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Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur tidak putus selalu kami panjatkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, dzat yang maha tinggi, atas rakhmat dan ilmuNya yang

diturunkan kepada umat manusia.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang diikuti

dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan dapat

meningkatkan mutu pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan

mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2OO7,

pelaksanaan uji sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan

melalui portofolio.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan portofolio, bagi peserta yang

belum dinyatakan lulus, LP|K Rayon merekomendasikan alternatif : (1)

melakukan kegiatan mandiri untuk melengkapi kekurangan dokumen

portofolio atau (2) mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (

PLPG ) yang diakhiri dengan ujian.

Penyelenggaraan PLPG telah distandardisasikan oleh Konsorsium

Sertilikasi Guru ( KSG ) Jakarta dalam bentuk pedoman PLPG secara

Nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Guru (

PSG ) Rayon 12 dalam rangka standardisasi penyelenggaraan PLPG

mulai penyediaan tempat, ruang kelas, jumlah jam, sistem penilaian,

kualitas instruktur dan ketersediaan bahan ajar. Bahan ajar yang ada di

tangan Saudara ini salah satu upaya PSG Rayon 12 dalam memenuhi



standard pelaksanaan PLPG secara nasional untuk itu saya menyambut

dengan baik atas terbitnya Bahan Ajar PLPG ini.

Sukses PLPG tidak hanya tergantung ketersediaan buku, kualitas

instruktur, sarana prasarana yang disediakan namun lebih daripada itu

adalah kesiapan peserta baik mental maupun fisik, untuk itu harapan

saya para peserta PLPG telah menyiapkannya dengan baik sejak

keberangkatannya dari rumah masing-masing.

Pada kesempatan ini ijinkan saya, memberikan penghargaan yang

tinggi kepada Dosen/lnstruktur yang telah berkontribusi dan berusaha

men)rusun buku ini, agar dapat membantu guru menempuh program

PLPG dalam rangka sertihkasi guru. Buku ini menggunakan pilihan

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat

menikmatinya dengan seksama.

Akhirnya kepada khalayak pembaca saya ucapkan selamat

menikmati buku ini, semoga dapat memperoleh manfaat yang sebanyak-

banyaknya.

Rektor Universitas Negeri Semarang

Sudijono Sastroatmodjo
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PENDAHULUAN 
 

Fakta tentang kualitas guru menunjukkan bahwa sedikitnya 50 

persen guru di Indonesia tidak memiliki kualitas sesuai standardisasi 

pendidikan nasional (SPN). Berdasarkan catatan Human Development 

Index (HDI), fakta ini menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia belum 

memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar pada 

pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dari data statistik HDI 

terdapat 60% guru SD, 40% SMP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum 

layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2% guru 

atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan pada bidang studinya. 

Dengan demikian, kualitas SDM guru kita adalah urutan 109 dari 179 

negara di dunia. Untuk itu, perlu dibangun landasan kuat untuk 

meningkatkan kualitas guru dengan standardisasi rata-rata bukan 

standardisasi minimal (Toharudin 2006:1). Pernyataan ini juga diperkuat 

oleh Rektor UNJ sebagai berikut. 

"Saat ini baru 50 persen dari guru se-Indonesia yang memiliki 

standardisasi dan kompetensi. Kondisi seperti ini masih dirasa kurang. 

Sehingga kualitas pendidikan kita belum menunjukkan peningkatan yang 

signifikan," (Sutjipto dalam Jurnalnet, 16/10/2005).  

Fakta lain yang diungkap oleh Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, Dr. Fasli Djalal, bahwa sejumlah guru 

mendapatkan nilai nol untuk materi mata pelajaran yang sesungguhnya 

mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Fakta itu terungkap berdasarkan 

ujian kompetensi yang dilakukan terhadap tenaga kependidikan tahun 

2004 lalu. Secara nasional, penguasaan materi pelajaran oleh guru 

ternyata tidak mencapai 50 persen dari seluruh materi keilmuan yang 

harus menjadi kompetensi guru. Beliau juga mengatakan skor mentah 

yang diperoleh guru untuk semua jenis pelajaran juga memprihatinkan. 

Guru PPKN, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, 

fisika, biologi, kimia, ekonomi, sosiologi, geografi, dan pendidikan seni 
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hanya mendapatkan skor sekitar 20-an dengan rentang antara 13 hingga 

23 dari 40 soal. "Artinya, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 30 hingga 

46 untuk skor nilai tertinggi 100," (Tempo Interaktif, 5 Januari 2006). 

Mengacu pada data kasar kondisi guru saat ini tentulah kita 

sangat prihatin dengan buruknya kompetensi guru itu. Padahal, memasuki 

tahun 2006 tuntutan minimal kepada siswa untuk memenuhi syarat 

kelulusan harus menguasai 42,5 persen. Untuk itu, layak kiranya pada 

tulisan ini dicari format bagaimanakah seharusnya mengembangkan guru 

yang profesional? 

 
A. Guru sebagai Profesi 

 Djojonegoro (1998:350) menyatakan bahwa profesionalisme 

dalam suatu pekerjaan atau jabatan ditentukan oleh tiga faktor penting, 

yaitu: (1) memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program 

pendidikan keahlian atau spesilaisasi, (2) kemampuan untuk 

memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus) yang 

dimiliki, (3) penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap 

keahlian yang dimiliki itu. Menurut  Vollmer & Mills (1991:4) profesi 

adalah sebuah pekerjaan/jabatan yang memerlukan kemampuan 

intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan 

pelatihan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani 

atau memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah 

atau gaji dalam jumlah tertentu. 

 Usman (1990:4) mengatakan bahwa guru merupakan suatu 

profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Suatu profesi memiliki persyaratan 

tertentu, yaitu: (1) menuntut adanya keterampilan yang mendasarkan 

pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar, (2) 

menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai 

dengan profesinya, (3) menuntut tingkat pendidikan yang memadai, (4) 

menuntut adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari 
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pekerjaan yang dilaksanakan, (5) memungkinkan perkembangan 

sejalan dengan dinamika kehidupan, (6) memiliki kode etik sebagai 

acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (7) memiliki obyek  

tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan siswanya, dan (8) 

diakui di masyarakat karena memang diperlukan jasanya di 

masyarakat. 

 Pengertian di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur terpenting 

dalam sebuah profesi adalah penguasaan sejumlah kompetensi 

sebagai keahlian khusus, yang diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan khusus, untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme adalah 

guru yang kompeten (memiliki kemampuan) di bidangnya. Karena itu 

kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan 

memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjalankan profesi 

keguruan. 

 

B. Kompetensi Guru 
 Sejalan dengan uraian pengertian kompetensi guru di atas, 

Sahertian (1990:4) mengatakan kompetensi adalah pemilikan, 

penguasaan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan 

seseorang. Oleh sebab itu seorang calon guru agar menguasai 

kompetensi guru dengan mengikuti pendidikan khusus yang 

diselenggarakan oleh LPTK. Kompetensi guru untuk melaksanakan 

kewenangan profesionalnya, mencakup tiga komponen sebagai 

berikut: (1) kemampuan kognitif, yakni kemampuan guru menguasai 

pengetahuan serta  keterampilan/keahlian kependidikan dan 

pengatahuan materi bidang studi yang diajarkan, (2) kemampuan 

afektif, yakni kemampuan yang meliputi seluruh fenomena perasaan 

dan emosi serta sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang 

lain, (3) kemampuan psikomotor, yakni kemampuan yang berkaitan 

dengan keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang 
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pelaksanaannya berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai 

pengajar.  

 Dalam UU Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi 

guru mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan 

sosial sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi guru setelah program sarjana atau D4. 

Kompetensi pribadi meliputi: (1) pengembangan kepribadian, (2) 

berinteraksi dan berkomunikasi, (3) melaksanakan bimbingan dan 

penyuluhan, (4) melaksanakan administrasi sekolah, (5) melaksanakan 

tulisan sederhana untuk keperluan pengajaran.  

 

1. Kompetensi Profesional 
Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut 

keahlian (expertise) para anggotanya. Artinya pekerjaan itu tidak bisa 

dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan 

secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesional menunjuk 

pada dua hal, yaitu (1) orang yang menyandang profesi, (2) 

penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan 

profesinya (seperti misalnya dokter). 

Makmum (1996: 82) menyatakan bahwa teacher performance 

diartikan kinerja guru atau hasil kerja atau penampilan kerja. Secara 

konseptual dan umum penampilan kerja guru itu mencakup aspek-

aspek; (1) kemampuan profesional, (2) kemampuan sosial, dan (3) 

kemampuan personal. 

Johnson (dalam Sanusi, 1991:36) menyatakan bahwa standar 

umum itu sering dijabarkan sebagai berikut; (1) kemampuan 

profesional mencakup, (a) penguasaan materi pelajaran, (b) 

penguasaan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan 

dan keguruan, dan (c) penguasaan proses-proses pendidikan. (2) 

kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri 

kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu 
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membawakan tugasnya sebagai guru. (3) kemampuan personal 

(pribadi) yang beraspek afektif mencakup, (a) penampilan sikap positif 

terhadap keseluruhan tugas sebagai guru, (b)  pemahaman, 

penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh 

seorang guru, dan (c) penampilan untuk menjadikan dirinya sebagai 

panutan dan keteladanan bagi peserta didik. 

 

2. Kompetensi Kepribadian 
Kompetensi kepribadian menurut Suparno (2002:47) adalah 

mencakup kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, 

beriman, bermoral; kemampuan mengaktualisasikan diri seperti 

disiplin, tanggung jawab, peka, objekti, luwes, berwawasan luas, dapat 

berkomunikasi dengan orang lain; kemampuan mengembangkan 

profesi seperti berpikir kreatif, kritis, reflektif, mau belajar sepanjang 

hayat, dapat ambil keputusan dll. (Depdiknas,2001). Kemampuan 

kepribadian lebih menyangkut jati diri seorang guru sebagai pribadi 

yang baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar untuk maju. 

Yang pertama ditekankan adalah guru itu bermoral dan 

beriman. Hal ini jelas merupakan kompetensi yang sangat penting 

karena salah satu tugas guru adalah membantu anak didik yang 

bertaqwa dan beriman serta menjadi anak yang baik. Bila guru sendiri 

tidak beriman kepada Tuhan dan tidak bermoral, maka menjadi sulit 

untuk dapat membantu anak didik beriman dan bermoral. Bila guru 

tidak percaya akan Allah, maka proses membantu anak didik percaya 

akan lebih sulit. Disini guru perlu menjadi teladan dalam beriman dan 

bertaqwa. Pernah terjadi seorang guru beragama berbuat skandal sex 

dengan muridnya, sehingga para murid yang lain tidak percaya 

kepadanya lagi. Para murid tidak dapat mengerti bahwa seorang guru 

yang mengajarkan moral, justru  ia sendiri tidak bermoral. Syukurlah 

guru itu akhirnya dipecat dari sekolah. 
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Yang kedua, guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. 

Aktualisasi diri yang sangat penting adalah sikap bertanggungjawab. 

Seluruh tugas pendidikan dan bantuan kepada anak didik memerlukan 

tanggungjawab yang besar. Pendidikan yang menyangkut 

perkembangan anak didik tidak dapat dilakukan seenaknya, tetapi 

perlu direncanakan, perlu dikembangkan dan perlu dilakukan dengan 

tanggungjawab. Meskipun tugas guru lebih sebagai fasilitator, tetapi 

tetap bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan siswa. Dari 

pengalaman lapangan pendidikan anak menjadi rusak karena 

beberapa guru tidak bertanggungjawab. Misalnya, terjadi pelecehan 

seksual guru terhadap anak didik, guru meninggalkan kelas 

seenaknya, guru tidak mempersiapkan pelajaran dengan baik, guru 

tidak berani mengarahkan anak didik, dll. 

Kemampuan untuk berkomunikasi  dengan orang lain sangat 

penting bagi seorang guru karena tugasnya memang selalu berkaitan 

dengan orang lain seperti anak didik, guru lain, karyawan, orang tua 

murid, kepala sekolah dll. Kemampuan ini sangat penting untuk 

dikembangkan karena dalam pengalaman, sering terjadi guru yang 

sungguh pandai, tetapi karena kemampuan komunikasi dengan siswa 

tidak baik, ia sulit membantu anak didik maju. Komunikasi yang baik 

akan membantu proses pembelajaran dan pendidikan terutama pada 

pendidikan tingkat dasar sampai menengah. 

Kedisiplinan juga menjadi unsur penting bagi seorang guru. 

Kedisiplinan ini memang menjadi kelemahan bangsa Indonesia, yang 

perlu diberantas sejak bangku sekolah dasar. Untuk itu guru sendiri 

harus hidup dalam kedisiplinan sehingga anak didik dapat 

meneladannya. Di lapangan sering terlihat beberapa guru tidak disiplin 

mengatur waktu, seenaknya bolos; tidak disiplin dalam mengoreksi 

pekerjaan siswa sehingga siswa tidak mendapat masukan dari 

pekerjaan mereka. Ketidakdisiplinan guru tersebut membuat siswa 

ikut-ikutan suka bolos dan tidak tepat mengumpulkan perkerjaan 
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rumah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, meski guru sangat 

disiplin, ia harus tetap membangun komunikasi dan hubungan yang 

baik dengan siswa. Pendidikan dan perkembangan pengetahuan  di 

Indonesia kurang cepat salah satunya karena disiplin yang kurang 

tinggi termasuk disiplin dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

dalam belajar. 

Yang ketiga adalah sikap mau mengembangkan pengetahuan. 

Guru bila tidak ingin ketinggalan jaman dan juga dapat membantu 

anak didik terus terbuka terhadap kemajuan pengetahuan, mau tidak 

mau harus mengembangkan sikap ingin terus maju dengan terus 

belajar. Di jaman kemajuan ilmu pengetahuan sangat cepat seperti 

sekarang ini, guru dituntut untuk terus belajar agar pengetahuannya 

tetap segar. Guru tidak boleh berhenti belajar karena merasa sudah 

lulus sarjana. 

 

3. Kompetensi Paedagogik 
Selanjutnya kemampuan paedagogik menurut Suparno 

(2002:52) disebut juga kemampuan dalam pembelajaran atau 

pendidikan yang memuat pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan 

perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan yang 

berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa metodologi 

mengajar yang sesuai dengan bahan dan perkambangan siswa, serta 

menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya 

semakin meningkatkan kemampuan siswa. 

Pertama, sangat jelas bahwa guru perlu mengenal anak didik 

yang mau dibantunya. Guru diharapkan memahami sifat-sifat, karakter, 

tingkat pemikiran, perkembangan fisik dan psikis anak didik. Dengan 

mengerti hal-hal itu guru akan  mudah mengerti kesulitan dan 

kemudahan anak didik dalam belajar dan mengembangkan diri. 

Dengan demikian guru akan lebih mudah membantu siswa 

berkembang. Untuk itu diperlukan pendekatan yang baik, tahu ilmu 
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psikologi anak dan perkembangan anak dan tahu  bagaimana 

perkembangan pengetahuan anak. Biasanya selama kuliah di FKIP 

guru mendalami teori-teori psikologi tersebut. Namun yang sangat 

penting adalah memahami anak secara tepat di sekolah yang nyata. 

Kedua, guru perlu juga menguasai beberapa teori tentang 

pendidikan terlebih pendidikan di jaman modern ini. Oleh karena 

sistem pendidikan di Indonesia lebih dikembangkan kearah pendidikan 

yang demokratis, maka teori dan filsafat pendidikan yang lebih bersifat 

demokratis perlu didalami dan dikuasai. Dengan mengerti bermacam-

macam teori pendidikan, diharapkan guru dapat memilih mana yang 

paling baik untuk membantu perkembangan anak didik. Oleh karena 

guru kelaslah yang sungguh mengerti situasi kongrit siswa mereka, 

diharapkan guru dapat meramu teori-teori itu sehingga cocok dengan 

situasi anak didik yang diasuhnya. Untuk itu guru diharapkan memiliki 

kreatifititas untuk selalu menyesuaikan teori yang digunakan dengan 

situasi belajar siswa secara nyata. 

Ketiga, guru juga diharapkan memahami bermacam-macam 

model pembelajaran. Dengan semakin mengerti banyak model 

pembelajaran, maka dia akan lebih mudah mengajar pada anak sesuai 

dengan situasi anak didiknya. Dan yang tidak kalah penting dalam 

pembelajaran adalah guru dapat membuat evaluasi yang tepat 

sehingga dapat sungguh memantau dan mengerti apakah siswa 

sungguh berkembang seperti yang direncanakan sebelumnya. Apakah 

proses pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik dan membantu 

anak berkembang secara efisien dan efektif.  

Kompetensi profesional meliputi: (1) menguasai landasan 

pendidikan, (2) menguasai bahan pembelajaran, (3) menyusun 

program pembelajaran, (4) melaksanakan program pembelajaran, dan 

(5) menilai proses serta hasil pembelajaran. 
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4. Kompetensi Sosial 
Kompetensi sosial meliputi: (1) memiliki empati pada orang lain, 

(2) memiliki toleransi pada orang lain, (3) memiliki sikap dan 

kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kopetensi yang lain, 

dan (4) mampu bekerja sama dengan orang lain. 

Menurut Gadner (1983) dalam  Sumardi (Kompas, 18 Maret 

2006) kompetensi sosial itu sebagai social intellegence atau 

kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari 

sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik, raga, ruang, pribadi, 

alam, dan kuliner) yang berhasil diidentifikasi oleh Gardner. 

Semua kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang. Hanya saja, 

mungkin beberapa di antaranya menonjol, sedangkan yang lain biasa 

atau bahkan kurang. Uniknya lagi, beberapa kecerdasan itu bekerja 

secara padu dan simultan ketika seseorang berpikir dan atau 

mengerjakan sesuatu (Amstrong, 1994). 

Sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Amstrong itu 

ialah bahwa walau kita membahas dan berusaha mengembangkan 

kecerdasan sosial, kita tidak boleh melepaskannya dengan 

kecerdasan-kecerdasan yang lain. Hal ini sejalan dengan kenyataan 

bahwa dewasa ini banyak muncul berbagai masalah sosial 

kemasyarakatan yang hanya dapat dipahami dan dipecahkan melalui 

pendekatan holistik, pendekatan komperehensif, atau pendekatan 

multidisiplin. 

Kecerdasan lain yang terkait erat dengan kecerdasan sosial 

adalah kecerdasan pribadi (personal intellegence), lebih khusus lagi 

kecerdasan emosi atau emotial intellegence (Goleman, 1995). 

Kecerdasan sosial juga berkaitan erat dengan kecerdasan keuangan 

(Kiyosaki, 1998). Banyak orang yang terkerdilkan kecerdasan 

sosialnya karena impitan kesulitan ekonomi. 

Dewasa ini mulai disadari betapa pentingnya peran kecerdasan 

sosial dan kecerdasan emosi bagi seseorang dalam usahanya meniti 
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karier di masyarakat, lembaga, atau perusahaan. Banyak orang sukses 

yang kalau kita cermati ternyata mereka memiliki kemampuan bekerja 

sama, berempati, dan pengendalian diri yang menonjol. 

Dari uraian dan contoh-contoh di atas dapat kita singkatkan 

bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang 

berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberi kepada orang 

lain. Inilah kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang pendidik 

yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen, yang pada gilirannya 

harus dapat ditularkan kepada anak-anak didiknya. 

Untuk mengembangkan kompetensi sosial seseorang pendidik, 

kita perlu tahu target atau dimensi-dimensi kompetensi ini. Beberapa 

dimensi ini, misalnya, dapat kita saring dari konsep life skills 

(www.lifeskills4kids.com). Dari 35 life skills atau kecerdasan hidup itu, 

ada 15 yang dapat dimasukkan kedalam dimensi kompetensi sosial, 

yaitu: (1) kerja tim, (2) melihat peluang, (3) peran dalam kegiatan 

kelompok, (4) tanggung jawab sebagai warga, (5) kepemimpinan, (6) 

relawan sosial, (7) kedewasaan dalam bekreasi, (8) berbagi, (9) 

berempati, (10) kepedulian kepada sesama, (11) toleransi, (12) solusi 

konflik, (13) menerima perbedaan, (14) kerja sama, dan (15) 

komunikasi. 

Kelima belas kecerdasan hidup ini dapat dijadikan topik silabus 

dalam pembelajaran dan pengembangan kompetensi sosial bagi para 

pendidik dan calon pendidik. Topik-topik ini dapat dikembangkan 

menjadi materi ajar yang dikaitkan dengan kasus-kasus yang aktual 

dan relevan atau kontekstual dengan kehidupan masyarakat kita. 

Dari uraian tentang profesi dan kompetensi guru, menjadi jelas 

bahwa pekerjaan/jabatan guru adalah sebagai profesi yang layak 

mendapatkan penghargaan, baik finansial maupun non finansial. 
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C. Memimpikan Guru yang Profesional 
Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah telah 

memberikan perhatian khusus dengan merumuskan sebuah Undang-

Undang yang mengatur profesi guru dan dosen. Dalam pembahasan 

rancangan Undang-Undang ini (hingga disahkan pada 6 Desember 

2005) tersirat keinginan Pemerintah untuk memperbaiki wajah suram 

nasib guru dari sisi kesejahteraan dan profesionalisme. Jumlah guru di 

Indonesia saat ini 2,2 juta orang, dan hanya sebagian kecil guru dari 

sekolah negeri dan sekolah elit yang hidup berkecukupan. 

Mengandalkan penghasilan dan profesi guru, jauh dari cukup sehingga 

tidak sedikit guru yang mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 

Sertifikasi kompetensi guru sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang ini menyisakan persoalan sebagaimana disampaikan 

Mendiknas pada media masa pada saat pengesahan Undang-Undang 

ini, antara lain kesepahaman akan ukuran uji kompetensi guru. Sejak 

awal gagasan pembuatan RUU Guru dan Dosen dilatarbelakangi oleh 

komitmen bersama untuk mengangkat martabat guru dalam 

memajukan pendidikan nasional, dan menjadikan profesi ini menjadi 

pilihan utama bagi generasi guru berikutnya (Situmorang dan 

Budyanto 2005:1). 

