di madrasah. Ceramah diartikan sebagai suatu cara penyampaian bahan 
secara lisan oleh guru dimuka kelas. Para murid sebagai penerima pesan, mendengarkan, 
memeprhatikan, dan mencatat keterangan-keterangan guru bilamana diperlukan.

Ceramah

Pengertian metode ceramah yang dimaksud disini adalah ceramah dengan kombinasi 
metode yang bervariasi. Mengapa disebut demikian, sebab ceramah dilakukan dengan 
ditujukan sebagai pemicu terjadinya kegiatan yang partisipatif. Selain itu, ceramah yang 
dimaksud disini adalah ceramah yang cenderung interaktif, yaitu melibatkan peserta melalui 
adanya tanggapan balik atau perbandingan dengan pendapat dan pengalaman peserta. 
Media pendukung yang digunakan, seperti bahan serahan (handouts), transparansi yang 
ditayangkan dengan OHP, bahan presentasi yang ditayangkan dengan LCD, tulisan-tulisan di 
kartu metaplan dan/kertas pleno, dll.
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1. Pengajaran Dengan Metode Ceramah

Seperti yang tercantum dalam pembatasan masalahnya bahwa cara mengajar dengan 
metode ceramah adalah melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru kepada 
peserta didik. Metode ceramah ini mudah dijalankan karena penceramah karena hanya 
menyampaikan informasi sehingga peserta didik tidak mempunyai kesempatan banyak untuk 
memberi tanggapan.

Memang kita tidak menutup diri, bahwa teknik ceramah adalah teknik mengajar tradisional, 
yang digunakan oleh setiap guru sudah lama sekali, namun kita masih mengakui teknik 
ceramah ini mempunyai keunggulan seperti yang kita lihat bahwa guru akan lebih mudah 
mengawasi ketertiban peserta didik dalam mendengarkan pelajaran, disebabkan mereka 
melakukan kegiatan yang sama. Jadi bila murid tidak mendengarkan atau mempunyai 
kesibukan segera akan diketahui, kemudian diberikan teguran/peringatan sehingga mereka 
kembali memperhatikan pelajaran dari guru. Bagi guru juga ringan, karena perhatiannya 
tidak terbagi-bagi atau terpecah-pecah. Kegiatan peserta didik yang sejenis itu, guru tidak 
perlu membagi-bagi perhatian anak-anak serempak, mendengarkan guru dan sepenuh 
perhatian dapat memusatkan kelas yang sedang bersama-sama mendengarkan pelajarannya.

Guru memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu tertentu 
(waktunya terbatas) dan tempat tertentu pula. Dilaksanakan dengan bahasa lisan untuk 
memberikan pengertian terhadap suatu masalah, karena itu cara tersebut sering juga 
disebut dengan metode kuliah, sebab ada persamaan guru mengajar dengan seorang dosen 
memberikan kuliah kepada mahapeserta didik-mahapeserta didiknya.

Dalam metode ceramah ini murid duduk, melihat, dan mendengarkan serta percaya bahwa 
apa yang diceramahkan guru itu adalah benar, murid mengutip ikhtisar ceramah semampu 
murid itu sendiri dan menghafalnya tanpa ada penyelidikan lebih lanjut oleh guru yang 
bersangkutan.

Pelaksanaan ceramah yang wajar terletak dalam pemberian fakta atau pendapat dalam 
waktu yang singkat kepada jumlah pendengar yang besar dan apabila cara lain tidak mungkin 
ditempuh, misalnya: karena tidak adanya bahan bacaan dan untuk menyimpulkan dan 
memperkenalkan sesuatu yang baru.

Pengajaran dengan metode ceramah adalah memulai suatu pembicaraan dengan suatu 
ikhtisar ringkas tentang pokok-pokok yang akan diuraikan lalu menyusul penguraian dan 
penjelasan pokok-pokok yang penting dalam pembicaraan.

Penggunaan metode ceramah dalam Pendidikan Agama, hampir semua bahan/materi 
Pendidikan Agama dapat mempergunakan metode ini, baik yang menyangkut masalah 
Aqidah, Syari’ah maupun Akhlak. Hanya saja pelaksanaannya/penerapannya harus dilengkapi 
dengan metode-metode lain yang sesuai.