Guru, peserta didik, dan kurikulum merupakan tiga komponen 

utama pendidikan. Ketiga komponen ini saling terkait dan saling 

mempengaruhi, serta tidak dapat dipisahkan antara satu komponen 

dengan komponen yang lainnya. Dari ketiga komponen tersebut, faktor 

gurulah yang dinilai sebagai satu faktor yang paling penting dan 

strategis, karena di tangan para gurulah proses belajar dan mengajar 

dilaksanakan, baik di dalam dan di luar sekolah dengan menggunakan 

bahan ajar, baik yang terdapat di dalam kurikulum nasional maupun 

kurikulum lokal. 
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Untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar secara 

efektif, guru harus memiliki kemampuan profesionalisme yang dapat 

dihandalkan. Kemampuan profesionalisme yang handal tersebut tidak 

dibawa sejak lahir oleh calon guru, tetapi harus dibangun, dibentuk, 

dipupuk dan dikembangkan melalui satu proses, strategi, kebijakan 

dan program yang tepat. Proses, strategi, kebijakan, dan program 

pembinaan guru di masa lalu perlu dirumuskan kembali (Suparlan 

2006:1). 

James M. Cooper, dalam tulisannya bertajuk “The teachers as a 

Decision Maker”, mengawali dengan satu pertanyaan menggelitik 

“what is teacher?”. Cooper menjawab pertanyaan itu dengan 

menjelaskan tetang guru dari aspek pelaksanaan tugasnya sebagai 

tenaga profesional. Demikian pula, Dedi Supriadi dalam bukunya yang 

bertajuk “Mengangkat Citra dan Martabat Guru” telah menjelaskan 

(secara amat jelas) tentang makna profesi, profesional, 

profesionalisme, dan profesionalitas sebagai berikut ini Profesi 
menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, 

tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Misalnya, guru 

sebagai profesi yang amat mulia. Profesional menunjuk dua hal, yakni 

orangnya dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

Sebagai contoh, seorang profesional muda, atau dia bekerja secara 

profesional. Profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat 

kinerja seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan 

profesi yang mulia itu. 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan tulisan dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi”. 
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Sebagai tenaga profesional, guru memang dikenal sebagai 

salah satu jenis dari sekian banyak pekerjaan (occupation) yang 

memerlukan bidang keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, dan 

bidang pekerjaan lain yang memerlukan bidang keahlian yang lebih 

spesifik. Dalam dunia yang sedemikian maju, semua bidang pekerjaan 

memerlukan adanya spesialisasi, yang ditandai dengan adanya 

standar kompetensi tertentu, termasuk guru. 

Guru merupakan tenaga profesional dalam bidang pendidikan 

dan pengajaran. Westby-Gybson (1965), Soerjadi (2001:1-2) 

menyebutkan beberapa persyaratan suatu pekerjaan disebut sebagai 

profesi. Pertama, adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah 

mengenai bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan karena 

keahlian tertentu dengan kualifikasi tertentu yang berbeda dengan 

profesi lain. Kedua, bidang ilmu yang menjadi landasan teknik dan 

prosedur kerja yang unik. Ketiga, memerlukan persiapan yang sengaja 

dan sistematis sebelum orang mengerjakan pekerjaan profesional 

tersebut. Keempat, memiliki mekanisme yang diperlukan untuk 

melakukan seleksi secara efektif, sehingga yang dianggap 

kompetitiflah yang diperbolehkan dalam melaksanakan bidang 

pekerjaan tersebut. Kelima, memiliki organisasi profesi yang, di 

samping melindungi kepentingan anggotanya, juga berfungsi untuk 

meyakinkan agar para anggotannya menyelenggarakan layanan 

keahlian yang terbaik yang dapat diberikan (Suparlan,  2004:2). 

Profesionalisme guru didukung oleh tiga hal, yakni (1) keahlian, 

(2) komitmen, dan (3) keterampilan (Supriadi 1998:96). Untuk dapat 

melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, pemerintah sejak 

lama telah berupaya untuk merumuskan perangkat standar komptensi 

guru. Dapat dianalogikan dengan pentingnya hakim dan Undang-

Undang, yang menyatakan bahwa, ‘berilah aku hakim dan jaksa yang 

baik, yang dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun akan 

dapat dihasilkan keputusan yang baik’, maka kaidah itu dapat 
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dianalogikan dengan pentingnya guru, yakni dengan ungkapan bijak 

‘berilah aku guru yang baik, dan dengan kurikulum yang kurang baik 

sekali pun aku akan dapat menghasilkan peserta didik yang baik’. 

Artinya, bahwa aspek kualitas hakim dan jaksa masih jauh lebih 

penting dibandingkan dengan aspek undang-undangnya. Hal yang 

sama, aspek guru masih lebih penting dibandingkan aspek kurikulum. 

Sama dengan manusia dengan senjatanya, yang terpenting adalah 

manusianya, ‘man behind the gun’.  

Untuk menggambarkan guru profesional, Supriadi mengutip 

laporan dari Jurnal Educational Leadership edisi Maret 1993, bahwa 

guru profesional dituntut memiliki lima hal. Pertama, guru mempunyai 

komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa 

komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswa. Kedua, 

guru menguasai secara mendalam bahan/materi pelajaran yang 

diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Bagi guru 

hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga, guru 

bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai 

teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai 

tes hasil belajar. Keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa 

yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Kelima, guru 

seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam 

lingkungan profesinya, misalnya di PGRI dan organisasi profesi 

lainnya. Apabila kelima hal tersebut dapat dimiliki oleh guru, maka guru 

tersebut dapat disebut sebagai tenaga dan pendidik yang benar-benar 

profesional dalam menjalankan tugasnya (Supriadi 2003:14). 

 
D. Standar Pengembangan Karir Guru 

Mutu pendidikan amat ditentukan oleh kualitas gurunya. 

Mendiknas memberikan penegasan bahwa “guru yang utama” 

(Republika 10 Februari 2003). Belajar dapat dilakukan di mana saja, 

tetapi guru tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh siapa atau alat apa 
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pun juga. Untuk membangun pendidikan yang bermutu, yang paling 

penting bukan membangun gedung sekolah atau sarana dan 

prasarananya, melainkan harus dengan upaya peningkatan proses 

pengajaran dan pembalajaran yang berkualitas, yakni proses 

pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan 

mencerdaskan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh guru yang bermutu. 

Sebagai salah satu komponen utama pendidikan, guru harus 

memiliki tiga kualifikasi dasar: (1) menguasai materi atau bahan ajar, 

(2) antusiasme, dan (3) penuh kasih sayang (loving) dalam mengajar 

dan mendidik (Mas’ud 2003:194). 

Peningkatan mutu guru merupakan upaya yang amat kompleks, 

karena melibatkan banyak komponen. Pekerjaan besar ini mulai dari 

proses yang menjadi tugas lembaga pendidikan prajabatan yang 

dikenal dengan LPTK. Ternyata, LPTK mengalami kesulitan besar 

ketika dihadapkan kepada masalah kualitas calon mahasiswa kelas 

dua yang akan dididik menjadi guru. Ketidakmampuan LPTK ternyata 

memang di luar tanggung jawabnya, karena masalah rendahnya mutu 

calon guru itu lebih disebabkan oleh rendahnya penghargaan terhadap 

profesi guru. Pada akhirnya orang mudah menebak, karena pada 

akhirnya menyangkut duit atau gaji dan penghargaan. Gaji dan 

penghargaan guru belum dapat disejajarkan dengan profesi lain, 

karena indikasi adanya mutu profesionalisme guru masih rendah. 

Terjadilah lingkaran setan yang sudah diketahui sebab akibatnya. 

Banyak orang menganggap bahwa gaji dan penghargaan terhadap 

guru menjadi penyebab atau causa prima-nya. Namun, ada orang 

yang berpendapat bahwa antara gaji dan dedikasi tidak dapat 

dipisahkan. Gaji akan mengikuti dedikasi. Di samping itu, gaji dan 

dedikasi terkait erat dengan faktor lain yang bernama kompetensi 

profesional. Jadi, selain memang harus dipikirkan dengan sungguh-

sungguh upaya untuk meningkatkan gaji dan penghargaan kepada 
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guru, namun masih ada pekerjaan besar yang harus segera dilakukan, 

yakni meningkatkan dedikasi dan kompetensi guru. 

Apakah yang dimaksud kompetensi? Istilah kompetensi 

memang bukan barang baru. Pada tahun 70-an, terkenal wacana 

akademis tentang apa yang disebut sebagai Pendidikan dan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi atau Competency-based Training and Education 

(CBTE). Pada saat itu Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis 

(Dikgutentis) Dikdasmen pernah mengeluarkan “buku saku berwarna 

biru” tentang “sepuluh kompetensi guru”. Dua dekade kemudian, 

Direktorat Tenaga Kependidikan (Dit Tendik), nama baru Dikgutentis 

telah membentuk satu tim Penyusun Kompetensi Guru yang 

beranggotakan para pakar pendidikan yang tergabung dalam 

Konsorsium Pendidikan untuk menghasilkan produk kompetensi guru. 

Setelah sekitar dua tahun berjalan, tim itu telah dapat menghasilkan 

rendahnya kompetensi guru. Sementara itu, para penyelenggra 

pendidikan di kabupaten/kota telah menunggu kelahiran kompetensi 

guru itu. Bahkan mereka mendambakan adanya satu instrumen atau 

alat ukur yang akan mereka gunakan dalam melaksanakan skill audit 

dengan tujuan untuk menentukan tingkat kompetensi guru di daerah 

masing-masing. 

Untuk menjelaskan pengertian tentang kompetensi itulah maka 

Gronzi (1997) dan Hager (1995) menjelaskan bahwa “An integrated 

view sees competence as a complex combination of knowledge, 

attitudes, skill, and values displayed in the context of task 

performance”. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kompetensi 

guru merupakan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh guru dalam konteks 

kinerja tugas yang diberikan kepadanya. Sejalan dengan definisi 

tersebut, Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK, menjelaskan 

bahwa “Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, standar kompetensi guru 

diartikan sebagai ‘satu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi 

seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional 

sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan’ (Direktorat 

Profesi Pendidik, Diten PMPTK, 2005). Standar kompetensi guru terdiri 

atas tiga komponen yang saling mengait, yakni (1) pengelolaan 

pembelajaran, (2) pengembangan profesi, dan (3) penguasaan 

akademik. Ketiga standar kompetensi tersebut dijiwai oleh sikap dan 

kepribadian yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas guru 

sebagai tenaga profesi. Ketiga komponen masing-masing terdiri atas 

dua kemampuan. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebut secara 

keseluruhan meliputi 7 (tujuh) kompetensi, yaitu: (1) penyusunan 

rencana pembelajaran, (2) pelaksanaan interaksi belajar mengajar, (3) 

penilaian prestasi belajar peserta didik, (4) pelaksanaan tindak lanjut 

hasil penilaian prestasi belajar peserta didik, (5) pengembangan 

profesi, (6) pemahaman wawasan kependidikan, (7) penguasaan 

bahan kajian akademik. 

Standar kompetensi guru SKS memiliki tujuan dan manfaat 

ganda. Standar kompetensi guru bertujuan ‘untuk memperoleh acuan 

baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan 

kualitas proses pembelajaran’ (SKG, Direktorat Tendik 2003:5). Di 

samping itu, Standar Kompetensi Guru bermanfaat untuk: (1) menjadi 

tolok ukur semua pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan 

dalam rangka pembinaan, peningkatan kualitas dan penjenjangan karir 

guru, (2) meningkatkan kinerja guru dalam bentuk kreativitas, inovasi, 

keterampilan, kemandirian, dan tanggung jawab sesuai dengan 

jabatan profesinya (Direktorat Profesi Pendidik, PMPTK, 2005). 
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E. Pengembangan Karir Guru 
Pada era sentralisasi pendidikan, pembinaan guru diatur secara 

terpusat oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan 

Nasional melalui PGPS (Peraturan Gaji Pegawai Sipil) dan ketentuan 

lain tentang kenaikan pangkat dengan sistem kredit. Dalam 

pelaksanaan di lapangan ketentuan tersebut berjalan dengan berbagai 

penyimpangan. PGPS sering diplesetkan menjadi ‘pinter goblok 

penghasilan sama’ atau ‘pandai pandir penghasilan sama’. 

Pelaksanaan kenaikan pangkat guru dengan sistem kredit pun sama. 

Kepala sekolah sering terpaksa menandatangani usul kenaikan 

pangkat guru hanya karena faktor ‘kasihan’. Dengan kondisi seperti itu, 

ada sebagaian kecil guru yang karena kapasitas pribadinya atau 

karena faktor lainnya dapat berubah atau meningkat karirnya menjadi 

kepala desa, anggota legeslatif, dan bahkan menjadi tenaga struktural 

di dinas pendidikan. Sedang sebagian besar lainnya mengalami nasib 

yang tidak menentu, antara lain karena belum ada kejelasan tentang 

standar pengembangan karir mereka. 

Mengingat kondisi itulah maka pada tahun 1970-an dan 1980-

an telah didirikan beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan yang 

bernama Balai Penataran Guru (BPG), yang sekarang menjadi 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di setiap provinsi, dan 

Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) yang sekarang 

menjadi Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (P4TK) untuk pelbagai mata pelajaran dan bidang 

keahlian di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 1970-an 

kegiatan ‘up-grading’ guru mulai gencar dilaksanakan di BPG dan 

PPPG. Kegiatan itu pada umumnya dirancang oleh direktorat-direktorat 

di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah sekarang LPMP dan P4TK berada di bawah Ditjen PMPTK. 

Region-region penataran telah dibentuk di berbagai kawasan di 

Indonesia, dengan melibatkan antara direktorat terkait dengan 
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lembaga diklat (preservice training) dan lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan (LPTK) sebagai lembaga preservice training, serta 

melibatkan juga peranan lembaga pendidikan sekolah sebagai on the 

job training yang dibina langsung oleh Kantor Wilayah Departemen 

pendidikan dan Kebudayaan yang ada di regionnya masing-masing. 

Salah satu pola pembinaan guru melalui diklat ini adalah 

mengikuti pola Pembinaan kegiatan Guru (PKG), yang sistem 

penyelenggaraan diklatnya dinilai melibatkan elemen pendidikan yang 

lebih luas. Melalui pola PKG ini, para guru dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: (1) guru biasa, yakni guru baru atau guru yang belum 

pernah mengikuti penataran, atau baru sebatas ditatar di tingkat 

kecamatan atau sekolah, (2) guru Inti, guru yang telah ditatar di tingkat 

provinsi atau nasional dan memperoleh predikat yang sebagai penatar 

di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah, (3) instruktur, guru yang 

telah mengikuti klegiatan diklat TOT (training of trainer) di tingkat pusat 

atau nasional dan memperoleh predikat sebagai penatar di tingkat 

provinsi. Sebagian besar instruktur ini juga telah memperoleh 

pengalaman dalam mengikuti penataran di luar negeri, (4) pengelola 

sanggar, guru instruktur yang diberi tugas untuk mengelola Sanggar 

PKG, yakni tempat bertemunya para guru berdiskusi atau mengikuti 

penataran tingkat kabupaten atau sekolah, (5) kepala sekolah, yakni 

instruktur yang telah diangkat untuk menduduki jabatan sebagai kepala 

sekolah, (6) Pengawas sekolah, satu jenjang fungsional bagi guru 

yang telah menjabat sebagai kepala sekolah. Selain itu, para guru 

memiliki wadah pembinaan profesional melalui orgabnisasi yang 

dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), sementara 

para kepala sekolah aktif dalam kegiatan Latihan Kerja Kepala 

Sekolah (LKKS), dan Latihan Kerja Pengawas Sekolah (LKPS) untuk 

pengawas sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaian besar 

dilaksanakan di satu sanggar yang disebut sanggar PKG. 
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F. PENUTUP 
 Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, oleh 

Depdiknas sekarang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berbagai program 

peningkatan kompetensi dan profesionalisme tersebut dilaksanakan 

dengan melibatkan P4TK (PPPG), LPMP, Dinas Pendidikan, dan LPTK 

sebagai mitra kerja. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Informasi dan fakta tentang fenomena di permukaan bumi 

secara spasial dan temporal akan terus menerus berubah. Mempelajari 

Geografi sangat menarik karena kita bisa melakukan analisis, 

interpretasi, maupun prediksi tentang suatu fenomena atau kejadian 

pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. 

Geografi mempelajari fenomena nyata di permukaan bumi, kita tidak 

mungkin mempelajari dan mengamati seluruh kenampakan bumi 

secara langsung. Geografi memerlukan sarana atau alat pembelajaran, 

melalui peta, atlas, globe, maupun citra kita dengan mudah dapat 

mempelajari ilmu geografi secara menyeluruh. Pada buku ini dipelajari 

tentang ruang lingkup ilmu geografi, peta, atlas, dan globe sebagai 

sarana utama untuk melakukan identifikasi, interpretasi, analisis, dan 

prediksi. 

Kompetensi dasar pembelajaran geografi di sekolah menuntut 

siswa untuk menemukan atau mendapatkan sendiri informasi melalui 

pengamatan atau mempelajari berbagai sumber dan media. 

Sementara itu guru sebagai fasilitator pembelajaran di kelas dituntut 

untuk selalu meningkatkan kompetensinya sehingga memiliki wawasan 

yang lebih luas serta senantiasa memutakhirkan pengetahuannya 

sehingga mendukung proses pembelajaran siswa. 

Dengan mempelajari bahan ajar ini diharapkan guru dapat 

mengembangkan kompetensinya dalam pengayaan materi 

pembelajaran maupun dalam aspek metodologi pembelajaran. 

 

B.  Prasyarat 
 Untuk dapat mempelajari modul ini para guru peserta latihan 

seharusnya: 
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1. Memahami dan menguasai Kurikulum Berbasis Kompetensi dan 

perangkat kurikulum; 

2. Memahami Kurikulum mata pelajaran Pengetahuan Sosial 

SMP/MTs; 

3. Memahami Buku Pedoman Umum dan Pedoman Khusus mata 

pelajaran Pengetahuan Sosial; 

4. Memahami berbagai strategi, pendekatan, sumber belajar, dan 

metode pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran 

Pengetahuan Sosial; 

5. Memahami berbagai buku dan referensi yang terkait dengan materi 

peta, atlas, dan globe. 

 

C. Petunjuk Belajar 
1. Buku ajar ini supaya dibaca secara saksama dan menyeluruh, 

setiap peserta perlu saling tanya jawab atau diskusi baik dengan 

sesama peserta maupun dengan pelatih/narasumber 

2. Peserta sebaiknya membentuk kelompok-kelompok kecil yang 

dapat saling berdiskusi dan bekerjasama dalam memahami, 

mengerjakan tugas-tugas maupun menindak lanjuti pelatihan ini 

3. Lembar latihan yang diberikan supaya dikerjakan usahakanlah 

mengerjakan latihan dengan menggunakan susunan kalimat 

sendiri, apabila ada kesulitan dalam mengerjakan tugas hendaknya 

dipelajari ulang dan diklarifikasi penjelasannya pada pelatih atau 

narasumber.  

 

D. Kompetensi Dan Indikator 

Kompetensi Dasar:  
1. Mengenal peta, atlas, dan globe 

2. Mengidentifikasi fenomena, bentuk, dan pola muka bumi  

3. Mengenal konsep jarak, arah, luas, dan lokasi pada peta 



 

 

2-3 Geografi 

4. Mengimplementasikan interpretasi peta dalam bentuk hubungan 

manusia dengan fenomena bentuk dan pola muka bumi  

 
Indikator Pencapaian Kompetensi:   
1. Mengetahui konsep dasar ilmu Geografi 
2. Mengetahui informasi geografis yang terdapat pada peta, atlas, dan 

globe  
3. Mengenal komponen peta 
4. Membuat sketsa dan desain peta wilayah 
5. Mengenal cara membaca peta melalui konsep jarak, arah, dan luas   
6. Mengetahui cara menentukan lokasi suatu wilayah 
7. Memahami konsep menafsir atau menginterpretasi peta 
8. Melakukan praktek interpretasi dan analisis fenomena pada peta 

Rupabumi. 
 

 



BAB II PETA, ATLAS, GLOBE 
 

A. Kompetensi Dan Indikator  

 Kompetensi Dasar:  
1.  Mengenal peta, atlas, dan globe 

2.  Mengidentifikasi fenomena, bentuk, dan pola muka bumi  

 
 Indikator Pencapaian Kompetensi:   

1. Mengetahui konsep dasar ilmu Geografi 
2. Mengetahui informasi geografis yang terdapat pada peta, atlas, dan 

globe  
3. Mengenal komponen peta 
4. Membuat sketsa dan desain peta wilayah 

 
 
B. Uraian Materi 

1. Ruang Lingkup Geografi 
Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan 

atau kewilayahan dalam konteks keruangan (Semlok, 1988). 

Menurut Sutanto (1988) konsep pokok dalam geografi adalah 

keruangan atau spasial. Konsep spasial menjadi penciri dalam 

geografi. Bidang ilmu lain mempunyai konsep yang berbeda, misalnya 

waktu menjadi konsep sejarah, dan kelangkaan menjadi konsep 

ekonomi . 

Berdasarkan batasan geografi yang dianut oleh kebanyakan 

pakar geografi di Indonesia, dapat diketahui bahwa ruang lingkup ilmu 

geografi tidak hanya mempelajari tempat saja, tetapi mencakup: 

1) tempat beserta segala isinya, meliputi fenomena fisik dan manusia 

2) interaksi antara fenomena fisik dan fenomena manusia 
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3) mendiskripsi perubahan pola tempat-tempat dan bagaimana pola 

tersebut terbentuk 

4) mempunyai manfaat untuk menata dan mengelola wilayah. 

Batasan geografi hasil Semlok Semarang 1988 menyebutkan 

bahwa yang menjadi sasaran atau obyek kajian geografi adalah 

fenomena geosfer. Geosfer adalah sfera atau lapisan yang  terdapat 

pada bumi,  terletak pada permukaan, di atas permukaan bumi dan di  

bawah permukaan bumi. Lapisan-lapisan tersebut berpengaruh 

langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan di bumi. 

Geosfer terdiri dari atmosfer, litosfer (termasuk pedosfer), 

hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Kalau kita amati sepintas masing-

masing lapisan (sfera) tersebut saling terpisah, tetapi bila diperhatikan 

lebih saksama ternyata lapisan-lapisan tersebut saling terkait, saling 

berinteraksi dan membentuk satu sistem.  

Obyek geografi di permukaan bumi seperti gunung, sungai, laut, 

hutan, permukiman, persawahan, tambak, perkebunan, dan lain-lain 

dapat digambar ke dalam peta. Fenomena geosfer mudah dikenali dan 

dipelajari melalui peta. Gambar obyek geografis tersebut 

disederhanakan, diperkecil dengan skala dan di peta dapat berupa titik, 

garis, atau area. Beberapa fenomena seperti rumah, pertambangan 

atau mata air yang liputannya hanya sempit dalam peta akan tampak 

sebuah titik. Sedangkan sungai, jalan raya, dan  jalan kereta api dalam 

peta tampak berupa garis. Obyek geografis hutan, laut, wilayah 

kabupaten/kota, propinsi, negara, dalam peta akan tampak sebagai 

luasan/areal.  

Peta merupakan bagian penting dalam kajian geografi. Bahkan 

dewasa ini telah berkembang pesat penggunaan citra penginderaan 

jauh, yang berupa gambar atau protret obyek di muka bumi yang 

direkam dari satelit. 
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2. Pengertian PETA  
Dalam melakukan pengamatan, manusia memerlukan alat bantu 

untuk mempelajari berbagai fenomena yang berkaitan dengan 

kehidupan. Beberapa di antara fenomena-fenomena itu ada yang 

sangat kecil sehingga memerlukan alat-alat elektronik dan optik yang 

kompleks untuk memperbesar obyek tersebut agar dapat mengamati 

dengan jelas komponen-komponennya serta hubungan strukturalnya. 

Misalnya penggunaan mikroskop untuk mengamati susunan sel-sel 

tubuh dan sebagainya. Keadaan yang sebaliknya adalah fenomena-

fenomena geografikal yang amat luas perlu dikecilkan agar dapat 

dicakup semua dalam satu batas pandangan. 

Peta memungkinkan manusia melakukan pengamatan dalam 

sudut pandangan tentang hubungan keruangan (spatial relations) 

secara lebih luas yang terdapat pada suatu daerah. Peta 

menggambarkan fenomena geografikal tidak hanya sekedar pengecilan 

suatu fenomena saja, tetapi lebih dari itu. Jika peta itu dibuat dan 

didesain dengan baik, akan merupakan alat yang baik untuk 

kepentingan melaporkan (recording), memperagakan (displaying), 

menganalisis (analysing),  dan pemahaman saling hubungan 

(interelation) dari obyek secara keruangan (spatial-relationship). 

Fungsi peta yang paling penting adalah menempatkan sesuatu 

fenomena geografis. Peta memiliki variasi ukuran, dari ukuran yang 

kecil sebesar perangko sampai peta-peta besar yang digantung di 

dinding, baik yang digunakan oleh umum (orang sipil) maupun oleh 

militer. Semua peta mempunyai fungsi yang sifatnya umum yaitu 

menambah pengetahuan dan pemahaman geografikal bagi pengguna 

peta. 

Peta dapat diartikan sebagai gambaran sebagian atau seluruh 

wilayah permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada suatu 

bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu (Gunawan, 

2003). Pada sebuah peta terdapat berbagai unsur wilayah di 
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permukaan bumi, seperti gunung, sungai, kota, jalan raya, jalan kereta 

api, dataran rendah, dataran tinggi, dan lainnya yang digambarkan 

dengan simbol-simbol uantuk memudahkan orang menggunakannya. 

Ada peta yang menggunakan warna-warna tertentu untuk 

menggambarkan keadaan alam, seperti hijau untuk dataran rendah, 

kuning untuk dataran tinggi, biru untuk wilayah perairan, dan 

sebagainya. Ada pula yang menggunakan simbol, seperti segitiga 

untuk gunung,lingkatran kecil untuk kota, dan sebagainya. Ilmu yang 

mempelajari peta disebut kartografi. 

Menurut ICA (International Cartographic Association) peta 

diartikan sebagai suatu representasi/ gambaran unsur-unsur atau 

kenampakan-kenampakan abstrak, yang dipilih dari permukaan bumi 

atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda 

angkasa, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan 

diperkecil/ diskalakan. Terdapat tiga kata kunci untuk memahami peta 

dan yang membedakannya dengan media lain untuk menggambarkan 

unsur permukaan bumi. Tiga kata kunci tersebut adalah: a) dipilih, b) 

bidang datar, dan   c) diperkecil. 

a.  Dipilih 

Unsur-unsur yang terkait dan yang ada di permukaan bumi 

sangatlah banyak dan beragam jumlahnya. Hal ini tidak mungkin 

digambarkan dalam satu lembar peta. Apabila hal ini terjadi peta 

akan menjadi sangat padat isinya hingga dan tidak dapat 

memberikan informasi mengenai muka bumi secara baik. Jadi 

tegasnya peta mengandung pengertian “pilih” (pilihan dapat 

mengenai obyek yang dipilih, unsur yang menonjol, wilayah 

tertentu, dsb).  

b.   Bidang datar 

Sudah sejak lama kita ketahui dan percaya bahwa bumi kita 

bentuknya bulat. Berarti permukaan bumi itu bukan merupakan 

bidang datar tetapi suatu bidang lengkung (permukaan bola). 
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Kertas yang dipakai untuk menggambarkan muka bumi adalah 

suatu bidang datar. Suatu bidang yang semula lengkung 

(kenyataan muka bumi) dipindahkan menjadi suatu bidang yang 

datar (kertas peta) pasti mengalami penyimpangan/ terjadi 

kesalahan. Untuk mengurangi kesalahan diperlukan suatu cara 

yakni sistem proyeksi peta. Proyeksi peta ini adalah suatu cara 

untuk menguarangi kesalahan atau mempertahankan salah satu 

segi kebenaran saja. Misalnya untuk mempertahankan unsur luas 

daerah supaya benar, maka bentuk wilayah itu berubah dari 

kenyataan.  

c.   Diperkecil 

Unsur-unsur muka bumi digambarkan ke dalam peta dengan suatu 

simbol. Simbol ini ukurannya dibuat lebih kecil dari kenyataan 

sebenarnya. Hal inilah yang menimbulkan pengertian adanya skala. 

Oleh karena itu peta selalu lebih kecil dari kenyataan yang 

sebenarnya. Tidak pernah dijumpai peta yang dibuat lebih besar 

dari kenyataan sebenarnya. Peta dengan skala sama dengan 

kenyataan saja tidak pernah ada. 
 

Melalui peta dapat diperoleh gambaran umum suatu tempat, 

karena peta memiliki fungsi untuk memeberikan informasi. Fungsi peta 

diuraikan sebagai berikut. 

a. Menunjukkan lokasi suatu tempat atau kenampakan alam di 

permukaan bumi, misalnya ibu kota negara, benua, gunung, laut, 

dan sebagainya 

b. Memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk kenampakan di 

permukaan bumi, misalnya luas areal hutan, persawahan, dan 

bentuk benua 

c. Menunjukkan ketinggian tempat, misalnya ketinggian kota Bandung 

adalah 700 meter di atas permukaan laut  



 

 

2-9 Geografi 

d. Menentukan arah dan jarak berbagai tempat, misalnya Jakarta 

terletak di sebelah barat laut Bandung dengan jarak kurang lebih 180 

km 

e. Menyajikan persebaran gejala sosial di permukaan bumi, misalnya 

persebaran industri tekstil di Jawa Tengah dan persebaran 

permukiman di kota Padang 

f. Untuk perencanaan wilayah, memberikan informasi pokok dari aspek 

keruangan tentang karakter suatu wilayah, sebagai alat 

menganalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan, sebagai alat 

menjelaskan penemuan penelitian, danmenjelaskan rencana yang 

diajukan 

g. Untuk kegiatan penelitian, yaitu sebagai alat bantu untuk melakukan 

survei, menemukan data, dan laporan penelitian. 

 
Secara umum peta dibedakan menurut jenis dan isinya, yaitu 

peta umum dan peta khusus. 

Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh 

kenampakan di permukaan bumi, baik keadaan alam maupun budaya, 

seperti sungai, danau, laut, dan unsur sosial-budaya, seperti jalan raya, 

jalan kereta api, dan sebagainya. Peta umum dapat dibedakan ke 

dalam tiga kelompok utama, yaitu peta dunia, peta korografi, dan peta 

topografi. 

Peta khusus adalah jenis peta yang berisi data khusus, di 

dalamnya hanya menggambarkan satu atau beberapa aspek dari 

gejala di permukaan bumi. Peta khusus disebut juga peta tematik 

sebab hanya menggambarkan satu tema tertentu yang terdapat di 

permukaan bumi. E.S. Bos (1977) mengartikan peta tematik adalah 

peta yang menggambarkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang 

kenampakan-kenampakan atau konsep yang spesifik yang ada 

hubungannya dengan detail topografi tertentu. Contoh peta tematik: 

Peta Jalur Penerbangan Dunia, Peta Curah Hujan di Indonesia, Peta 
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Kepadatan Penduduk Pulau Jawa, Peta Jaringan Jalan Kota Berlin, 

dan sebagainya. 

Berdasarkan skalanya, peta dapat dikelompokkan menjadi lima 

jenis, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta 

skala kecil, dan peta geografi. 

1) Peta kadaster adalah peta yang menggunakan skala sampai 1 : 

5.000; 

2) Peta skala besar adalah peta yang menggunakan skala antara 1 : 

5.000 sampai 1 : 250.000; 

3) Peta skala menengah (sedang) adalah peta yang menggunakan 

skala antara  1 : 250.000 sampai 1 : 500.000; 

4) Peta skala kecil adalah peta yang menggunakan skala antara 1 : 

500.000 sampai 1 : 1.000.000; 

5) Peta geografi adalah peta yang menggunakan skala lebih dari 1 : 

1.000.000. 

 

3. Komponen Peta  
Pembuatan peta tidak dapat dilakukan secara sembarangan, 

terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam membuat 

peta. Peta mempunyai beberapa komponen yang harus terdapat pada 

peta, yaitu: 

a. Judul Peta 
Judul peta memuat tema dan daerah yang digambarkan. Judul peta 

pada umumnya di atas bagian tengah. Akan tetapi judul peta dapat 

pula diletakkan pada bagian lain selama tidak mengganggu 

penampakan peta keseluruhan. Judul peta harus mencerminkan isi 

pokok peta tersebut. Contoh: Peta Persebaran Batu Bara Indonesia, 

Peta Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Timur, Peta 

Administrasi  Kabupaten Cilacap. 
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b. Skala Peta 
Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara 

jarak datar pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. 

Pada umumnya, peta yang beredar di Indonesia menggunakan dua 

jenis skala, yaitu skala angka atau skala pecahan dan skala gasris.  

1) Skala angka adalah skala yang menggunakan angka sebagai 

pembanding jarak. Contoh: 1 : 500.000 berarti setiap jarak 1 cm 

pada peta sama dengan 500.000 cm atau 5 km jarak yang 

sebenarnya; 

2) Skala garis adalah skala yang menggunakan ruas garis sebagai 

pembanding jarak. Berikut contoh skala garis. 
 

 

   0                  1                   2                    3                   4  km 

   0       1         2        3         4         5         6         7        8  cm  

 

 
c. Tanda Orientasi (Arah Peta) 

Tanda orientasi (petunjuk arah) atau diagram mata angin sangat 

penting dicantumkan pada sebuah peta. Dengan mata angin para 

pembaca peta dapat mengetahui arah utara, selatan, barat, dan 

timur pada saat membaca peta. Bagi para penerbang, pelaut, dan 

para penjelajah, arah mata angin sangat dibutuhkan untuk 

menentukan haluan kapal ke arah tujuan yang ingin dituju. Begitu 

pula bagi para prajurit, petunjuk arah ini sangat penting terutama 

untuk menentukan di mana posisi sasaran yang akan dituju. Tanda 

orientasi atau arah mata angin biasanya berupa tanda panah yang 

menunjuk arah utara. Tanda arah atau mata angin di letakkan di 

tempat yang kosong dan tidak mengganggu bagian peta lainnya. 

d. Koordinat Peta 
Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan koordinat garis 

lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis khayal yang 
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melintang di atas permukaan bumi dari arah barat ke timur sejajar 

dengan garis khatulistiwa (lintang 0o). Garis bujur adalah garis-garis 

khayal yang vertikal yang  menghubungkan titik kutub utara dan titik 

kutub selatan. Garis lintang disebut juga garis paralel, sedangkan 

garis bujur disebut juga meredian. Garis lintang dimulai dari 0o 

(khatulistiwa/equator) hingga 90o (titik kutub). Sedangkan garis bujur 

dimulai dari 0o (Greenwich) sampai dengan 180o (batas penanggalan 

internasional yang melalui Selat Bering). Garis lintang dan garis 

bujur sangat berguna dalam menentukan lokasi wilayah atau 

fenomena alam dan sosial yang ingin kita cari dalam suatu peta. 

Misalnya letak wilayah Indonesia di antara      6o LU – 11o LS dan 

95o BT – 141o BT. 

e. Peta Inset 
Peta inset adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta 

utama. Pada umumnya peta inset diletakkan di bagian sisi kiri, sisi 

kanan, atau di bawah peta dalam garis tepi. Tujuan adanya peta 

inset adalah sebagai berikut. 

1) Untuk memperlihatkan lokasi yang digambar pada peta utama 

dalam hubungannya dengan daerah sekitarnya. Contohnya 

lokasi Pulau Nusakambangan dalam Peta Jawa Tengah 

2) Untuk memperjelas kenampakan alam atau sosial dari bagian 

wilayah tertentu yang terdapat pada peta utama. Misalnya untuk 

memperjelas jaringan jalan DKI Jakarta dalam Peta Jawa Barat. 

 

f. Sumber Peta dan Tahun Pembuatan peta 
Tahun pembuatan peta sangat dibutuhkan terutama bagi peta yang 

menyajikan data yang cepat berubah, seperti jumlah dan persebaran 

penduduk, pola penggunaan lahan, dan produksi pertanian. Adapun 

lembaga pembuat peta diperlukan untuk mengetahui sumber peta 

tersebut diperoleh. Di Indonesia lembaga yang membuat peta antara 

lain Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 
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(Bakosurtanal), Direktorat Topografi Angkatan Darat, Direktorat 

geologi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Hidrologi 

Angkatan Laut. Pada umumnya lembaga pembuat dan tahun 

pembuatan peta ditulis di bawah kanan peta. 
 

g. Legenda 
Legenda adalah keterangan tentang simbol-simbol yang terdapat 

dalam peta. Pada umumnya legenda diletakkan di sudut kiri bawah 

peta. Simbol adalah tanda-tanda khusus dalam peta, baik berupa 

simbol titik, simbol garis, atau simbol wilayah/area.  

 

4.  Pengertian Atlas 
Atlas merupakan kumpulan peta-peta yang dirancang untuk 

disimpan dalam bentuk jilid atupun dalam keadaan lepas-lepas tetapi 

dikumpul menjadi satu. Pada hakekatnya atlas adalah sebuah buku 

acuan atau referensi. Sebagai buku acuan maka sebuah atlas 

diharapkan lengkap. Nama atlas sendiri diambil dari nama dewa orang 

Yunani yakni Atlas, Dewa yang memegang bumi diatas pundaknya. 

Gambar ini sering dipakai sebagai ilustrasi pada bagian depan dari 

kumpulan peta-peta, atau buku-buku geografi, selanjutnya nama “atlas” 

digunakan untuk kumpulan peta yang dirancang untuk dijilid tersebut. 

Kumpulan peta-peta pada atlas diatur dan disusun secara logika 

untuk suatu tujuan. Untuk membaca peta-petanya dibagian awal dari 

atlas diberi keterangan. Pada umumnya peta-peta pada atlas dibuat 

dalam format yang sama. Sampai saat ini tampak ada perkembangan 

penampilan atlas dengan adanya tambahan gambar, tabel statistik, dan 

indeks untuk nama-nama yang terdapat pada atlas. Bahkan sekarang 

ada kecenderungan menambah teks sebagai penjelasan. Kadang-

kadang teks ini dijilid tersendiri atau dalam bentuk monografi dilengkapi 

grafik, diagram, statistik, foto dan referensi. 
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Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan atlas  

berdasarkan: 

a) Atas dasar wilayah: alam semesta, Mars, Bumi, Lautan, Kontinen 

(Atlas Dunia), Negara (Atlas Nasional), bagian negara (Atlas 

Regional, Atlas Propinsi), Atlas Kota. 

b) Atas dasar tujuan dari atlas: untuk referensi umum, perencanaan 

fisik, pendidikan, wisata dan sebagainya. Kadang-kadang tujuan 

kelompok atlas telah ditentukan oleh penggunaannya; atlas 

keluarga, atlas perguruan tinggi. 

 c) Atas dasar ukuran, klasifikasi berdasarkan ukuran; atlas tangan 

(hand atlas) ukuran 3,1 x 49,5 cm  dan  Atlas dalam bentuk baku-

atlas peta   

d) Atlas sekolah, biasanya ukurannya sesuai dengan ukuran tas 

sekolah 

e) Atas dasar isinya; Atlas topografi, atlas tematik 
 

Jenis atlas dibuat berdasarkan kondisi wilayah, tujuan dan isi, contoh: 

atlas referensi, atlas nasional, atlas regional, atlas sekolah, atlas 

tematik dan atlas jalan. 

a) Atlas referensi 

Terutama hanya untuk kepentingan lokasi dan referensi, di desain 

untuk membantu pengguna dalam menentukan kenempakan 

geografi atau politik (batas negara). Akhir-akhir ini juga untuk 

bidang perjalanan, perencaan wilayah. 

b) Atlas nasional 

Pada atlas nasional menampilkan keterpaduan elemen-elemen 

geografi fisik dan hasil yang mencirikan suatu negara. Seringkali 

peta-peta kesejahteraan juga dicantumkan untuk memberikan 

gambaran kemajuan pembangunan suatu negara. Biasanya atlas 

ini dikeluarkan oleh pemerintah. Atlas nasional ini mencakup 

wilayah negara, rincian peta pada atlas nasional ini sampai pada 
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tingkat provinsi. Jadi menurut cakupan wilayah negara kemudian 

dirinci ke tingkat di bawahnya, kabupaten. 

c)   Atlas regional/Propinsi 

Atlas regional/propinsi menggambarkan aspek kekhususan bagian 

suatu negara (propinsi). Pembagian wilayah administrasi lebih 

lanjut (kabupaten, kecamatan/bahkan sampai desa). Untuk propinsi 

dengan wilayah yang luas perlu disusun atlas subregional misalnya 

atlas kabupaten, dengan maksud supaya dapat memberikan 

informasi yang rinci sampai tingkat desa. Atlas kota yakni atlas 

yang memuat tentang kota-kota, dapat dimasukan pada kelompok 

ini, misalnya Atlas Kota Roma, Atlas Yerusalem, di Indonesia 

mungkin Atlas Kota Jakarta. 

d) Atlas  pendidikan / atlas sekolah 

Fungsi dari atlas ini adalah : 

1) Memberi gambaran yang jelas dan mudah diingat tentang pola 

persebaran fenomena geografi fisik (relief, iklim, tanah, 

tumbuhan) dan geografi manusia (penduduk, penggunaan 

lahan) 

2) Merangsang keingintahuan mengenai kondisi lingkungan dan 

hubungannya. 

e) Atlas Tematik 

Banyak jenis atlas tematik, yang secara umum atlas ini dibuat untuk 

memenuhi permintaan. Pada atlas tematik (khusus) perhatian 

utama pada ketelitian informasi yang ditampilkan dalam peta-peta. 

Atlas khusus dalam kaitannya dengan keterpaduan data tunggal, 

dan atlas khusus jamak (mono polythematik) dapat dipakai untuk 

pengelompokan atlas ini. 

• Atlas khusus tunggal: atlas maritime, atlas pertambangan, atlas 

pertanian dsb 

• Atlas khusus jamak: misalnya “Atlas Mira” menunjukan 

informasi berbagai aspek. 
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Penggunaan Atlas Seperti halnya sebuah buku, apabila ingin 

menggunakan atlas terlebih dahulu harus memilih atlas dilihat dari 

judulnya. Selanjutnya kita lihat ke dalam atlas itu yang biasanya 

memuat : daftar isi, keterangan, indeks dan lain-lain. 

a.  Daftar isi 

Pada daftar isi ini memuat judul peta dan halamannya. Dengan 

demikian pengguna dapat dengan cepat memilih peta yang memuat 

informasiyang diperlukan. 

b.  Keterangan 

Atlas merupakan kumpulan peta-peta, baik peta umum maupun 

khusus. Untuk membaca peta diberikan keterangan yang 

menjelaskan arti dari symbol-simbol yang digunakan, terutama 

simbol-simbol untuk peta umum. Sedangkan untuk peta tematik 

biasanya penjelasan mengenai simbol yang digunkan tecantum 

pada lembar peta yang bersangkutan, sedangkan untuk 

keterangan-keterangan lain yang sifatnya penjelasanlebih lanjut 

mengenai suatu obyek ada kalanya dilampirkan keterangan 

khususpada atlas tersebut. Legenda ini penting dan perlu dipahami 

terlebih dahulu sebelum pengguna atlas mencari informasi yang 

diperlukan Indeks 

Indeks ini berguna untuk memudahkan pengguna mencari letak 

sebuah kota, gunung, pulau, sungai dan unsure-unsur geografi 

lainnya. Cara yang digunakan oleh penyusun atlas berbeda-beda. 

Oleh karena itu perlu dipelajari terlebih dahulu. Salah satu atlas 

menunjukkan letak suatu tempat dengan koordinat geografisnya 

(lintang dan bujur), Ada kalanya dengan menunjukkan dengan 

kotak tertentu, sebagai contoh: (Atlas buatan PT. Pembina). 

Tembagapura, 39.E3 

Angka : 39 menunjukkan halaman 
E  : kolom antar garis bujur masing-masing halaman A, B, C, dst 
1      : adalah lajur antara dua garis lintang 
Jadi  Tembagapura dapat dicari pada kotak yang diarsir. 
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5. Pengertian GLOBE 
Suatu kenyataan bahwa fisik bumi bentuknya bulat. Beberapa 

pengamatan yang menunjukkan ke arah pembuktian diantaranya 

adalah: 

 Pengamatan terhadap kapal yang sedang berlayar, semakin jauh 

tampak seperti tenggelam secara perlahan ke dalam air. 