Dalam penggunaan metode ceramah harus memperhatikan 2 hal yaitu:

1) Menetapkan apakah metode ceramah wajar digunakan dengan mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut:

a. Tujuan yang hendak dicapai

b. Bahan yang akan diajarkan

c. Alat,fasilitas, serta waktu

d. Jumlah murid dan taraf kemampuannya

e. Penguasaan materi
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f. Pemilihan metode lain sebagai metode bantu

g. Situasi dan waktu

2) Langkah-langkah metode cerama

a. Persiapan/perencanaan

b. Pelaksanaan

c. Kesimpulan

2. Kelemahan Metode Ceramah
Adapun kelemahan metode ceramah adalah sebagai berikut:

a. Membuat peserta didik pasif

b. Mengandung unsur paksaan kepada peserta didik

d. tidak melatih peserta didik berfikir kritis.

g. Tidak dapat melayani peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. 

i. Sukar mengontrol sejauh mana pemerolehan belajar anak didik

j. Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme (pengertian kata-kata)

l. Membosankan

3. Kelebihan Metode Ceramah
Adapun keunggulan metode ceramah adalah:

1) Praktis dari sisi persiapan dan media yang digunakan

2) Efisien dari sisi waktu dan biaya

3) Dapat menyampaikan materi yang banyak

4) Mendorong guru menguasai materi

6) Lebih mudah mengontrol kelas

7) Tidak perlu persiapan yang rumit

8) Dapat digunakan di kelas kecil dan besar

9) Dapat digunakan di dalam dan di luar kelas.
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  Handout 5.2

Lembar Inventarisasi Metode Pembelajaran

No. Nama Metode Langkah-langkah penerapan
Metode

  Handout 5.3

Prosedur Metode Small Group Discussion, 
Poster Session dan Jigsaw

A.  Diskusi kelompok Kecil (Small Group Discussion)
Metode ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama individu dalam kelompok, 

kemampuan analitis dan kepekaan sosial serta tanggung jawab, individu dalam kelompok. 
Metode ini memiliki prosedur sebagai berikut:

1. Bagilah kelas ke dalam beberapa kelompok kecil

2. Berikan bacaan untuk masing-masing kelompok

3. Minta mereka untuk mendiskusikan bacaan
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4. Mintalah setiap kelompok untuk menunjuk juru bicara

5. Minta para juru bicara kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya

6. Mintalah kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi

7. Guru memberikan rangkuman atau penguatan-penguatan materi

B.  Metode Sajian Poster (Poster Session)
Metode ini merupakan cara yang bagus untuk memberi informasi kepada peserta didik 
secara cepat, memahami apa yang mereka bayangkan, dan memerintahkan pertukaran 
gagasan antar mereka. Teknik ini juga merupakan cara baru dan jelas yang memungkinkan 
peserta didik mengungkapkan persepsi dan perasaan mereka tentang topic yang sedang 
didiskusikan dalam suasana santai dan menyenangkan. Metode ini memiliki prosedur 
penerapan sebagai berikut:

1. Bagilah kelas dalam beberapa kelompok dan mintalah mereka untuk mendiskusikan 
sebuah permasalahan yang terkait dengan topik;

2. Mintalah tiap-tiap kelompok untuk berdiskusi;

3. Mintalah setiap kelompok untuk menuangkan hasil diskusi dalam bentuk gambar atau 
poster;

4. Mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan dan menjelaskan gambar atau 
poster dari masing-masing kelompok;

5. Mintalah komentar atau tanggapan dari kelompok lain.

C. Metode Jigsaw
Metode Jigsaw  merupakan metode menarik untuk digunakan jika materi yang akan 
dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan 
urutan penyampaian. Kelebihan metode ini adalah dapat melibatkan seluruh peserta didik 
dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Metode ini memiliki prosedur 
sebagai berikut :

1. Pilihlah materi yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian.

2. Bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok  sesuai dengan jumlah bagian yang 
ada.

3. Setiap kelompok mendapat tugas membaca atau mendiskusikan materi yang berbeda-
beda.

4. Setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa 
yang telah mereka pelajari di kelompok.

5. Kembalikan suasana kelas seperti semula kemudioan tanyakan sekiranya ada 
persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam kelompok.

6. Beri peserta didik beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman mereka 
terhadap materi
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kk Ikhtisar Sesi 5
	PAIKEM adalah pembelajaran dengan menggunakan metode-metode Pembelajaran 

aktif yang memiliki karakteristik sebagai berikut; 1) berpusat kepada siswa; 2) 
pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata; 3) pembelajaran  mendorong anak 
untuk berpikir kritis; 4) pembelajaran yg mengakomodir ke 3 (tiga) gaya belajar 
peserta didik; 5) pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multi arah 
(siswa-siswa-guru); 6) pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media/ 
sumber belajar; 7) pembelajaran berpusat pada pengembangan kompetensi anak; 
8) penataan lingkungan belajar yang memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan 
belajar; 9) guru memantau proses belajar siswa; 10) guru memberikan umpan balik 
terhadap hasil kerja siswa

	Beberapa metode yang dikembangkan dari PAIKEM diantaranya 1) Small Group 
Discussion; 2) Poster Session; 3) Jigsaw. 

	Ceramah sebagai metode tradisional yang biasa digunakan di dalam kelas, tetap bisa 
digunakan di dalam pembelajaran, namun PAIKEM meramu pendekatan ceramah 
dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga kegiatan ceramah pun bisa 
dilakukan dengan menyenangkan dan sering disebut dengan nama ceramah interaktif