 Gambar (foto) yang diambil satelit bumi dari tempat yang cukup 

tinggi, garis horizone terlihat merupakan garis lengkung, bukan garis 

lurus. 

Kedua pengamatan menunjukkan bahwa permukaan air itu 

lengkung. Untuk membuktikan bahwa bumi bulat memang perlu 

pengamatan lebih lanjut.  

Namun dengan pengamatan ini menambah kita untuk meyakini 

bahwa bentuk bumi bulat. Sudah sejak jaman dahulu para ahli 

mencoba mendapatkan ukuran bumi. Misalnya Picard (Perancis), 

mendapatkan radius bumi sebesar 6.373 km. Erastosthenes 

mendapatkan hasil keliling bumi 250.000 stadia. Bila suatu stadia sama 

dengan 185 m, maka keliling bumi adalah 46.250 km. 

Pada masa akhir-akhir ini ukuran bumi telah ditetapkan dengan teliti. 

Angka-angka menurut Havyford (1909): 
Jari-jari equator =    6.378,38 km 

Jari-jari kutub =    6.356,96 km 

Keliling equator =  24.900,00 mil 

Keliling meridian =  24.860,00 mil 

Panjang 1° meridian deakat equator =         69,00 mil 

Panjang 1° paralel pada equator =         68,70 mil 

Panjang 1° parallel pada kutub =         69,40 mil 

 

Berdasarkan ukuran ini dapat dipahami bumi ini sangat besar 

walaupun dibandingkan dengan benda angkasa yang lain (misal 

matahari) bumi dapat dikatakan kecil. Untuk membahas gambaran 

keseluruhan dari bumi yang kenyataan sebenarnya adalah bulat ini 

dapat dibuat tiruan bumi dengan ukuran yang kecil yang disebut 
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“globe”. Jadi globe adalah gambaran bumi secara keseluruhan yang 

paling benar. Karena bentuknya mirip bumi ini maka sering disebut 

“miniatur bumi”. Globe merupakan suatu cara yang paling baik untuk 

memberikan gambaran dari konsep bumi bulat. Melalui globe, skala 

dan arah di segala tempat di bumi digambarkan secara benar. 

Untuk memahami paralel dan meredian, terlebih dahulu perlu 

diketahui istilah lingkaran besar dan kecil. Apabila bola bumi dibagi dua 

oleh suatu bidang yang melalui titik pusat bola, perpotongan bidang ini 

dengan bola bumi adalah lingkaran terbesar yang dapat digambarkan 

pada bola bumi dan disebut dengan “lingkaran besar”, sedangkan 

lingkaran lain yang dihasilkan oleh perpotongan bidang dengan bola 

dimana bidang tadi tidak melalui pusat bola adalah lebih kecil, lingkaran 

ini disebut lingkaran kecil. 

Gerakan rotasi bumi, dan kedua kutub utara dan selatan ini, 

merupakan dasar grid geografi. Grid geografi adalah suatu jaringan 

perpotongan garis yang tergores di permukaan globe untuk tujuan 

penetapan lokasi di permukaan globe. Jaringan ini terdiri dari sejumlah 

garis arah utara selatan yang menghubungkan kutub-kutub bumi 

disebut meredian atau bujur, dan sejumlah garis arah barat-timur 

sejajar equator yang disebut paralel atau lintang. Semua bujur adalah 

separo ligkaran bumi yang bertemu menjadi batas kutub utara maupun 

selatan bumi dan terdiri dari 180° 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Garis Meridian dan Paralel 
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Karakteristik meridian : 
- Semua meridian terarah utara-selatan yang sebenarnya (arah U-S 

geografis)  

- Jarak antara meridian di equator paling lebar, semakin jauh dari 

equator menyempit kemudian menyatu di kedua kutub utara dan 

selatan. 

- Garis meridian dapat digambarkan dengan jumlah yang tak 

terhimgga di bola bumi (globe) namun demikian, unsur-unsur dipilih 

yang berjarak sama 10°. Meridian utama dipakai sebagai garis 

referensi. 

Longitude atau besarnya bujur suatu tempat atau titik ditentukan 

sebagai suatu busur yang diukur dalam satuan derajat pada sepanjang 

paralel antara titik tersebut dengan meridian/bujur utama yakni meridian 

Greenwich. Meridian Greenwich ini mempunyai besar bujur/meridian 

0°. Besarnya bujur setiap titik pada globe diukur ke arah barat atau 

timur dari bujur tempat ini. Besarnya bujur 0° - bujur 180° baik barat, 

maupun timur. Apabila besarnya bujur suatu titik yang ditentukan kita 

tidak dapat mengatakan lokasi tepatnya karena ukuran busurnya yang 

sama dapat digunakan di seluruh meridian/bujur. Karena itulah 

bujur/meridian dapat didefinisikan sebagai sutu garis yang 

menghubungkan titik-titik yang mempunyai besar bujur yang sama 

(longitude). Kebingungan mungkin timbul, karena suatu pernyataan 

bahwa “besarnya bujur (longitude) diukur sepanjang parallel/lintang”. 

Tetapi hal ini dapat dijelaskan bahwa supaya dapat merupakan bujur 

antara suatu titik dan meridian utara, perlu pengukuran ke timur atau ke 

barat sepanjang satu parallel Latitide (besarnya Lintang/paralel). 

Besarnya lintang sutu tempat dapat didefinisikan sebagai suatu 

busur yang diukur dengan satuan derajat atas suatu bujur antara 

equator terhadap suatu titik. Biasanya lintang dari 0° di equator sampai 

90° bervariasi kutub utara dan selatan. Apabila besarnya lintang dan 

besarnya bujur suatu tempat/titik diketahui, maka lokasi dengan 
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mendasarkan pada grid geografis dapat ditentukan secara tepat. 

Kedudukan atau letak suatu titik pada globe ditentukan dengan bujur 

(longitude) dan besarnya lintang atau latitude. 

 
6. Pembuatan Peta 
a. Simbol 

Simbol yang digunakan dalam pembuatan peta biasanya berupa 

simbol titik, simbol garis, dan simbol area/wilayah/bidang. Namun ada 

kalanya dapat digunakan jenis simbol yang lain yaitu simbol piktoral, 

simbol geometrik, dan simbol huruf. Beberapa contoh simbol 

ditampilkan sebagai berikut. 
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b. Penulisan Nama-Nama Geografi 
Suatu hal yang tidak dapat dilupakan dalam penggambaran peta 

adalah penulisan nama-nama geografi. Nama-nama geografi ini perlu 

dicantumkan dalam peta karena nama ini dipakai sebagai identifikasi 

suatu perwujudan, walaupun sebetulnya nama sendiri bukan bagian 

dari muka bumi. Prinsip penulisan untuk nama-nama geografi tipe huruf 

yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1) Wilayah administrasi dan nama tempat, biasanya berwarna hitam, 

tetapi dapat pula berwarna lain misalnya kelabu, apabila teks 

merupakan bagian dari peta dasar dimana informasi tematik dicetak 

di atasnya; 

2) Nama bentuk relief seperti pegunungan, bukit, tipe italic/miring 

warna hitam; 

3) Nama perairan atau perwujudan air dengan tipe italic/miring warna 

biru, tetapi dapat pula seperti pada 1).  

 
c. Komposisi Peta 

Setiap peta didisain sebaik mungkin agar informasi yang dapat 

diperoleh dari peta betul-betul dapat memenuhi kebutuhan pengguna 

peta. Oleh karena itu segala informasi yang berkaitan dengan 

kebutuhan pembaca, terutama dalam hal  kemudahanya untuk dibaca 

dan diinterpretasi sangat diperlukan. 

Pada umumnya informasi tersebut, ditempatkan dalam informasi 

tepi (marginal information) yang mencakup berbagai informasi penting 

misalnya tentang judul peta, skala peta, legenda/keterangan, gratikul 

(bujur dan lintang), diagram lokasi peta indeks, sumber data, dan 

informasi lain yang penting. 

Penempatan informasi tersebut pada lembar peta sebagai 

informasi peta membentuk suatu susunan atau tata letak peta yang 

disebut sebagai komposisi peta. Penentuan tata letak peta atau 

komposisi peta harus mempertimbangkan cara-cara yang dapat 
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menyentuh  perasaan tertarik (sensible) dan juga unsur keindahan. 

Tata letak yang benar menjadikan penampilan peta secara keseluruhan 

menjadi lebih menarik.  

Salah satu faktor utama yang diperhatikan adalah adanya 

keseimbangan (balance) dalam tata letak informasi tepi. Ukuran huruf 

(text), tipe huruf (style), mempunyai peranan pula dalam komposisi 

informasi tepi, oleh karena itu besar kecilnya huruf sangat perlu 

dipertimbangkan secara tepat pula. 

Komposisi peta disebut juga tata letak peta atau layout peta, 

merupakan unsur terpenting dalam mengatur informasi tepi peta. 

Informasi tepi peta adalah semua keterangan yang terdapat di tepi 

peta, pada bagian atas, bawah atau samping kanan dan kiri peta. 

Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengatur komposisi peta 

adalah adanya keseimbangan  (balance)  dalam komposisi atau tata 

letak informasi-informasi tepi peta. Penempatan dan pengaturan 

informasi tepi peta ke dalam ruang-ruang kosong dalam garis tepi peta 

sangat menentukan hasil komposisi peta. Selain itu ukuran huruf (text) 

dan tipe huruf (style) mempunyai peranan pula, karena itu besar kecil 

huruf sangat perlu dipertimbangkan secara tepat. 
 

Pada peta tematik komposisi peta dapat dibuat sedemikian rupa 

dengan mempertimbangkan asas keserasian, keseimbangan, 

keselarasan, dan kerapian, sehingga menghasilkan tampilan  peta yang 

menarik. Langkah dalam menentukan komposisi peta adalah dengan 

memperhatikan bentuk wilayah dan ruang-ruang kosong yang ada 

pada peta. Ada tiga model komposisi peta tematik, yaitu: 

a. Model 1 komposisi dalam bingkai, yaitu informasi tepi peta 

diletakkan dalam garis tepi peta  

b. Model 2 komposisi berjajar dalam bingkai, yaitu informasi tepi peta 

diletakkan di sebelah kanan atau kiri muka peta (map face)  

c. Model 3  komposisi bersusun dalam bingkai, yaitu informasi tepi 

peta diletakkan di sebelah atas atau bawah muka peta (map face). 
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   Gambar 2.2.,Komposisi dalam Bingkai Peta Tematik   

Keterangan:  
1. Judul peta tematik  4. Garis tepi peta  7. Legenda 
2. Skala angka dan garis 5. Lintang dan bujur 8. Inset peta 
3. Orientasi peta  6. Sumber peta 9. pembuat peta 
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7.  Merubah Skala Peta 

1. Mengubah skala angka ke skala garis 

Contoh peta dengan skala 1 : 25.000, gambarkan skala grafisnya 

untuk mencerminkan jarak 2 km di lapangan.                  

2. Mencari skala dari suatu peta yang skalanya tidak tercantum 

Ada beberapa cara, namun hanya diberikan salah satu contoh cara, 

yaitu dengan membandingkan dengan peta lain yang daerahnya 

sama yang ada skalanya. Rumusnya adalah: 

3. Mengubah skala dengan memperbesar dan memperkecil peta 

Untuk mengubah skala dengan memperbesar dan memperkecil 

peta, ada beberapa cara yaitu : a) dengan cara sederhana: cara grid, 

cara Union Jack; b) dengan alat pantograph; c) dengan alat Map-O-

Graph; d) dengan proses photografi.  

 
 
C. Latihan 

1. Jelaskan fungsi dan peranan peta dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Jelaskan pula makna kata “dipilih” yang terkandung dalam 

peta. 

2. Jelaskan kegunaan skala peta bagi para pengguna peta. 

3. Mengapa antara judul peta dan isi peta harus sama? 

4. Jelaskan mengapa atlas merupakan suatu buku acuan, apa 

kebaikan dan kelemahan atlas? 

5. Bagaimana cara mengukur skala globe? Lakukan pengukuran 

dengan menggunakan benang jarak antara dua tempat pada Globe, 

berapakah jarak sebenarnya dari dua tempat tersebut? 
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D. Lembar Kegiatan Mahasiswa 
1. Jenis Kegiatan :  Praktek Membuat Peta 

2. Bahan&Alat  :  Alat peraga peta; kertas gambar, pensil, 

penghapus, penggaris. 

3. Langkah Kegiatan: 

Lakukan latihan praktek membuat peta menggunakan layout peta 

yang benar dan menampilkan semua komponen peta, terdiri dari  

a. judul peta 

b. skala peta (skala numerik dan skala grafis)  

c. orientasi/arah utara peta 

d. legenda  

e. sumber peta 

f. garis tepi peta 

g. koordinat peta 

h. nama pembuat peta 

 
E. Rangkuman 

1. Fungsi peta: dapat menunjukkan lokasi tempat atau kenampakan 

alam dipermukaan bumi, memberikan gambaran mengenai luas dan 

bentuk kenampakan di permukaan bumi, menunjukkan ketinggian, 

menentukan arah dan jarak, menyajikan persebaran gejala sosial di 

permukaan bumi, perencanaan wilayah dan kegiatan penelitian. 

2. Menurut isinya peta dibedakan menjadi peta umum dan peta khusus. 

3. Komponen yang harus terdapat pada peta meliputi: judul peta, skala 

peta, orientasi, koordinat, peta inset, sumber peta dan legenda.  

4. Atlas merupakan kumpulan peta-peta yang dirancang untuk 

disimpan dalam bentuk jilid ataupun dalam keadaan lepas-lepas 

tetapi dikumpulkan menjadi satu. Pada hakekatnya atlas adalah 

sebuah buku acuan atau referensi.  

5. Jenis atlas meliputii: atlas referensi, atlas nasional, atlas regional, 

atlas sekolah, atlas tematik serta atlas jalan dan keluarga. 
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6. Kegunaan Globe: menentukan dan merencanakan perjalanan 

melalui udara atau laut, propaganda yang berkaitan dengan gempa 

bumi dan arus samudra, melihat hubungan lautan-lautan, kontinen-

kontinen dan daerah-daerah kutub, memperjelas konsep perbedaan 

waktu, iklim dan musim, pembagian zone waktu serta arus samudra, 

media pembelajaran geografi dan lain-lain. 

7. Pada globe terdapat sejumlah garis arah utara selatan yang 

menghubungkan kutub-kutub bumi yang disebut meridian atau bujur, 

dan sejumlah garis arah barat timur sejajar equator yang disebut 

paralel atau lintang. 

 

F. Tes Formatif  
1.  Peta yang memiliki tema-tema tertentu, seperi peta kepadatan 

penduduk, peta tanah, peta lokasi sekolah, disebut 

a. Peta Tematik 

b. Peta Digital 

c. Peta Topografi 

d. Peta Mental 

 

2. Yang membedakan penyajian muka bumi dalam bentuk peta dengan 

penyajian muka bumi dalam media laian (foto udara dan citra 

penginderaan jauh) adalah: 

a. Fenomena-fenomena yang terkait dengan permukaan bumi aja 

b. Peta dipresentasikan dalam bidang datar 

c. Peta menggambarkan seluruh fenomena yang ada di permukaan 

bumi 

d. Peta mengandung unsur pilihan 

 

3. Berikut ini berbagai cara memperbesar atau memperkecil peta kecuali: 

a. Cara dengan Union Jack 

b. Pantograph 



 

 

2-27 Geografi 

c. Map-O-Graph 

d. Bargraph 

 

4. Skala peta merupakan perbandingan antara .... 

a. jarak dengan jarak lainnya di peta 

b. jarak di peta dengan luas sebenarnya di muka bumi 

c. jarak di peta dengan jarak sebenarnya di muka bumi 

d. jarak di peta dengan jarak sebenarnya di peta  

 

5. Pada suatu Peta berskala 1:50.000, jarak antara kota A dan Kota B 

terukur 10 cm. Jarak sebenarnya dilapangan adalah: 

a. 50.000 meter 

b. 5000 km 

c. 50 km 

d. 5 km 

 

6. Isi suatu peta tematik secara cepat dapat dilihat pada: 

a.  legenda peta 

b.  penyusunan peta 

c.  skala peta 

d.  judul peta 

 

7. Skala yang tercantum pada peta tematik berupa skala grafis maka bila 

dikonversi dalam bentuk skala angka adalah .. . 
0                               12 km                   

a. 1 : 12.000 

b. 1 : 120.000 

c. 1 : 30.000 

d. 1 : 40.000 
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8. Pada peta dengan skala 1 : 80.000  tampak bahwa jarak antara 

sekolah SMP Negeri 1 dengan Kantor Pos sejauh 4,5 cm, maka jarak 

sebenarnya di muka bumi adalah .... 

a. 36,0 km  

b. 3,60 km 

c. 3660 m 

d. 0,360 km 

 

9. Bila kita melakukan perhitungan arah dari suatu tempat ke tempat lain, 

termasuk pada kegiatan ..... 

a. Menginterpretasi peta  

b. Menganalisis peta 

c. Membaca peta 

d. Memprediksi peta 

 

10. Istilah garis paralel dan meredian pada tiruan bentuk muka bumi 

terdapat pada… 

a. Peta rupabumi 

b. globe 

c. Atlas 

d. Peta tematik 

 

 
Soal Essay 
1. Apakah kegunaan peta sebagai media pembelajaran? 

2. Apakah yang disebut peta umum dan peta tematik itu? 

3. Apakah kegunaan Globe itu?? 

 
 



BAB III MEMBACA DAN MENGINTERPRETASI PETA 
 

A. Kompetensi Dan Indikator  
Kompetensi Dasar:  
1. Mengenal konsep jarak, arah, luas, dan lokasi pada peta 

2. Mengimplementasikan interpretasi peta dalam bentuk hubungan 

manusia dengan fenomena bentuk dan pola muka bumi  

 
Indikator Pencapaian Kompetensi:   
1. Mengenal cara membaca peta melalui konsep jarak, arah, dan luas   
2. Mengetahui cara menentukan lokasi suatu wilayah 
3. Memahami konsep menafsir atau menginterpretasi peta 
4. Melakukan praktek interpretasi dan analisis fenomena pada peta 

Rupabumi. 
 
B. Uraian Materi 

 
Untuk dapat menggunakan peta secara baik ada suatu tuntunan 

dalam penggunaannya. Tuntunan yang dimaksud adalah merupakan 

pentahapan dalam penggunaan peta. Ada tiga tahap dalam 

penggunaan peta yaitu: a) membaca peta, b) analisis peta, c) 

interpretasi peta. 

 

1.  Membaca peta 
Pada tahap awal dalam penggunaan peta, pengguna mencoba 

mengidentifikasi simbol, membaca apa arti simbol. Untuk ini pengguna 

harus mengetahui terlebih dahulu “bahasa peta”. Bahasa peta yang 

dimaksud adalah informasi tepi peta, meliputi judul, nomor lembar peta, 

skala, orientasi, sumber pembuatan peta, proyeksi, dan legenda. Jadi 

sebelum pengguna mengartikan simbol-simbol yang ada di dalam peta, 

pengguna disarankan untuk mempelajari dahulu informasi-informasi 

tepi peta. Dengan demikian begitu melihat simbol di dalam peta 
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pengguna sudah tidak ada keragu-raguan mengenai makna ataupun 

bentuk unsur lingkungan yang digambarkan. Suatu langkah yang tidak 

dibenarkan adalah pengguna langsung berusaha menterjemahkan arti 

simbol-simbol yang ada tanpa mempelajari informasi tepi peta terlebih 

dahulu. 

 

2. Analisis peta 
Apabila sudah memahami apa yang digambarkan dalam peta, 

langkah selanjutnya adalah mengukur atau mencari nilai dari unsur-

unsur tersebut. Pada tahap ini diperlukan berbagai peralatan untuk 

membantu menentukan nilai unsur yang bersangkutan. Unsur-unsur 

geografis yang digambarkan dalam peta dapat dikelompokkan menjadi 

tiga yaitu: 1) Posisional, yaitu unsur-unsur yang tidak mempunyai 

dimensi atau perluasan misalnya titik ketinggian, sumur pengeboran, 

pusat pelayanan dan sebagainya. Nilai dan unsur-unsur ini dapat dilihat 

dari angka yang ada atau dihitung dengan menjumlahkan titiknya; 2) 

Linier, yaitu unsur yang mempunyai luasan pada satu sisi atau unsur 

dimensi satu misalnya jalan kereta api, sungai, garis pantai dan 

sebagainya. Untuk data linier ini nilainya tergantung panjang 

pendeknya unsur yang digambarkan; 3) Sedangkan unsur yang 

mempunyai bentuk perluasan atau yang berdimensi dua nilai 

ditentukan berdasarkan luasnya. Bahkan unsur yang berdimensi tiga 

dapat ditentukan volumenya misalnya volume waduk, jumlah jurah 

hujan, volume cadangan bahan galian, dan sebagainya. Pada tahap ini 

diperoleh nilai ataupun bentuk pola persebaran dari usur-unsur yang 

digambarkan. Jadi dalam tahap analisis peta ini ciri utamanya adalah 

perhitungan pengamatan pola keruangan. 

 
3. Interpretasi peta 

Pada tahap ketiga dalam penggunaan peta atau yang disebut 

interpretasi peta, pengguna berusaha mencari jawaban mengapa di 
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bagian tertentu terjadi pengelompokkan (pola) fenomena tertentu yang 

berbeda denga pola di bagian lain dari peta yang sama. 

Peta sebagai rekaman lingkungan geografi, baik fisik maupun 

sosial ekonomi sangat penting bagi manusia, sebagai alat observasi. 

Dalam menggunakan peta sesuai dengan kepentingannya antara satu 

dengan yang lain berbeda. Oleh karena itu cukuplah apabila secara 

umum sampai pada tahap membaca saja, sedangkan untuk 

kepentingan khusus perlu dipelajari penggunaan peta yang lebih lanjut 

sampai pada analisis maupun interpretasi peta.  

Untuk  dapat  membaca dan menafsir peta  dengan  baik harus 

memiliki:  

1)  kemampuan membayangkan (imaginatif power), 

2)  ketajaman menganalisa (a keen sence of analysis), 

3)  latihan yang teratur (reguler training), 

4)  mempunyai dasar pengetahuan secara umum. 

 

4. Hal-Hal yang Dapat Dibaca dari Peta 
Hal-hal yang dapat dibaca dari peta antara lain: jarak, arah, 

lokasi, luas, tinggi, lereng, dan bentuk. Berikut ini akan diuraikan secara 

lebih lengkap. 

a. Jarak  
Jarak antara dua buah obyek pada peta merupakan pencerminan 

jarak sebenarnya di muka bumi dengan memperhitungkan skala 

tertentu. Secara umum cara menghitung jarak pada peta 

menggunakan rumus berikut ini.  

 
 

 

Berikut ini akan dipelajari cara menghitung jarak di peta 

menggunakan berbagai bentuk skala peta. 

Jarak sebenarnya  =  Jarak di peta  x  skala peta 
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• Menghitung jarak pada peta menggunakan skala angka 

Pada peta yang mempunyai skala angka, maka pembacaan jarak di 

peta dilakukan dengan cara mengalikan antara jarak antara dua 

obyek atau titik pada peta dengan skala peta.  

Contoh:  

Ukurlah jarak antara dua titik pada peta menggunakan 

penggaris dengan satuan cm dan lihatlah skalanya. Misalnya 

skala peta menunjukkan 1 : 25.000 dan jarak antara dua titik 8,5 

m, maka jarak sebenarnya = 8,5 cm x 25.000 = 212.500 cm 

atau 2.125 m atau 2,125 km. 

 

• Menghitung jarak pada peta menggunakan skala garis 

Apabila peta hanya mempunyai skala garis, maka kita harus 

menghitung skala angkanya terlebih dahulu. Contoh:  

Pada peta  tercantum  skala garis berikut ini,  

 

 
0                   5                  10 km 

 

 Skala garis tersebut mempunyai arti 1 cm 

di peta mewakili 2,5 km atau 250.000 cm di 

lapangan.  

 Maka skala angka adalah 1 : 250.000 

 Apabila jarak dua obyek pada peta 3 cm 

maka jarak sebenarnya = 3 cm x 250.000 = 

750.000 cm atau 7,5 km. 

• Menghitung jarak pada peta menggunakan alat Curvimeter 

Alat curvimeter digunakan untuk menghitung jarak pada peta, 

terutama pada kenampakan yang berkelok-kelok seperti panjang 

sungai, panjang jalan yang melengkung. Setelah dilakukan 

pengukuran jarum curvimeter menunjukkan angka tertentu, maka 

angka tersebut (misal 8 cm) dikalikan dengan skala peta (misal 1 : 

25.000).  Jarak sebenarnya = 8 x 25.000 cm = 200.000 cm = 2 km   
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b. L u a s  
Pada peta selain dapat digunakan untuk menghitung jarak, juga 

dapat digunakan untuk menghitung luas atau volume suatu obyek 

tertentu. Apabila kita melihat suatu bentuk bangunan atau obyek 

tertentu, obyek tersebut dapat dihitung luas dan volume atau isinya. 

Misalnya luas persawahan, bangunan pabrik, hutan, volume waduk, 

dan sebagainya. Apabila bentuk bangun dari luasan yang akan 

diukur itu teratur misalnya bentuk segitiga, segiempat, trapesium, 

atau bujur sangkar maka tinggal mengukur panjang sisi-sisi obyek 

yang bersangkutan dan dimasukkan ke dalam rumus luas tertentu.  

Apabila bentuk obyek yang akan diukur luasnya tersebut tidak 

beraturan, maka dapat diukur dengan menggunakan 4 cara yaitu: 

metode  kotak-kotak (square methods), metode garis-garis (striped 

methods), metode pembuatan bangun segitiga (triangular metods); 

atau dengan menggunakan alat pengukur luas planimeter. 

1)  Metode kotak-kotak  (square methods) 

Suatu obyek yang tidak beraturan bentuknya dapat diukur 

luasannya menggunakan metode kotak-kotak (square methods). 

Langkah kerja metode ini diawali dengan membuat kotak-kotak 

(persegi atau sama sisi) pada obyek yang akan diukur luasnya, 

misalnya satu cm2. Selanjutnya dihitung jumlah kotak yang 

terdapat pada obyek tersebut, dengan ketentuan setiap luasan 

yang berisi satu kotak penuh atau lebih dari ½ kotak dihitung satu 

kotak, sedangkan batas-batas tepi kotak yang luasnya kurang 

dari setengah petak dihilangkan. Kemudian dihitung ada berapa 

kotak dan dikalikan dengan skala peta yang bersangkutan. 

Apabila diketahui skala peta 1 : 50.000, maka luas satu kotak 

dengan satuan  

1 cm2 = 50.000 cm x 50.000 cm = 2.500.000.000 cm2 = 0,25 km2 

di permukaan bumi.    
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  1 2 3 4 5  
   10 9 8 7 6   
   11 12 13 14 15   
  20 19 18 17 16  
       

 

 
Suatu wilayah pada peta berskala 1 : 25.000 
akan dihitung luasnya, sebagai berikut, 
Luas = 16 kotak x 25.000 cm x 25.000 cm 
         = 16 x 625.000.000 cm2   
         = 16 x 0,0625 km2 
         =  1 km2 
 

 

 

2)  Metode garis-garis (striped methods) 

Langkah kerja yang akan digunakan untuk menghitung luas 

wilayah/obyek yang tidak beraturan bentuknya dengan metode 

garis-garis (striped methods), diawali dengan membuat garis-

garis horisontal sejajar pada jarak sama pada wobyek yang akan 

diukur luasnya. Pada bagian tepi ditarik garis tegak sejajar 

disebut  garis keseimbangan. Luas wilayah = jumlah luas 

segiempat panjang dikalikan dengan skala peta.   

 
        
        
          
          
        

 

 
Suatu wilayah pada peta berskala 1 : 
25.000 akan dihitung luasnya, sebagai 
berikut, 
Luas = ½ (AB + CD + EF + GH + IJ) x (skala)2 
         = ½ (3,5+7,0+6,5+6,0+4,5)x (25.000)2 cm2 
         = ½ (27,5) x 625.000.000 cm2   
         =  0,859 km2 
 

 
3)  Metode segitiga (triangular metods)   

Prinsip utama metode ini adalah membuat segitiga-segitiga pada 

suatu wilayah/ obyek yang akan diukur luasnya, semakin banyak 

segitiga yang dibuat dan menutup seluruh wilayah/obyek maka 

akan diperoleh hasil yang semakin teliti. Selanjutkan diukur luas 

masing-masing segitiga, luas wilayah/obyek sama dengan jumlah 

luas seluruh segitiga yang ada pada bangun tidak beraturan 

tersebut dan dikalikan dengan skala peta. 

D
B

C
A

E F
G H

I J
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Suatu wilayah/obyek pada peta berskala 
1 : 50.000 akan dihitung luasnya dengan 
metode segitiga, sebagai berikut, 
 
Luas = segitiga (1+2+3+4+5+6+7) x (skala)2 
          
 

 
 

4)  Dengan alat pengukur luas (pianimeter) 

Wilayah/obyek yang akan diukur luasnya harus merupakan area 

atau poligon tertutup. Mulailah dari salah satu titik awal pada 

poligon yang akan diukur luasnya dan letakkan alat pengamat 

planimeter di atas titik awal tersebut. Tekan tombol alat 

pembacaan sehingga pembacaan kembali pada kedudukan awal 

(pembacaan nol), kemudian gerakkan alat pengamat searah 

putaran jarum jam mengikuti batas area/poligon yang akan diukur 

sampai alat pengamat kembali ke titik awal. 

Setelah alat planimeter bergerak memutar seluruh obyek, maka 

alat berhenti dan diadakan pembacaan. Hasil pembacaan akan 

diperoleh satu angka pembacaan dari alat planimeter. Biasanya 

pekerjaan ini diulang beberapa kali dan dari beberapa kali 

pembacaan diperoleh angka rata-rata. Hasil angka rata-rata 

dikalikan angka konstante dari alat. Kita peroleh angka luas dari 

wilayah yang diukur luasnya. 

 
c.  A r a h  

Pembacaan arah biasanya dinyatakan dengan sudut yang 

mengambil garis utara-selatan sebagai garis pangkal dan diikatkan 

pada suatu titik atau tempat yang diketahui. Tentang garis pangkal 

ini dapat diambil salah satu dari tiga arah utama yang diketahui yakni 

utara geografi (disebut utara meridian atau utara sebenarnya), utara 
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magnetis dan atau utara grid. Penentuan arah di medan pada 

umumnya dilakukan berdasarkan kompas, maka diambil utara 

maknetis sebagai pangkalnya.  

 
d.  Lokasi / Letak 

Letak suatu tempat pada peta dapat ditunjukkan secara deskripsi 

(kualitatif) maupun secara pasti dengan menunjuk suatu angka 

tertentu. Secara umum letak geografi dalam peta dibedakan menjadi 

tiga yaitu: 

1) Letak Geografis 

Merupakan pencerminan letak suatu wilayah berdasarkan pada 

kenampakan alam dari bentang geografi yang paling menonjol di 

wilayah tersebut. Kenampakan yang biasa digunakan sebagai letak 

atau batas geografis suatu wilayah antara lain kenampakan sungai, 

gunung, perbukitan, laut, danau, lembah, hutan alami, dan 

sebagainya. 

2) Letak Astronomis 

Merupakan letak yang ditunjukkan berdasarkan pada letak 

astronomis yaitu garis lintang dan garis bujur yang dinyatakan 

dalam satuan derajad, ataupun berdasarkan koordinat UTM yang 

disajikan dalam satuan meter.     

3) Letak Administratif 

Merupakan suatu letak yang ditunjukkan berdasarkan pada batas 

administrasi suatu wilayah, misalnya batas kelurahan, batas 

kecamatan, batas kabupaten, sampai batas propinsi maupun batas 

negara. Batas administrasi suatu wilayah selalu digambarkan pada 

peta, menggunakan simbol garis. 
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Selain penentuan letak suatu wilayah berdasarkan letak administrasi, 

geografis, maupun astronomis, penentuan lokasi unsur-unsur geografi 

di permukaan bumi dapat ditentukan secara kuantitatif berdasarkan 

pada koordinat geografi, jarak dan arah.  

Penentuan lokasi berdasarkan pada koordinat geografi (paralel dan 

meredian) 

60 LS 
 
 

70 LS 
       H 

                                   ●        
 

80 LS 
 
 

90 LS 
      1250BT      1260BT       1270BT       1280BT 

 

 
Lokasi suatu titik 
dinyatakan berdasarkan 
pararel dan meridian.  
Titik H berada pada lokasi 
7040’LS dan 126052’ BT.  
Artinya titik H tersebut 
terletak pada 7040’  pararel 
sebelah selatan equator 
dan meridian 126052’  di 
sebelah Timur Greenwich 
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C. Latihan 
1. Lakukan diskusi dengan kelompokmu tentang bagaimana cara 

menghitung jarak dan luas suatu tempat pada peta 

2. Diskusikan perbedaan antara membaca peta, menganalisis peta, 

dan menginterpretasi peta, paparkan sejumlah kasus atau contoh. 

 
D. Lembar Kegiatan Mahasiswa 

1. Jenis Kegiatan :  Praktek Membaca dan Menginterpretasi Peta  

2. Alat & Bahan :  Peta Rupabumi, penggaris, busur derajad, 

kertas gambar, dan kertas kerja.                                                        

3. Langkah Kegiatan: 

Lakukan latihan dan praktek  membaca dan  menginterpretasi peta dari  

Peta Rupabumi (dibawah ini), melalui kegiatan:  

• Hitunglah panjang sungai atau panjang jalan pada peta saudara 

• Hitunglah luas suatu wilayah (Desa Kalialang) pada peta saudara  
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• Menentukan lokasi suatu desa pada peta, tentukan letak 

geografis dan letak administratif desa tersebut 

• Lakukan analisis pola jalan yang ada kaitkan dengan topografi 

wilayah tsb. 

• Bagaimana pola permukiman pada peta tersebut? Jelaskan dan 

kaitkan dengan fenomena lain seperti jalan, perbukitan, lahan 

pertanian, dan lain-lain 

• Bagaimana prediksi prospek pengembangan wilayah di daerah 

tersebut? 

 

E. Rangkuman 

Membaca  peta adalah usaha mempelajari atau mengetahui 

kenampakan  permukaan bumi melalui simbol-simbol yang  ada pada  

peta. Menafsir peta adalah usaha lebih  lanjut  dari membaca   peta,  

yaitu  berdasarkan  hasil  membaca   peta dilakukan  interpretasi  baik 

satu persatu maupun secara bersama-sama, kemudian digali 

kenampakan yang mungkin  dan yang paling mungkin. Jadi kedua  hal 

tersebut dapat dibedakan secara tegas merupakan suatu rangkaian 

yang  tak  dapat dipisahkan, sebab akan tidak lengkap dan tidak berarti 

kalau pembacaan tidak disertai penafsirannya sekaligus. 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan sebelum membaca peta 

adalah: judul peta, tipe peta, indek peta, sumber, tahun pembuatan, 

proyeksi, skala, orientasi, administrasi indek, dan legenda. 

Faktor-faktor yang dapat dibaca dari peta antara lain: jarak, 

arah, lokasi, luas, tinggi, lereng, dan bentuk. 

 
 
 
 



 

 

2-40 Geografi 

F.  Tes Formatif  
 
1.  Pada peta dengan skala 1 : 80.000 tampak bahwa jarak antara sekolah 

SMP Negeri 1 dengan Kantor Pos sejauh 4,5 cm, maka jarak 
sebenarnya di muka bumi adalah .... 
a. 36,0 cm     c. 36,60 cm 
b. 3,60 cm     d. 3,660 cm 
 

2.  Pada peta skala one inch to four miles tampak panjang jalan yang 
belum diaspal 3 inci, maka panjang jalan sebenarnya yang perlu 
diaspal adalah .... 
a.  12 mil     c.  15 mil   
b.  24 mil     d.  45 mil 

 
3.  Pada skala   0                        1,5 km,  tampak bahwa jarak antara Gedung 

Bank Mandiri dengan Museum Perjuangan adalah 2,8 cm, jarak 
sebenarnya di muka bumi adalah .... 
a.  5,60 km    c.  4,20  km 
b.  4,50 km    d.  1,40 km  
 

4. Jarak antara kantor Dinas Pendidikan dengan RS. Bakti Bunda adalah 
2,5 mil, maka jarak sebenarnya di muka bumi adalah .... 
a.  6,35 km     c.  1,60 km 
b.  4,02 km    d.  1,58 km  
 

5.  Panjang sungai Sitangguang dari hulu sampai hilir sungai mencapai 
8,1 km, sedangkan hasil pengukuran panjang sungai pada peta 
menggunakan alat curvimeter 4,5 cm, maka skala peta tersebut adalah 
.... 
a.  1 : 81.000     c.  1 : 18.000  
b.  1 : 810.000    d.  1 : 180.000 

 
6.  Luas suatu wilayah pada peta dengan skala 1 : 200.000 adalah .... 
 

       
     

     

     

     

     
 

 
a.  16 km2  
b.  62 km2 
c.  82 km2 
d.  90 km2 

 
7. Kenampakan obyek geografi berupa sawah, perkebunan, dan danau 

pada peta akan digambarkan dengan menggunakan simbol ....  
a.  simbol titik    c. simbol luas  
b.  simbol garis     d. simbol bola 
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8. Letak suatu tempat pada peta dapat dilakukan dengan menentukan ... 

a. letak administrasi dan letak geografis  
b. letak astronomis dan letak administrasi      
c. letak astronomis, letak administrasi dan letak geologis 
d. letak astronomis, letak administrasi dan letak geografis 

 
10. Peta tematik dengan judul ‘Peta Tata Guna Lahan’ berisikan informasi 

tentang... 
a. jaringan jalan, pola aliran sungai, jalan kereta api, dan penggunaan 

lahan,   
b. jaringan jalan dan penggunaan lahan  
c. pola aliran sungai, jaringan jalan, dan jaringan irigasi 
d. jalan kereta api, sawah, permukiman, dan sungai. 

 
 

Soal Essay 
 
1. Hitunglah jarak antara Pasar dan jembatan A  pada gambar  di bawah,   

 
bila diketahui:  
skala peta 1 : 250.000 

 
 

        Pasar  
                                                                 

                  A 
 
 
 
2. Hitung luas danau di bawah ini. Menurut anda bagaimanakah metode 

perhitungan luas yang paling tepat? Jelaskan. 

 
 
 
 
 
 
               Skala 1 : 75.000 
 
 
 
3. Gambarkan peta lokasi titik-titik berikut ini dengan menggunakan jarak 

dan arah yang benar, bila skala peta ditentukan 1 : 50.000. Posisi dari 
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titik A ke arah 1100 menuju titik B dengan jarak 2 km. Selanjutnya dari 

titik B bergerak ke titik C sejauh 2,5 km menuju arah 2200 dan dari titik 

C menuju D pada jarak 0.5 km ke arah 1400. 

Lengkapi peta saudara sehingga menjadi peta tematik dengan judul 

“Peta Lokasi Tapak Tilas di Kecamatan Pandanwangi”.  
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 
 

Kunci Soal Pilihan Ganda 
1 = a  2 = d  3 = d  4 = c  5 = d 

6 = a  7 = d  8 = b  9 = c  10 = b 

 
Kunci Soal Essay 
1. Peta juga penting untuk melaporkan, memperagakan dan 

menganalisis fenomena geografi, serta menerangkan dalam 

proses pembelajaran di kelas   

2. Peta Umum atau peta Rupabumi adalah peta yang 

menggambarkan informasi umum permukaan bumi dengan 

informasi sedetil mungkin dan menunjukkan elemen-alemen alami 

maupun kultural (buatan manusia), sedangkan peta tematik adalah 

peta yang dibuat dengan satu tema tertentu dan menggambarkan 

kenampakkan tertentu. 

3. Globe digunakan untuk : 

 merencanakan perjalanan jauh malalui udara atau laut 

 penjelasan berkaiatan dengan gempa 

 melihat hubungan lautan, kontinen dan daerah kutub 

 konsep mendasar siang-malam, panas-dingin 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
 

A. Deskripsi 
Sejarah Kolonialisme-imperialisme Indonesia  secara spasial 

dan temporal terjadi di seluruh wilayah Indonesia berlangsung secara 

berkesinambungan. Mempelajari perkembangan sejarah kolonialisme 

–imperialisme di Indonesia  sangat menarik karena kita bisa 

melakukan analisis dan  interpretasi, terhadap berbagai fenomena atau 

kejadian pada masa lalu,  masa sekarang, maupun kecenderungan 

masa yang akan datang. Sejarah  mempelajari fakta dari peristiwa 

masa lalu, dan kita  tidak mungkin dapat mempelajari dan mengamati 

seluruh peristiwa di berbagai wilayah Indonesia  secara langsung. 

Mempelajari sejarah  memerlukan sumber bukti berupa hasil 

penelitian, atau  hasil rekonstruksi masa lampau.  Dengan demikian 

kita dengan mudah dapat mempelajari ilmu sejarah  secara benar dan  

mendalam . Pada buku ini dipelajari tentang ruang lingkup ilmu sejarah 

yang berkaitan dengan berbagai  fenomena atau kejadian pada masa 

lalu,  masa sekarang, maupun kecenderungan masa yang akan 

datang.  

Kompetensi dasar pembelajaran sejarah  di sekolah menuntut 

siswa untuk menemukan atau mendapatkan sendiri informasi melalui 

sumber sumber berupa dokumen atau karya ilmiah sejarah, melalui  

berbagai sumber dan media. Sementara itu guru sebagai fasilitator 

pembelajaran di kelas dituntut untuk selalu meningkatkan 

kompetensinya sehingga memiliki wawasan yang lebih luas serta 

senantiasa memutakhirkan pengetahuannya sehingga mendukung 

proses pembelajaran siswa. 

Dengan mempelajari bahan ajar ini diharapkan guru dapat 

mengembangkan kompetensinya dalam pengayaan materi 

pembelajaran maupun dalam aspek metodologi pembelajaran. 
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B.  Prasyarat 
 Untuk dapat mempelajari modul ini para guru peserta latihan 

seharusnya: 

1. Memahami dan menguasai Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran 

(KTSP)  dan perangkat kurikulum dengan pendekatan kontekstual;  

2. Memahami Kurikulum mata pelajaran Pengetahuan Sosial 

SMP/MTs; 

3. Memahami Buku Pedoman Umum dan Pedoman Khusus mata 

pelajaran Pengetahuan Sosial; 

4. Memahami berbagai strategi, pendekatan, sumber belajar, dan 

metode pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran 

Sejarah; 

5. Memahami berbagai buku dan referensi yang terkait dengan materi 

sejarah kolonialisme, imperialisme di Indonesia  

 
C. Petunjuk Belajar 

1. Buku ajar ini supaya dibaca secara saksama dan menyeluruh, 

setiap peserta perlu saling tanya jawab atau diskusi baik dengan 

sesama peserta maupun dengan pelatih/narasumber 

2. Peserta sebaiknya membentuk kelompok-kelompok kecil yang 

dapat saling berdiskusi dan bekerjasama dalam memahami, 

mengerjakan tugas-tugas maupun menindak lanjuti pelatihan ini 

3. Lembar latihan yang diberikan supaya dikerjakan usahakanlah 

mengerjakan latihan dengan menggunakan susunan kalimat 

sendiri, apabila ada kesulitan dalam mengerjakan tugas hendaknya 

dipelajari ulang dan diklarifikasi penjelasannya pada pelatih atau 

narasumber.  
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D. Kompetensi dan Indikator 
 

Standar Kompetensi:  
1.  Menjelaskan   berbagai faktor-faktor masuknya bangsa  Barat  dan 

aktivitas VOC di  Indonesia  

2. Menjelaskan Politik Kolonial Hindia Belanda  sampai penerapan 

Sistem Tanam Paksa  

3   Menjelaskan penerapan Politik Kolonial Liberal di Indonesia 

 

Kompetensi dasar:  
1.1.  Menjelaskan berbagai latar belakang kedatangan Bangsa Barat di  

Indonersia  

1.2.  Menjelaskan perkembangan dan aktivitas VOC di Indonesia 

2.1.  Menjelaskan penerapan kebijakan politik Daendels 

2.2.  Menjelaskan kebijakan politik ekonomi masa Raffles 

2.3.  Menjelaskan kebijakan Sistem Tanam Paksa di Indonesia 

2.4.  Menjelaskan pelaksanaandan pengaruh Tanam Paksa 

3.1.  Menjelaskan tentang Politik Kolonial Liberal 

3.2 Menganalisis pengaruh Politik Kolonial Liberal dalam berbagai 

aspek  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB  II KEGIATAN BELAJAR 1 
KEDATANGAN  BANGSA BARAT  KE INDONESIA DAN 

KEKUASAAN VOC 
 
 

A. Latar Belakang Masuknya Belanda ke Nusantara 
Abad 16 Penjelajahan samodra orang-orang Eropa seperti 

Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda  mencari jalan ke Asia ( sumber 

rempah-rempah). Kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur tidak 

terlepas dari latar balakang politis, yaitu terjadinya peristiwa pada 

tahun 1453 Turki Ottman Menaklukkan Constantinopel (Islam) 

mengakibatkan: rempah-rempah di Eropa mahal, Orang-orang Eropa 

berusaha datang ke asia-- untuk menemukan daerah rempah-rempah 

dengan  beberapa faktor/ motif: 

1. faktor ekonomi : rempah-rempah 

2. faktor Politik : politik ekspansi (sejarah nenek moyang masa 

kebesaran Romawi & Yunani) 

3. Faktor Agama: Misi suci keagamaan (Gospel) 

4. Semakin sempurnanya alat-alat di bid navigasi 

5. Faktor rasial : berasal dari Ras Aria 

6. Dibukanya terusan baru: teruan Zues (memperpendek jarak --- 

Ferdinand de Lozep 

7. Organisasi: adanya perintah dari raja 

8. Jiwa  petualang 

Semboyan dari bangsa Barat datang ke dunia timur meliputi : 

 Gold ( mencari kekayaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

negarinya) 

 Glory ( semakin luas dan semakin banyak wilayah yang berhasil 

dikuasai, suatu negara akan semakin menunjukkan  kejayaan) 

 Gospel ( adanya misi suci di bidang keagamaan yaitu untuk 

menyebarkan agama yang dianutnya) 
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Keahlian bangsa Portugis dalam navigasi, pembuatan kapal 

dan persenjataan memungkinkan mereka untuk melakukan ekspedisi 

eksplorasi dan ekspansi. Dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang 

dikirim dari Malaka yang baru ditaklukkan dalam tahun 151, bangsa 

Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di kepulauan 

yang sekarang menjadi Indonesia, dan mencoba untuk menguasai 

sumber rempah-rempah yang berharga  dan untuk memperluas usaha 

misionaris Katholik Roma. Upaya pertama Portugis untuk menguasa 

kepulauan Indonesia adalah dengan menyambut tawaran kerjasama 

dari Kerajaan Sunda. 

Pada awal abad ke-16, pelabuhan-pelabuhan perdagangan 

penting di pantai utara Pulau Jawa sudah dikuasai oleh Kesultanan 

Demak, termasuk dua pelabuhan Kerajaan Sunda yaitu Banten dan 

Cirebon. Khawatir peran pelabuhan Sunda Kelapa semakin lemah, raja 

Sunda, Sri Baduga (Prabu Siliwangi) mencari bantuan untuk menjamin 

kelangsungan pelabuhan utama kerajaannya itu. Pilihan jatuh ke 

Portugis, penguasa Malaka. Dengan demikian, pada tahun 1512 dan 

1521, Sri Baduga mengutus putra mahkota, Surawisesa, ke Malaka 

untuk meminta Portugis menandatangani perjanjian dagang, terutama 

lada, serta memberi hak membangun benteng di Sunda Kelapa.  

Pada tahun 1522, pihak Portugis siap membentuk koalisi 

dengan Sunda untuk memperoleh akses perdagangan lada yang 

menguntungkan. Tahun tersebut bertepatan dengan diselesaikan 

penjelajahan dunia oleh Magellan. Komandan benteng Malaka pada 

saat itu adalah Jorge de Albuquerque. Tahun itu pula dia mengirim 

sebuah kapal, São Sebastião, di bawah komandan Kapten Enrique 

Leme, ke Sunda Kalapa disertai dengan barang-barang berharga 

untuk dipersembahkan kepada raja Sunda. Dua sumber tertulis 

menggambarkan akhir dari perjanjian tersebut secara terperinci. Yang 

pertama adalah dokumen asli Portugis yang berasal dari tahun 1522 

yang berisi naskah perjanjian dan tandatangan para saksi, dan yang 



 3-6 Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia 

kedua adalah laporan kejadian yang disampaikan oleh João de Barros 

dalam bukunya "Da Asia", yang dicetak tidak lama sebelum tahun 

1777/1778. 

Menurut sumber-sumber sejarah ini, raja Sunda menyambut 

hangat kedatangan orang Portugis. Saat itu Prabu Surawisesa telah 

naik tahta menggantikan ayahandanya dan Barros memanggilnya "raja 

Samio". Raja Sunda sepakat dengan perjanjian persahabatan dengan 

raja Portugal dan memutuskan untuk memberikan tanah di mulut Ci 

Liwung sebagai tempat berlabuh kapal-kapal Portugis. Selain itu, raja 

Sunda berjanji jika pembangunan benteng sudah dimulai maka beliau 

akan menyumbangkan seribu karung lada kepada Portugis. Dokumen 

kontrak tersebut dibuat rangkap dua, satu salinan untuk raja Sunda 

dan satu lagi untuk raja Portugal; keduanya ditandatangani pada 

tanggal 21 Agustus 1522. 

Pada dokumen perjanjian, saksi dari Kerajaan Sunda adalah 

Padam Tumungo, Samgydepaty, e outre Benegar e easy o xabandar, 

maksudnya adalah "Yang Dipertuan Tumenggung, Sang Adipati, 

Bendahara dan Syahbandar Sunda Kelapa". Saksi dari pihak Portugis, 

seperti dilaporkan sejarawan Porto bernama João de Barros, ada 

delapan orang. Saksi dari Kerajaan Sunda tidak menandatangani 

dokumen, mereka melegalisasinya dengan adat istiadat melalui 

"selamatan". Sekarang, satu salinan perjanjian ini tersimpan di 

Museum Nasional Republik Indonesia, Jakarta. 

Pada hari penandatangan perjanjian tersebut, beberapa 

bangsawan Kerajaan Sunda bersama Enrique Leme dan 

rombongannya pergi ke tanah yang akan menjadi tempat benteng 

pertahanan di hilir  Ci Liwung. Mereka mendirikan prasasti, yang 

disebut Luso-Sundanese padrão, di daerah yang sekarang menjadi 

Kelurahan Tugu di Jakarta Utara. Adalah merupakan kebiasaan 

bangsa Portugis untuk mendirikan padrao saat mereka menemukan 
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tanah baru. Padrao tersebut sekarang disimpan di Museum Nasional 

Jakarta. 

Portugis gagal untuk memenuhi janjinya untuk kembali ke 

Sunda Kalapa pada tahun berikutnya untuk membangun benteng 

dikarenakan adanya masalah di Goa/India. Perjanjian inilah yang 

memicu serangan tentara Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa pada 

tahun 1527 dan berhasil mengusir orang Portugis dari Sunda Kelapa 

pada tanggal 22 Juni 1527. Tanggal ini di kemudian hari dijadikan hari 

berdirinya Jakarta. 

Gagal menguasai pulau Jawa, bangsa Portugis mengalihkan 

perhatian ke arah timur yaitu ke Maluku. Melalui penaklukan militer dan 

persekutuan dengan para pemimpin lokal, bangsa Portugis mendirikan 

pelabuhan dagang, benteng, dan misi-misi di Indonesia bagian timur 

termasuk pulau-pulau Ternate, Ambon, dan Solor. Namun demikian, 

minat kegiatan misionaris bangsa Portugis terjadi pada pertengahan 

abad ke-16, setelah usaha penaklukan militer di kepulauan ini berhenti 

dan minat mereka beralih kepada Jepang, Makao dan Cina; serta gula 

di Brazil. 

Kehadiran Portuis di Indonesia terbatas pada Solor, Flores dan 

Timor Timur setelah mereka mengalami kekalahan dalam tahun 1575 

di Ternate, dan setelah penaklukan Belanda atas Ambon, Maluku 

Utara dan Banda. Pengaruh Portugis terhadap budaya Indonesia relatif 

kecil: sejumlah nama marga Portugis pada masyarakat keturunan 

Portugis di Tugu, Jakarta Utara, musik keroncong, dan nama keluarga 

di Indonesia bagian timur seperti da Costa, Dias, de Fretes, 

Gonsalves, dll. 

 Pada mulanya pedagang-pedagang Belanda membeli 

rempah-rempah dari Lisabon, Portugis. Pada waktu itu Belanda 

masih dalam penjajahan Spanyol. Kemudian, terjadi  perang 80 

tahun yaitu perang kemerdekaan Belanda terhadap Spanyol. 

Perang tersebut berhasil melepaskan Belanda dari kekuasaan Spanyol 
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sehingga Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari 

Lisabon yang sedang dikuasai oleh Spanyol. Hal itulah yang 

mendorong Belanda, mulai mengadakan penjelajahan Samudra 

untuk mendapatkan daerah asal rempah-rempah. 

Pada tahun 1595 Cornelis de Houtman dan De Keyzer dengan 

4 bush kapal memimpin pelayaran menuju nusantara, pelayaran 

tersebut menempuh rute Belanda, - Pantai Barat Afrika - Tanjong 

Harapan - Samudera Hindia - Selat Sunda - Banten. Pada tahun 1596 

pelayaran yang dipimpin oleh De Houtman berhasil berlabuh di 

Banten. Pada mulanya kedatangan Belanda, disambut baik oleh 

masyarakat Banten dan diharapkan dapat memajukan perdagangan 

serta dapat membantu usaha penyerangan ke Palembang. Akan 

tetapi, timbul ketegangan antara masyarakat Banten dengan 

Cornelis de Houtman yang disebabkan oleh sikap de Houtman 

yang kaku dalam perdagangan. De Houtman membeli bahkan 

ingin memonopoli  rempah-rempah dan tidak mau menggunakan 

jalur perdagangan yang sudah ada. Oleh karena itu, de Houtman 

ditangkap dan dibebaskan setelah membayar uang tebusan, kemudian 

meninggalkan Banten dengan membawa sedikit rempah-rempah.  

 

B. VOC di Indonesia  
Keberhasilan ekspedisi-ekspedisi Belanda dalam 

mengadakan perdagangan rempah-rempah mendorong 

pengusaha-pengusaha Belanda lainnya untuk berdagang ke 

nusantara. Pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda yang 

berasal dari tujuh belas kota dagang di Belanda dipersatukan menjadi 

sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC ( Vereenigde 

Oost-Indische Compagnie ) atau Persekutuan Maskapai Perdagangan 

Hindia Timur. Gubernur Jendral Pieter Booth diberi tugas untuk 

melaksanakan kegiatan VOC di Indonesia. Tujuan dibentuknya VOC 

adalah untuk: 
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1. Menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang 

Belanda untuk kepentingan maksimal 

2. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, balk 

dengan bangsa-bangsa Eropa maupun bangsa-bangsa Asia 

3. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang 

menghadapi Spanyol 

Pada 1609 - VOC membuka kantor dagang di Sulawesi 

Selatan namun niat tersebut dihalangi oleh raja Gowa. Raja Gowa 

tersebut melakukan kerjasama dengan pedagang-pedagang Inggris, 

Prancis, Denmark, Spanyol dan Portugis. 1610 - Ambon dijadikan 

pusat VOC, dan pada tanggal  12 Mei 1619 - Pihak Belanda 

mengambil keputusan untuk memberi nama baru Jayakarta sebagai 

Batavia. Mei 1619 - Jan Pieterszoon Coen, seorang Belanda, 

melakukan pelayaran ke Banten dengan 17 kapal. Pieterszoon Coen 

melakukan penyerangan terhadap Banten, memukul mundur tentara 

Banten. Membangun Batavia sebagai pusat militer dan administrasi 

yang relatif aman bagi pergudangan dan pertukaran barang-barang, 

karena dari Batavia mudah mencapai jalur-jalur perdagangan ke 

Indonesia bagian timur, timur jauh, dari Eropa.   

Pada tahun 1619 - Jan Pieterszoon Coen ditunjuk menjadi 

gubernur-jendral VOC. Dia menggunakan kekerasan, untuk 

memperkokoh kekuasaannya dia menghancurkan semua yang 

merintangi.  Akhirnya sejak saat itu  menjadikan Batavia sebagai 

kantor pusat VOC menggantikan kedudukan Ambon  terutama sebagai 

tempat bertemunya kapal-kapal dagang VOC, sekarang dikenal 

dengan nama museum bahari.  Dalam usaha memperkuat 

kedudukannya, VOC menarik sebanyak mungkin pedagang Tionghoa 

yang ada di berbagai pelabuhan seperti Banten, Jambi, Palembang 

dan Malaka ke Batavia sehingga terjadi migrasi besar-besaran ke 

Batavia, bahkan ada juga yang langsung datang dari Tiongkok. Di sini 

orang-orang Tionghoa sudah menjadi suatu bagian penting dari 
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perekonomian di Batavia. Mereka aktif sebagai pedagang, penggiling 

tebu, pengusaha toko, dan tukang yang terampil.  

Pada tahap awal VOC belum memiliki kelebihan dari segi  

modal, kapal, personal dan persenjataannya dibandingkan kongsi-

kongsi dagang bangsa-bangsa. Eropa lainnya. Akan tetapi, VOC 

memiliki suatu kelebihan yaitu tats kerja yang rapi dan terkontrol 

dalam sebuah organisasi yang kuat. Agar dapat melaksanakan 

tupsnya dengan leluasa, VOC diberi hak-hak istimewa oleh 

pemerintah Belanda yang dikenal sebagai Hak Octroi sebagai berikut: 

1. Monopoli perdagangan 
2. Mencetak dan mengedarkan uang 

3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai 

4. Mengadakan perjanjian dengan Raja-Raja 

5. Memiliki tentara untuk mempertahankan diri 

6. Mendirikan benteng 

7. Menyatakan perang dan damai 

8. Mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa. setempat 

 Keberadaan markas besar VOC di Batavia memperkuat 

kedudukan VOC sehingga usahanya untuk menguasai wilayah 

perdagangan rempah rempah yang lebih luas di nusantara semakin 

mudah. Pada mulanya komoditas perdagangan utama VOC adalah 

rempah-rempah. Akan tetapi, sejak awal abad ke-18 rempah-rempah 

tidak lagi menjadi komoditas dagang yang memberikan keuntungan 

besar di Eropa. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar VOC 

menerapkan monopoli perdagangan berbagai komoditi dagang 

dengan cara  lebih keras daripada pelaksanaan monopoli dagang 

yang dilakukan  bangsa Portugis. 

Badan dagang VOC ini tidak serta merta menguasai monopoli 

perdagangan sejak berdirinya. Dalam upaya melakukan monopoli 

dagang mereka harus membina hubungan-hubungan diplomasi 

dengan raja dan sulatan-sultan di Nusantara. Lama-kelamaan 
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sejumlah kerajaan di Nusantara takluk di bawah VOC. Hal Itupun 

hanya sebgaian kecil di luar Jawa (Makasar, Terante, Tidore, dan 

Malaka), sementara sebagian besar wlayah luar Jawa masih 

merupakan neegra-negara yang tak tersentuh VOC. Selain itu, 

kekuasaan VOC di Nusantara bukanlah kekuasaan pemerintahan, ia 

tetap merupakan sebuah badan dagang hingga  tahun 1799. 

Kegiatan VOC sebagian besar dilaksanakan di wilayah 

Indonesia bagian Timur. Adapun cara yang ditempuh antara lain 

dengan :  

1. Pelayaran Hongi : menggunakan perahu utk memeriksa 

perdagangan gelap, untuk melaksanakan monopoli rempah-

rempah. istilah hongitochten, Hongi: sebenarnya kapal spt perahu, 

berbentuk panjang (perahu di  daerah Makasar, Ambon, & 

daerah Maluku lainnya.  

2. Ekstirpasi : menebang / membakar tanaman utk menjaga harga 

pasaran. Hal ini menimbulkan reaksi rakyat Banda & Ambon yg 

dinamakan dengan  Banda Massacre (peristw Banda) & Ambon 

Massacre (peristiwa Ambon) 

3. Monopoli :perdagangan rempah rempah di Maluku; perdagangan 

Beras dan Kayu di Jawa 

4. Pasifikasi : melakukan penyerangan terhadap daerah2 pantai 

sehingga tidak ada lagi pedagang yang melakukan aktivitas di 

tempat tersebut kecuali VOC 

Setelah VOC dapat menangkap & menghilangkan pedagang -

pedagang gelap & tanah-tanah pertanian disita oleh VOC, & diberikan 

oleh orang lain disebut PERKEN. Pemilik perken disebut : Perkerners.  

Di Jawa Barat 1680-an, kerajaan Banten pimpinan Sultan 

Ageng Tirtayasa mengalami masa kejayaannya, Banten memiliki suatu 

armada yang dibangun menurut model Eropa. Kapal-kapalnya berlayar 

memakai surat jalan menyelenggarakan perdagangan yang aktif di 

Nusantara. Atas bantuan pihak Inggris, Denmark, Tiongkok orang-
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orang Banten dapat berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, 

Tiongkok, Filipina dan Jepang. Banten merupakan penghasil lada yang 

sangat kaya. VOC pada dasarnya hanya terbatas menguasai dataran-

dataran rendah tertentu saja di Jawa. daerah pegunungan seringkali 

tidak berhasil dikuasai dan daerah ini dijadikan tempat persembunyian 

pemberontak.  

Pada awal abad ke-18 VOC mengalami masalah keuangan 

yang sangat berat di wilayah Asia selama kurun waktu tersebut. Di 

antara 23 kantornya hanya tiga (Jepang, Surat dan Persia) yang 

mampu memberikan keuntungan; sembilan menunjukkan kerugian 

setiap tahun termasuk Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Banten, 

Cirebon dan wilayah pesisir Jawa. VOC banyak mengeluarkan biaya-

biaya yang sangat tinggi akibat pemberontakan di samping 

pengeluaran pribadi VOC yang tidak efesien, kebejatan moral, korupsi 

yang merajalela. VOC juga menuntut semakin banyak kepada rakyat 

Jawa, yang mengakibatkan pemberontakan yang terus berlanjut dan 

pengeluaran VOC bertambah tinggi.  

Menjelang akhir abad ke-18, terbongkarlah korupsi dan 

penyalahgunaan kekuasaan Gubernur-Jendral Speelman. Konon 

Speelman memerintah tanpa menghiraukan nasihat Dewan Hindia dan 

banyak melakukan pembayaran dengan uang VOC yang pada 

dasarnya tidak pernah ada untuk pekerjaan yang tidak pernah 

dilakukan. Selama masa kekuasaan Speelmen jumlah penjualan tekstil 

menurun 90%, monopoli candu tidak efektif. Speelman juga banyak 

melakukan penggelapan uang negara dan pada 1685 semua 

peninggalan Speelman disita negara.  

Di Jawa pada tahun 1786 terjadi pemberontakan.  Dengan tipu 

muslihat Surapati berhasil membunuh François Tack dalam suatu 

pertempuran. Tack tewas dengan dua puluh luka di tubuhnya. Belanda 

berusaha membalas kekalahan yang dialami Tack tetapi gagal karena 

Surapati menguasai teknik-teknik militer Eropa dengan baik. Tidak 
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dapat dihindarkan lagi pemberontakan-pemberontakan mengakibatkan 

kesulitan dan menguras dana VOC. 

Dalam melaksanakan pemerintahan, VOC menerapkan 

sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan sistem 

feodalisme. Feodalisme merupakan suatu cara perekonomian atau 

suatu sistem ekonomi dimana Raja, para bangsawan dan penguasa 

daerah adalah tuan sedangkan  rakyat sebagai abdi. Jadi tanah 

merupakan milik Raja dan Bangsawan, sedangkan rakyat hanya 

menggarap lahan tersebut. Sistem ini hanya memakmurkan Raja dan 

Bangsawan, sedangkan rakyat hanya mendapatkan kesengsaraan. 

VOC sebagai lembaga dagang yang diberi kewenangan dalam 

bidang politik pemerintahan tidaklah efektif. Beban dan tanggung 

jawab yang dipikulnya begitu berat, mengakibatkan sistem dan 

manajemen yang dijalankan mengalami kekacauan. Keadaan ini 

semakin dipicu oleh seringnya  pergantian gubernur jendral  yang 

secara otomatis ganti pemimpin ganti pula kebijakan. Kondisi yang 

semakin merosot akhirnya harus mengalami kehancuran yang 

disebabkanb pula oleh :  

1. Rendahnya gaji pegawai sehingga banyak  korupsi yang dilakukan 
oleh para pegawai VOC 

2. Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin luasnya 

wilayah kekuasaan VOC 

3. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar 

4. Persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain 

5. Hutang VOC yang sangat besar 
6. Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun 

usahanya mengalami kemunduran 

7. Berkembangnya faham liberalisme sehingga monopoli 

perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk 

diteruskan 

8. Pendudukan Perancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795.  
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9. Badan dagang menangkap badan pemerintah, akibatnya  terlalu 

banyak tanggung jawab 

10.  Sistem monopoli disamping menguntungkan juga sangat 

merugikan kompeni karena memperbanyak permusuhan 

11. Berkobarnya peperangan di Eropa (Inggris-Belanda). (Inggris-

Perancis) menyebabkan barang dagangan  menumpuk  dalam  

penimbunan. 

 
C. Latihan 

1. Jelaskan semboyan kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia  

2. Jelaskan kegiatan VOC di Indonesoa bagian Timur, bagaimana 

pula kegiatan di Jawa  

 

Petunjuk Jawaban latihan  

1.  Seperti halnya semboyan yang dicanangkan oleh bangsa Barat  ke 

Asia, yaitu : 

 Gold ( mencari kekayaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

negarinya) 

 Glory ( semakin luas dan semakin banyak wilayah yang berhasil 

dikuasai, suatu negara akan semakin menunjukkan  kejayaan) 

 Gospel ( adanya misi suci di bidang keagamaan yaitu untuk 

menyebarkan agama yang dianutnya) 

 

3. Kegiatan VOC sebagian besar dilaksanakan di wilayah Indonesia 

bagian Timur. Adapun cara yang ditempuh antara lain dengan : 1) 

Pelayaran Hongi 2) Ekstirpasi 3) Monopoli  4) Pasifikasi . Kegiatan di 

atas dilakukan dalam upaya menguasai perdagangan seluruh hasil  

rempah-rampah. Adapaun di Jawa kegiatan dilakukan dengan cara 

devide et impera, membela pihak yang lemah, ikut campur dalam 

masalah politik dalam negeri kerajaan untuk kemudian menjadikan 

para penguasa daerah sebagai alat feodal. Di samping itu juga 
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melakukan monopoli terhadap perdagangan beras, hasil bumi  dan 

garam.   

D. Lembar Kegiatan 
Pembagian kelompok  masing-masing terdiri dari 5 orang  

Diskusi kelompok, dengan tema  : kekuasaan VOC di Indonesia ; 

Reaksi Penguasa –penguasa pribumi ( judul bebas)  

 

E. Rangkuman 
Kedatangan bangsa barat ke dunia Timur tidak terlepas dari 

latar balakang politis, yaitu terjadinya peristiwa pada tahun 1453 Turki 

Ottman Menaklukkan Constantinopel (Islam) mengakibatkan: rempah-

rempah di Eropa mahal. faktor/ motif kedatangan Bangsa Barat ke 

Indonesia antara lain : ekonomi, politik, jiwa petualang, misi agama. 

Semboyan yang dimiliki : Golg, Glory, Gospel. Portugis berhasil 

melakukan perdagangan dengan raja-raja di wilayah Indonesia Bagian 

Timur, terbatas pada Solor, Flores dan Timor Timur setelah mereka 

mengalami kekalahan dalam tahun 1575 di Ternate, dan setelah 

penaklukan Belanda atas Ambon, Maluku Utara dan Banda untuk 

mendapatkan rampah-rempah. Di Jawa, Portugis  menjalin hubungan 

dengan kerajaan Sunda/ Pajajaran untuk mendapatkan barang 

dagangan di Batavia  

Pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan 

menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC                

(Vereenigde Oost-Indische Compagnie) atau Persekutuan Maskapai 

Perdagangan Hindia Timur. Tujuan dibentuknya VOC adalah 

untuk:Menghindari persaingan tidak sehat antara sesama 

pedagang Belanda untuk kepentingan maksimalMemperkuat posisi 

Belanda dalam menghadapi persaingan, balk dengan bangsa-bangsa 

Eropa maupun bangsa-bangsa Asia, Membantu dana pemerintah 

Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyolistimewa oleh 

pemerintah Belanda yang dikenal sebagai Hak Octroi  
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Pada awal abad ke-18 VOC mengalami masalah keuangan 

yang sangat berat di wilayah Asia selama kurun waktu tersebut. 

kebejatan moral, korupsi yang merajalela. VOC juga menuntut semakin 

banyak kepada rakyat Jawa, yang mengakibatkan pemberontakan 

yang terus berlanjut dan pengeluaran VOC bertambah tinggi.  Dalam 

melaksanakan pemerintahan, VOC menerapkan sistem 

pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan sistem 

feodalisme Kondisi yang semakin merosot akhirnya harus mengalami 

kehancuran  

 
F. Tes Formatif 
1. Masuknya Bangsa Barat ke Indonesia dilatarbelakangi oleh , 

kecuali................ 

A. Agama  

B. Politik 

C. Budaya 

D. Ekonomi  

2. VOC  berdiri tahun ......................................................... 

A. 1602 

B. 1608 

C. 1618 

D. 1619 

3. VOC didirikan oleh kongsi dagang yang berasal dari................... 

A. tujuh belas kota   dagang  

B. tujuh belas  kongsi dagang  

C. tujuh belas pengusaha  

D. tujuh belas perusahaan  

4. Gubernur Jendral VOC pertama adalah ................................ 

A. Jan Pieter Zoen Coen 

B. Pieter Booth 

C. Speelman 
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D. Van Meyers 

5. Hak oktroi mengindikasikan VOC sebagai lembaga dagang juga 

sebagai ........... 

A. Lembaga independen 

B. Lembaga pemerintah 

C. Lembaga legislatif 

D. Lembaga eksekutif  

6. Jan Pieter Zoen Coen memindahkan kantor pusat VOC dari Ambon ke  

Batavia pada tahun  ............... 

A. 1616 

B. 1617 

C. 1618 

D. 1619 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III KEGIATAN BELAJAR 2 
MASA AWAL POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA DI 

INDONESIA 
 

Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran VOC dan hak-

hak istimewa VOC dihapus. Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC 

dibubarkan. Setelah VOC dibubarkan, tanah jajahan yang dulu 

dikuasai VOC diurus oleh suatu badan yang disebut Avatische 

Raad (Dewan Asia). Kekuasaan pemerintahan Belanda di 

nusantara dipegang oleh Gubernur Jenderal Johannes Siberg (1801-

1804). 

A. Masa Pemerintahan Daendels 
Pada tahun 1808, Jawa diperintah oleh seorang Gubernur 

Militer, Marsekal Herman Wilhelm Daendels. Pengangkatannya 

sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda terkait dengan hubungan-

hubungan politik antar negara di Eropa pada akhir abad XVIII dingga 

awal abad XIX. Sejak tahun 1795, negeri Belada berada di bawah 

kekuasaan Perancis. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan 

yang semakin besar, maka Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya , 

Louis Napoleon sebagai penguasa di Negeri Belanda pada tahun 

1806.  Pada tahun 1808, Louis mengirim Daendels ke Batavia  untuk 

menjadi gubernur jenderal di Indonesia (1808-1811). Salah satu tugas 

Daendels terpenting adalah memperkuat pertahanan Jawa sebagai 

basis untuk melawan Inggris di Samudra Hindia.  

Bulan Januari 1808 Daendels tiba di Batavia. Ia memindahkan 

tempat kediaman resminya ke Buitenzorg (kini dinamai Bogor). 

Daendels memerintah dengan menjalankan prinsip-prinsip 

pembaharuan dengan metode-metode kediktatoran ke Jawa. Ia 

berusaha memberantas ketidak-efisienan, korupsi, penyelewengan-

penyelewengan dalam administrasi Eropa. Akibat rasa tidak suka dari 

naluri-naluri anti feodal, Daendels menganggap penguasa Jawa 
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sebagai pegawai administrasi Eropa. Sehingga dimulailah suatu masa 

konflik yang sangat panjang.  

Daendels merupakan seorang revolusioner yang sangat 

mendukung perubahan-perubahan liberal. la bercita-cita untuk 

memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan 

perdagangan. Akan tetapi, la bersikap diktator dalam melakukan 

kebijakan-kebijakannya sehingga masa pemerintahannya sangat 

singkat dan rakyat hanya mengingat kekejamannya saja. Dalam masa, 

pemerintahannya sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia  (1808-

1811) dia membuat suatu kebijakan yang kontroversial yaitu 

pembuatan jalan sepanjang pulau Jawa (Anyer-Panarukan). 

Mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Deandels, Napoleon 

akhirnya menarik kembali Deandels karena apabila diteruskan lebih 

lama lagi dikhawatirkan akan memperburuk citra Belanda di nusantara. 

Di bawah pemerintahan Daendels, tanah Jawa memasuki fase 

baru dalam tatanan pemerintahan. Tokoh ini dikenal sebagai seorang 

pemuja prinsip-pinsip pemerintahan yang revolusioner. Dia membawa 

Jawa suatu perpaduan antara semangat pembaharuan dan metode-

metode keditaktoran. (Ricklefs, 2005:245) Dalam menjalankan 

pemerintahannya, ia berusaha memberantas sistem feodal dalam 

masyarakat Jawa yang sempat diperkuat semasa VOC. Untuk 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan, bupati mulai dibatasi hak-

haknya, terutama yang menyangkut kekuasaan tanah dan pemakaian 

tenaga rakyat. Tindakan ini tidak hanya akan mengurangi pemerasan 

oleh penguasa terhadap rakyatnya, tetapi juga lebih sejalan dengan 

prinsip kebebasan berdagang. (Kartodirdjo, 1999:291). 

Perkembangan hubungan politik di Jawa terjadi  disertai 

dengan konflik. Pakubuwono IV mengadakan hubungan damai dengan 

Daendels; namun Hamengkubuwono II menentangnya. Di bawah 

pengaruh Belanda Mangkunegara II membentuk "Legiun 

Mangkunegaran" dengan pendanaan Belanda. Ia  menata kembali 
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wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Belanda di Jawa Tengah dan 

Jawa Timur. Para bupati dan penguasa setempat dijadikan pegawai 

pemerintah Belanda Daendels memaksakan perjanjian-perjanjian baru 

terhadap Yogyakarta dan Surakarta, isinya mencakup penghentian 

pembayaran uang sewa Belanda kepada kedua Sultan untuk wilayah-

wilayah pantai utara. Daendels membebaskan Sultan Cirebon yang 

dibuang sebelumnya, namun pemberontakan di daerah pedesaan 

sekitar Cirebon berlanjut.  

Daendels memerintahkan serangkaian pekerjaan umum di 

sekitar Banten, termasuk pembangunan jalan-jalan raya dan sebuah 

pelabuhan baru, yang dilaksanakan oleh pekerja-pekerja setempat. 

Para pekerja itu memberontak karena beban pekerjaannya sangat 

berat, Residen Belanda di Banten dibunuh. Daendels mengirimkan 

suatu pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan dan 

menggantikan Sultan, yang dibuang ke Ambon.  

Kebijakan Daendels dalam memberantas feodalisme ini 

mengalami hambatan karena beberapa hal. Pertama, Kebiasaan yang 

berlaku hingga zaman VOC bahwa bupati berperan penting dalam 

perdagangan. Pada masa VOC mereka difungsikan sebagai perantara 

sehingga mereka memperoleh keuntungan, antara lain berupa 

prosentase tanam (cultuurprocenten), yakni prosentase tertentu dari 

harga taksiran penyerahan wajib dan penyerahan paksa (contingenten) 

yang dipungut dari rakyat. Kedua, dalam struktur feudal, kedudukan 

bupati sangat kuat, sehingga setiap tindakan perubahan tidak dapat 

berjalan tanpa kerjasama dengan mereka. Kepemimpinannya berakar 

kuat dalam masyarakat sehingga tidak mudah menggeser 

kedudukannya. Ketiga, dalam menjalankan tugas pemerintahan, 

Daendels sendiri yang harus mempertahankan Pulau Jawa terhadap 

serangan Ingggris. Sehubungan dengan hal itu, maka jalur transportasi 

darat di Jawa harus dibangun, antara lain pembuatan jalan yang 

menghubungkan daerah-daerah di Jawa dari Anyer sampai Panarukan 
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yang kemudian dikenal  sebagai Jalan Raya Pos (Grote Postweg).  

Untuk keperluan pembangunan proyek besar ini dibutuhkan tenaga 

rakyat, sehingga kerja wajib (verplichte-diensten) dipertahankan.  

Selain itu penyerahan paksa secara wajib juga masih berlaku. Dengan 

demikian semasa Daendels sesungguhnya sistem penguasaan 

tradisional masih berlangsung terus. (Kartodirdjo, 1999:2910292). 

Kebijakan Daendels berlanjut yaitu  membangun jalan 

pegunungan dari Batavia ke Cirebon (Jalan Raya Pos/Groote 

Postweg), memerintahkan pemindahkan kota Bandung ke jalan 

tersebut (tempatnya sekarang). Pangeran Kornel, pemerintah setempat 

di Sumedang, menolak bekerja sama karena perlakuan yang buruk 

terhadap rakyat setempat. Daerah kekuasaan Belanda di Banjarmasin 

dilepaskan demi mengonsolidasikan kekuasaannya di Jawa. Napoleon 

menganeksasi Belanda untuk Perancis sehingga tahun 1810  

Daendels mengibarkan bendera Perancis di Batavia. 

      Kedudukan Daendels sebagai gubernur jenderal di jawa 

digantikan oleh Jan Willem Jansens Akan tetapi tokoh ini tidak dapat 

bertahan lama, Dalam kurun waktu hampir bersamaan Raffles 

mengunjungi Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di India(Kalkuta), 

mendesaknya agar mengusir Perancis dan Belanda dari Jawa, Minto 

setuju, dan pada tanggal 1 Agustus 1810, enam puluh kapal Inggris 

muncul di Batavia Oleh karena itu Bulan Agustus  pasukan-pasukan 

Inggris  dengan puluhan kapal berlabuh di Jawa kemudian terjadi 

perang di   jawa  antara Inggris-Belanda. Pasukan Inggris  di bawah 

Lord Minto merebut Batavia. Belanda, menderita kekalahan yang 

hebat, mengundurkan diri ke Semarang. Jansen mundur ke daerah 

Semarang. Tanggal 18 September 1811 Pemerintahan Belanda 

dibawah Jansen menyerah kepada Inggris  di Salatiga.  
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B. Masa Pemerintaha Raffles 
Takluknya Batavia ke tangan pasukan Inggris diikuti dengan 

pengangkatan Thomas Stamford Raffless sebagai Gubernur Jenderal 

di Jawa (1811-1816). Raffless adalah seorang penentang “despotisme” 

sebagaimana Daendels. Pemerintahan Raffless didasarkan pada 

prinsip-prinsip liberal, yakni politik kolonial yang hendak mewujudkan 

kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebebasan mencakup 

kebebasan menanam dan berdagang dengan tujuan agar terjamin 

kebebasan produksi dan ekspor.  

Thomas Stamford Raffles sebagai wakil kerajaan Inggris , 

diangkat sebagai Letnan Gubernur Jenderal Jawa. Dia berusaha 

menunjukkan perhatiannya terhadap kesejahteraan penduduk asli 

sebagai tanggung jawab pemerintah. Selain itu tindakan kebijaksanaan 

Raffles yang terkenal di Indonesia adalah memasukkan sistem 

landrente (pajak tanah) yang selanjutnya meletakkan dasar begi 

perkembangan perekonomian, mengenalkan sistem uang dan 

penekanan desa sebagai pusat administrasi. Tahun 1812 Raffles 

mengeluarkan pengumuman untuk menata ulang dan 

memodernisasikan sistem pengadilan 

Raffles bermaksud menerapkan sistem pajak tanah (land rent 

system), sebagaimana yang berlaku di India. Kesejahteraan rakyat 

hendak dicapai dengan memberikan kebebasan serta jaminan hukum 

kepadanya sehingga  tidak menjadi korban kesewenang-wenangan 

para penguasa. 

Pokok-pokok system pemerintahan Raffless adalah sebagai berikut: 

1. Penghapusan seluruh penyerahan wajib dan wajib kerja dengan 

memberi kebebasan penuh untuk bertanam dan berdagang. 

2. Pemerintah secara langsung mengawasi tanah-tanah, hasilnya 

dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati. 
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3. Bupati yang sejak Daendels hanya berfungsi sebagai pegawai 

negeri dan bukan kepala pemerintahan dilanjutkan, tugasnya 

semakin dibatasi pada dinas-dinas umum. 

4. Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan 

kontrak dan terbatasnya waktu. 

Untuk melaksanakan ideologi liberal yang dianutnya Raffless 

berusaha merombak struktur tradisional dan feudal untuk diganti 

dengan sistem baru dan digantikan dengan system yang legal rasional. 

Perubahan semacam itu amat sulit tanpa adanya perubahan  mental 

dan budaya yang umumnya masih tradisional dan feudal. Akibatnya 

kebijakan Raffless ini banyak mengalami kegagalan karena perubahan 

mental memerlukan waktu yang cukup panjang, pada hal masa 

kekuasaannya sangat terbatas. (Kartodirdjo, 1999:292-293). Meskipun 

mengalami kegagalan, namun gagasan Raffless tentang pajak tanah 

cukup monumental. Gagasan itu kemudian menjadi ilham bagi 

pemerintah Kolonial di masa yang akan datang. Bahkan sistem pajak 

dalam bentuk uang (innatura) yang diterapkan di Indonesia selama ini 

tak lepas dari perkenalannya Raffless.  Selain itu Raflles juga 

berkehendak untuk menjadikan desa sebaagi unit administrasi 

penjajahan yang utama.  

 

C. Sistem Sewa Tanah 
Raffles berusaha melakukan perubahan-perubahan liberal 

dengan merombak sistem pemerintahan feudal dengan meletakkan 

dasar-dasar sistem Birokrasi Barat dan sistem pajak. Salah satu 

pembaharuan terpenting pada masa ini adalah pengenalan sistem 

pemungutan pajak tanah oleh Raffles. Dalam usahanya untuk 

menegakkan suatu kebijakan politik kolonial yang baru , Raffles 

berpatokan pada 3 azas : 

1. Segala bentuk dan penyerahan wajib maupun kerja rodi yang 

selalu dibebankan kepada rakyat perlu dihapus dan rakyat diberi 
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kebebasan untuk menentukan jenis tanaman komoditi dagang yang 

harus ditanam 

2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan sebagai 

gantinya mereka dijadikan sebagai bagian internal pemerintah 

kolonial dengan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan azas 

pemerintahan di negeri Barat. 

3. Berdasarkan anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik 

tanah, maka para petani yang menggarap tanah dianggap 

sebagai penyewa sehingga berkewajiban membayar sewa tanah 

atau pajak atas pemakaian tanah. Sewa tanah inilah yang dijadikan 

dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintahan Inggris dibawah 

Raffles sampai tahun 1830. 

Sistem sewa tanah yang dikembangkan oleh Raffles ini dikenal 

dengan nama Landelifk Stelsel yang memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Memberi kebebasan dan kepastian hukum bagi para petani 

serta meningkatkan pendapatan negara 

2. Mengganti sistem paksaan dari penguasa atau pemerintah kepada 

rakyat dengan sistem kontrak secara sukarela antara pemerintah 

dengan rakyat 

3. Kehidupan sosial-ekonomi yang bersifat tradisional diganti dengan 

sistem ekonomi yang didasarkan atas lalu lintas pertukaran yang 

bebas 

Sistem sewa tanah ini tidak dilaksanakan diseluruh daerah di 

Jawa, karena daerah seperti disekitar Jakarta pada umumnya dimiliki 

oleh swasta dan di daerah Parahyangan pemerintah kolonial keberatan 

untuk menghapus sistem tanam paksa kopi yang banyak 

menghasilkan keuntungan. 

Raffles memperkenalkan sistem pemungutan pajak tanah 

dengan bayaran dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang hasil 

pertanian. Dalam pelaksanaannya sistem pajak ini tidak mudah karena 

banyak mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan oleh 
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keuangan negara dan pegawai-pegawai yang cakap jumlahnya 

terbatas. Adapun hambatan lain adalah :  

1. Masyarakat Jawa pada umumnya mengandalkan pertanian 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan belum banyak mengenal 

perdagangan 

2. Sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan 

diterapkannya ekonomi uang 

3. Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat 

sehingga pemungutan pajak tanah mengalami kesulitan 

4. Adanya pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan korup 

5. Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap 

Sitem sewa tanah yang dilakukan Raffles ini ternyata tidak 

menimbulkan kemakmuran bagi rakyat sehingga pada tahun 1830 

sistem ini dihapus. Berakhirnya pemerintahan Raffles di nusantara 

ditandai dengan adanya Convention Of London pada tahun 1814. 

Perjanjian ini berisi tentang 

1. Nusantara dikembalikan kepada Belanda 

2. Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Coloni, Guyana tetap 

ditangan Inggris 

3. Cochin ( dipantai Malabar ) diambil alih oleh Inggris, sedangkan 

Bangka diserahkan kepada Belanda, 

Dengan adanya konvensi London dan kegagalan kebijakan 

yang dilakukan oleh Raffles, pada Kongres Wina 1815, diputuskan 

bahwa Inggris harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia-

Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang 

mengakhiri Perang Napoleon. 19 Agustus 1816, Belanda kembali 

berkuasa di Batavia. Cornelis Elout melanjutkan kebijakan-kebijakan 

pembaruan Raffles. Penyerahan kekuasan dari Inggris (letnan 

Gubernur John Fendall) kepada Belanda (Komisaris Jenderal yang 

terdiri dari Tiga orang, yakni Elout, Buijskes, Van der Capellen). Jawa 

dan pos-pos lainnya di Indonesia dikembalikan kepada pihak Belanda 



 3-26 Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia 

sebagai bagian dari penyusunan kembali secara menyeluruh urusan-

urusan Eropa setelah perang-perang Napoleon. Thomas Stamford 

Raffles meninggalkan Jawa kembali ke Inggris.  

Selain aspek politik dan pemerintahan, Raffles juga menaruh 

perhatian terhadap kebudayaan Jawa. Perhatiannya terhadap budaya 

Jawa itu kemudian ia tulis dalam bukunya “The History of Java” (dua 

jilid). Kebijakan Raffless mendapat perlawanan dari para penguasa 

Jawa. Di Surakarta Pakubuwana V pada tahun 1814-185 bersekongkol 

dengan prajurit Spoy (dari India) untuk menghancurkan pemerintahan 

Eropa dan Yogyakarta. Akan tetapi persekongkolan ini terbongkar, dan 

banyak orang Spoy yang ditembak mati. Salah seorang pangeran di 

Surakarta yang turut memberontak dibuang, dan Pakubuwana IV 

dijinakkan. Di Yogyakarta rasa anti pati terhadap orang Eropa terus 

bergejolak sejak tahun 1812 hingga tahun 1825, ketika meletus Perang 

Diponegoro.  

Raffles digantikan oleh para komisaris jenderal, yang 

memerintah secara berturut-turut, yaitu: vander Capellen, Dubus De 

Gesignes, dan Ellout.  Van der Capellen (1816-1825) berusaha campur 

tangan dalam persoalan sewa-menyewa tanah antar perusahaan 

swasta dengan penguasa-penguasa pribumi di Jawa Tengah. Ia ingin 

menghapuskan sewa menyewa tanah tersebut. Akibatnya para 

bangsawan merasa kesal, karena uang sewa telah habis dan masih 

harus mengembalikannya kepada penyewa Cina dan Belanda. Hal ini 

yang menjadi salah satu pemicu Perang Jawa (1825-1830). Para 

pengganti van der Capellen dihadapkan pada perang Diponegoro 

selama lima tahun. Selain harus menggali dana untuk pemeritahannya, 

ia harus membantu strategi menjinakkan pemberontakan Diponegoro. 

Akhirnya setelah menetapkan Benteng Stelsel, pasukan Diponegoro 

dapat dieliminir.  

Perang Diponegoro atau Perang Jawa (1825-1830) merupakan 

pelajaran berharga bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Betapa tidak, 
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perang itu telah menyita perhatian luar biasa pemerintah Belanda, 

banyak tentara yang meninggal, dan kas negeri Belanda terkuras 

habis. Untuk mengatasi persoalan kas negeri Belanda yang kosong 

tersebut muncul ide Brilian dari Johanes van den Bosch, seorang 

politikus beraliran konservatif. Ide Bosch itu dikenal dengan nama 

Kultuurstlesel yang dalam bahasa Indonesia menjadi  Sistem Tanam 

Paksa. Pada tahun 1830 pemerintah Hindia-Belanda kemudian 

menghapus sistem sewa tanah dan diganti dengan sistem Tanam 

Paksa dibawah Gubemur Jendral Van Den Bosch. 

 
D. Sistem Tanam Paksa  

Masa Tanam Paksa (1830-1870), sistem perekonomian di 

Indonesia ditandai dengan dominannya peranan negara dalam struktur 

penguasaan modal dan minimnya korporasi-korporasi swasta berskala 

besar. Dalam kondisi demikian, negara berperan dalam 

mengendalikan struktur perekonomian dan menguasai lalu lintas 

pasar, sebagai akibatnya struktur penguasaan modal masih bertumpu 

pada negara. Belum ada pengusaha atau pemilik modal swasta yang 

mampu mengimbangi posisi permodalan negara, karena golongan 

swasta sangat dibatasi ruang geraknya di bidang ekonomi sehingga 

tidak dapat berkembang.  Bentuk-bentuk kebijakan yang diambil dalam 

bidang ekonomi ditentukan secara terpusat oleh kerajaan  sebagai 

pemegang otoritas politik dan kekuasaan di negeri Belanda.  

Melalui “sistem Tanam Paksa” Van den Bosch mewajibkan 

penduduk  menanam tanaman untuk pasar dunia, menandai 

pembalikan ke arah penyerahan wajib dan kerja paksa yang dihapus 

oleh Raffles. Perluasan sistem Tanam Paksa membuat perubahan 

mendalam pada struktur desa dan pola penguasaan tanah. Ketika 

muncul pemilikan swasta atas sawah petani, hak-hak orang desa 

dipersempit, kekuasaan pemimpin desa untuk mengatur lahan 

ditanami tanaman eksport semakin luas.  
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Tanah dari tenaga kerja merupakan salah satu komponen 

substansial dalam penanaman modal di bidang pertanian, perkebunan 

dan agro industri. Tersedianya tanah dan tenaga kerja secara mudah, 

murah dan strategis akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjut 

pengembangan dan perluasan skala produksi. Sistem Tanam Paksa 

telah menyebabkan semakin banyaknya tanah-tanah komunal, 

terutama di Jawa yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kolonial 

Belanda. Tanah komunal di Jawa disebut juga  tanah gogol, yaitu 

tanah yang kepemilikan dan pengolahannya diorganisir oleh desa. 

Dalam sistem Tanam Paksa, keberadaan tanah komunal memberikan 

kemudahan pemerintah mengorganisir penanaman dan kerja wajib 

petani, melalui kekuasaan elite yang ada di desa yaitu lurah atau 

bekel. 

Sistem ini nampaknya didasarkan pada prinsip umum yang 

sederhana. Desa-desa Jawa berhutang pajak tanah (land rent) kepada 

pemerintah yang biasanya diperhitungkan sebesar 40% dari hasil 

utama desa (umumnya beras). Dalam kenyataanya, taksiran yang 

sesunggunya berada di bawah angka ini dan pemungutan pajak 

tersebut yang dibayar dalam bentuk uang sering kali tidak 

dilaksanakan karena tidak memadainya administrasi dan terjadinya 

kekurangan mata uang.   

Antara teori dan praktek dari Sistem Tanam Paksa tidak selalu 

sama. Terdapat variasi antara daerah satu dengan daerah lain dalam 

merealisasikan system tersebut.  Pemikirannya bahwa akan diperoleh 

keuntungan oleh semua pihak yang terlibat dalam Sistem Tanam 

paksa berubah menjadi bagian dari kisah-kisah pemerasan yang lebih 

besar dalam sejarah penjajahan. Para pejabat lokal, baik yang 

berkebangsaan Belanda maupun Indonesia sering melakukan 

pemerasan dengan memberi taksiran pajak tanah maupun banyaknya 

komoditi ekspor bagi setiap desa lebih besar sehingga memperoleh 

keuntungan lebih yang masuk pada kantong pribadinya.  
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Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap orang Jawa dan orang 

Sunda cukup beragam.  Bagi kalangan elite bangsawan, masa Tanam 

Paksa merupakan masa yang benar-benar menguntungkan. 

Kedudukan mereka menjadi lebih aman, dan menurut aturan mereka 

memperoleh jabatan dengan secara turun temurun. Mereka 

memperoleh prosentase keuntungan yang besar dari penyerahan wajib 

Tanam yang mereka kelola. Akan tetapi karena mereka sangat 

tergantung pada Pemerinatah Belanda untuk kelanggengan 

kedudukan dan penghasilannya, maka mereka harus melakukan 

pemaksaaan kepada para petani.  Mereka menjadi sasaran 

pengawasan dan campur tangan para pejabat Belanda. Mereka 

menjadi terpisah dari masyarakatnya sendiri, terbebas dari sanksi-

sanksi pribumi sebelumnya jika menyelewengkan kekuasaan, dan 

sama sekali tidak terpanggil untuk melaksanakan modernisasi.  

Dampak Tanam Paksa bagi rakyat kebanyakan sulit untuk 

digenaralisasi, tetapi secara umum dikatakan sebagai masa sulit. Ada 

variasi antara daerah dengan komoditas tanaman tertentu dengan 

daerah tanaman dengan komoditas lain. Penanaman gula dan nila 

yang ditanam di daerah persawahan telah mengambil lahan, tenaga 

kerja, dan air dari penanaman padi sehingga di sejumlah tempat 

merugikan penduduk setempat. Akan tetapi industri ini memberikan 

kesempatan pendduduk desa untuk menjadi karyawan upahan 

sehingga menguntungkan mereka. Di sebagian daerah, seperti di 

Pasuruan terjadi hubungan simbiosis yang menguntungkan kedua 

belah pihak. Di mana-mana, pembayaran hasil-hasil panen oleh 

pemerintah dan kesempatan yang luas untuk menjadi buruh upahan 

telah meningkatkan jumlah uang yang beredar di pedesaan. Hal ini 

telah memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. 

Sementara itu pertumbuhan produksi telah mendorong munculya 

tenaga kerja yang ahli dalam kegiaatn-kegiatan non pertanian yang 

terkait dengan perkebunan dan perpabrikan di daerah pedalaman. 
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Terdapat penanaman modal yang cukup besar dalam membangun 

infrastruktur: pabrik, gudang, jalan, jembatan, sistem pengaturan air, 

dan fasilitas-fasilitas pelabuhan. 

Meskipun terlihat keuntungan-keuntungan yang dperoleh dari 

Sistem tanam Paksa, khususnya setelah tahun 1840, terdapat beban 

yang sangat serius yang menimpa sebagian besar penduduk lokal. 

Ada ketidakmerataan pembagian pendapatan pada penduduk desa. 

Orang yang paling menikmati keuntungan dari sistem ini tentu para 

elite desa dan penguasa atas desa , para pedagang non pribumi 

(terutama Cina) atas penguasaan mereka pada modal dan pajak 

(khususnya distribusi candu), dan para pejabat dan pedagang Eropa. 

Tatanan lokal tumbuh menjadi bertingkat-tingkat, karena ada elite yang 

berpelunag memperluas tanah dan meningkatkan pendapatan mereka, 

sementara ada teman sedesanya menjadi buruh tanpa memiliki tanah.  

Bagi pemerintah Kolonial  Belanda akibat Sistem Tanam Paksa 

sangat jelas. Pemerintah Kolonial memperoleh keuntungan yang 

sangat besar dan ajek. Sejak tahun 1831, anggaran Kolonial di 

Indonesia telah seimbang, dan sesudah itu hutang-hutang lama VOC 

dilunasi. Dari Indonesia dikirim uang yang sangat besar sejak tahun 

1831-1877, perbendaharaan negeri Belanda menerima uang sebanyak 

f 832. Kirman uang dari Tanah jawa ini telah membuat perekonomian 

Belanda stabil: Hutang-hutang dilunasi, pajak-pajak diturunkan, 

pembangunan kubu-kubu pertanahan, terusan-terusan, dan jaringan 

kereta api di Belanda dibangun. (Ricklefs, 2005:266).   

 

1. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa 
Pada tahun 1830 dimulailah masa penjajahan yang 

sebenarnya dalam sejarah jawa untuk pertama kalinya pihak belanda 

mampu mengeksploitasi dan menguasai seluruh pulau jawa tanpa 

ada satupun tantangan yang serius terhadap kekuasaan belanda 

sampai abad ke-20. Dipakainya konsep daerah jajahan sebagai tempat 
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mengambil keuntungan bagi negara induk merupakan dasar 

pemikiran van den Bosch untuk menyampaikan kepada raja 

belanda suatu rencana ekonomi politik di pulau jawa guna 

menyelamatkan negeri Belanda dari kesulitan ekonomi pada 

dekade ke dua abad ke-19 (Ricklefs, 1991:9) 

Dengan sistem Tanam Paksa, Bosch merencanakan bahwa 

setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya  untuk ditanami  

komiditi ekspor (khususnya kopi, tebu, dan nila). Hasil komoditi 

tersebut kemudian dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga  

yang sudah ditentukan. Dengan cara itu, maka desa akan dapat 

membayar hutang pajak tanahnya dari hasl panen desa itu. Jika hasil 

penjualan dari panen kepada pemerintah lebih banyak dari pajak tanah 

yang harus dibayarnya, maka  desa itu akan menerima kelebihannya. 

Akan tetapi jika  kurang, desa tersebut masih tetap harus membayar 

kekurangannya dari sumber-sumber lain. (Ricklefs, 2005:260). Melalui 

sistem ini Bosch berpendapat bahwa kas negeri Belanda akan 

meningkat dan hutang-hutangnya dapat dilunasi. Negeri jajahan 

dipakai sebagai tempat untuk mengambil keuntungan bagi negeri 

induk, atau seperti dikatakan Baud sebagai “gabus tempat Nederland 

mengapung”, atau dengan kata lain Jawa sebagai sapi perahan. 

(Kartodirdjo,1999:305). 

Sistem Tanam Paksa yang disampaikan Bosch didasarkan 

pada prinsip wajib atau paksa dan monopoli. Prinsip pertama 

dipergunakan menurut model yang telah lama berjalan di Priangan, 

yang terkenal dengan nama  “Preangelstlesel”, ataupun sistem yang 

digunakan oleh VOC, verplichte leverentie (penyerahan wajib). Dengan 

demikian Sistem ini akan mendasarkan diri pada tatanan tradisional 

yang feudal dengan menggunakan perantara struktur tatanan lama. 

Dalam Sistem tanam paksa, prinsip liberal yang dikenalkan 

sebelumnya ditinggalkan sama sekali.    Prinsip kedua, dengan 

memberikan hak monopoli kepada Nederlandsche Handels 
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Maatschappij (NHM) dalam produksi pengangkutan dan perdagangan 

hasil ekspor Jawa.  

Peraturan Tanam Paksa mengatur bahwa pungutan kepada 

rakyat tidak dalam bentuk uang, tetapi berupa hasil tanaman yang 

dapat diekspor. Seperlima dari tanah garapan yang ditanami padi dari 

rakyat desa wajib ditanami  tanaman tertentu dengan menggunakan 

tenaga yang tidak melebihi tenaga untuk  menggarap tanah itu bagi 

penanaman padi. Bagian tanah yang dipakai tanam paksa itu 

dibebaskan dari pajak tanah. Setiap kelebihan dari hasil penjualan 

yang melebihi nilai pajak tanahnya diserahkan kepada desa. Akan 

tetapi jika terjadi gagal panen, maka beban tanggung jawabnya berada 

di tangan pemerintah. Untuk pengolahan hasil tanaman untuk ekspor, 

seperti tebu, dikerahkan tenaga rakyat, mulai dari menanam hingga 

pengangkutan ke pabrik. Rakyat yang dikerahkan itu bebas dari pajak 

tanah pada saat tanaman itu siap panen. Semua pekerjaan lain perlu 

dibayar. Pekerjaan itu dilakukan atas rekrutan kepala desanya dan di 

bawah pengawasan pegawai Eropa. (Kartodirdjo, 1999:305). 

Usulan van den bosch ini dikenal dengan nama Tanam 

Paksa, merupakan rumusan secara eksplisit, tetapi tampaknya sistem 

itu disamarkan pada suatu prinsip umum yang sederhana, yakni 

prinsip wajib paksa dan prinsip monopoli. Prinsip wajib paksa 

dijalankan seperti model yang berlangsung di priangan, terkenal 

dengan nama Preanger Stelsel atau sistem yang pernah di pakai oleh 

VOC. 

Jenis tanaman wajib yang diperintahkan untuk ditanam oleh 

rakyat antara lain kopi, tebu dan indigo (bahan pewarna). Tanaman 

lain yang ikut di tanam antara lain tembakau, lada, teh dan kayu. 

manis. Jenis tanaman itu ditanam pada seperlima bagian milik 

tanah penduduk. Maka dari itu pelaksanaan sistem tanam 

paksa, penduduk juga masih diminta untuk menyerahkan 

tenaga kerja wajib atau kerja paksa untuk mengerjakan 
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pekerjaan dan pemerintah, seperti pembukaan lahan, pembuatan 

jalan, saluran irigasi, pengangkutan dan berbagai pelayanan kerja 

lainnya. 

Pelaksanaan sistem tanam paksa yang sebagian besar 

dilakukan didaerah Jawa langsung ada dibawah pemerintahan 

administratif pemerintah Hindia Belanda, yaitu daerah 

"Gubernuran" dengan perkecualian daerah batavia, Bogor, dan 

daerah tanah partikelir. Di daerah gubernuran mencakup 18 wilayah 

karasidenan Banten, Priyangan, Karawang, Cirebon, Tegal, 

Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Pasuruan, 

Besuki, Pacitan, Kedu, Bageliat, Banyumas, Madiun dan Kediri. 

Tanaman yang ditanam tidak selalu sama karena disesuaikan dengan 

keadaan tanah setempat. Selain itu juga keterlibatan dalam penanaman 

tanaman, penduduk masih terlibat dalam pengerahan kerja paksa. 

Pengerahan kerja paksa selama sistem tanam paksa yang antara lain 

terbagi atas pelayanan, yaitu " Keria wajib umum", "keria wajib 

pancen", dan"Keria Wajib Garap penanaman". 

Keria wajib umum,  mencakup pelayanan kerja untuk umum, 

seperti pembuatan atau perbaikan jalan, pembuatan bangunan gedung 

perkantoran, peniagaan tawanan dan sebagamya- Kerja wajib pancen 

menyangkut tugas pelayanan keda pertanian ditanah milik kepala-

kepala pribumi. 

Keria wajib garap, menyangkut pengerahan kerja paksa untuk 

mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan perkebunan, pembuatan dan 

perbaikan irigasi, kegiatan penanaman pengangkutan hasil panenan 

dari lahan panenan ke tempat penimbunan (kopi, nila) atau ke pabrik 

pengelolaan (tebu) dan kerja lain diperkebunan pemerintah.  

 Pada tahun 1838, pemerintah mengizinkan pengusaha swasta 

mengadakan perjanjian dengan kepala-kepala desa akibatnya penduduk 

desa menjadi terikat untuk mengerjakan tanah mereka atau 

menyerahkan hasil tanamannya. Maka dari itu, sesudah tahun 1840 
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pemerintah melarang perjanjian-perjanjian antara Para pengusaha 

dengan kepala-kepala desa, sehingga penanaman dan produksi gula 

perusahaan swasta sesudah tahun 1840 terhambat perkembangannya. 

 

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa 
Menurut lembaran negara (statsblad), tahun 1834, No. 22, 

sistem tanam paksa di jalankan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Melalui persetujuan penduduk menyediakan sebagian tanahnya 

untuk penanaman perdagangan yang dapat dijual dipasaran Eropa. 

2. Tanah yang disediakan untuk pewmaman tanaman perdagangan 

tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki 

penduduk desa 

3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan 

dibebaskan dan pembayaran pajak tanah. 

4. Bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan 
dari pembayaran pajak tanah 

5. Hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan 
wajib diserahkan kepada, pemerintah hindia belanda, apabila nilai hasil 
tanaman perdagangan yang ditaksir melalui pajak tanah yang harus 
dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada. 
rakyat. 

6. Kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan 
kepada pemerintah, terutama apabila kegagalannya bukan 
disebabkan oleh kelalaian penduduk. 

7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan 

pengawasan kepala-kepala mereka, dan pegawai-pegawai eropa 

membatasi pengawasamya pada segi-segi teknis dan ketetapan 

waktu dalam pembajakan tanah, panen dan pengangkutan. 

 

2. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan 
sistem "Tanam Paksa" 
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Pelaksanaan sistem tanam paksa, di daerah-daerah, pada, 

kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

tertulis. Peraturan dan pelaksanaannya sistem tanam paksa sangat 

berbeda, sistem tanam paksa tidak memberatkan penduduk, namun 

kenyataannya sebaliknya. Perlu adanya pembedaan antara sistem 

tanam paksa dalam program pemerintah tingkat pemeritah pusat dan 

sistem tanam paksa, dalam praktek di tingkat daerah. 

Berbagai kondisi dan struktur sosio-kultural di tingkat daerah, 

mempengaruhi jalannnya pelaksanaannya dan penyelewengan sistem 

tanam paksa di tingkat daerah pada, dasarnya merupakan akibat dari 

perbedaan pada kondisi daerah. Penyelenggaraan sistem tanam paksa 

oleh kepala-kepala, pribumi desa sebagai perantara, merupakan salah 

satu sumber penyimpangan dalam praktek tanam paksa di tingkat desa. 

Beberapa contoh penyimpangannya adalah sebagai berikut : 

1. Praktek penyediaan tanah untuk penanaman tanaman yang 
diminta pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan dan dilakukan 
dengan paksaan. 

2. Di daerah-daerah para petugas terlalu membebankan penyediaan tanah 
dan tenaga kepada seluruh desa bukan secara individual. Dengan 
alasan untuk memudahkan penanganan, akibatnya timbul perluasan 
tanah kemunal (milik bersama). 

3. Bagian tanah penduduk yang diminta untuk ditanami tanaman 

wajib melebihi seperlima, seperti yang telah ditentukan. 

4. Pembayaran setoran hasil tanaman banyak yang tidak ditepati 

menurut jumlah yang diserahkan. 

5. Banyak pekerja yang semestinya mendapat upah tidak mendapatkan 
upah, dimana hal ini sangat memberatkan penduduk. 

6. Para pegawainya banyak yang melakukan penyimpangan-

penyimpangan dalam hal finansial. 

Akibat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut membawa 

keadaan yang buruk bagi penduduk, terjadi kelaparan yang membawa 

korban kematian dan penderitaan penduduk. 
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3. Kehidupan Ekonomi Dualitis pada masa Tanam Paksa 
Pelaksanaan sistem tanam paksa ternyata telah mempengaruhi 

dua unsur pokok kehidupan agraris pedesaan Jawa, yaitu tanah dan 

tenaga kerja. Sistem tanam paksa pertama-tama mencampuri sistem 

pemilikan tanah penduduk pedesaan, karena para petani di haruskan 

menyerahkan tanahnya untuk penanaman tanaman eksport. 

Dengan tidak melepaskan tujuan pokok politik kolomal yaitu 

eksploitasi daerah jajahan bagi negara induk, mereka mencari cars 

bagaimana prinsip kebebasan masih bisa dilaksanakan. Komisaris jendral 

dan Van Der Capllen menjalankan politik perlindungan rakyat dan tidak 

semata-mata menjalankan politik yang akan merugikan masyarakat 

pribumi sebagai pihak yang lemah. Perusahaan-perusahaan swasta barat 

tidak  dibatasi usahanya selama tidak membahayakan atau mengancam 

kehidupan penduduk. Hak-hak milik yang tidak terbatas bagi pemerintahan 

barat dan sistem pungutan paksa dari VOC di tolak. Temyata politik 

komisaris jendral terhadap pertanian penduduk pribumi dalam 

kenyataannya dualistis, yaitu pada satu pihak masih dipertahankankan 

sistem pungutan hasil tanaman lewat para pengusaha pribumi dengan 

pengawasan yang lebih ketat, sehingga hasil untuk pasaran terjamin 

tanpa membiarkan penduduk ditekan. Oleh penguasa-penguasa pada 

pihak lain penguasa barat diberi keleluasaan untuk membuka 

perkebunan dan perusahaan pertamannya. Komisans jendral 

mempertahankan desa sebagai kesatuan dan menggunakan para 

penguasa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan 

hasil. 

Perlu kita ketahui bahwa kehidupan ekonomi kolonial yang 

bersifat kapitalis berjalan diatas sistem atau lembaga tradisional, tidak akan 

mungkin sistem ekonomi kolonial akan bisa berjalan sendiri. Ekonomi 

dualistis merupakan dua sistem ekonomi yang bertendensi hidup 

berdampingan secara permanen, suatu sistem ekonomi yang didorong 

oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Terdapat juga satu sistem asing 
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yang digunakan yaitu sistem ekonomi kapitalisme modem. Kedua sistem 

saling berhubungan dan bertarung dan tidak akan pemah bercampur. 

Sistem ekonomi pedesaan yang menggunakan teknik produksi 

padat kerja, pada sitem tanam paksa mengalami perbedaan. Sistem 

tanam paksa membutuhkan pegerahan tenaga rakyat secara besar-

besaran untuk penggarapan lahan, penanaman, pemanenan, 

pengangkutan dan pengolahan di pusat-pusat pengolahan atau pabrik. 

Pengerahan tenaga ker a dilakukan dengan menggunakan ikatan 

organisasi desa. Sistem tanam paksa, menyentuh unsur tenaga kerja dan 

kehidupan masyarakat agraris pedesaan Jawa, pengerahan tenaga 

kerja paksa ini sangat memberatkan penduduk. Selain tidak diberi upah 

juga tugasnya sangat berat. 

Secara berangsur-angsur sistem kerja paksa di perkebunan 

diganti dengan sistem kerja upah bebas. Hal ini terjadi setelah sistem 

tanam paksa dihapuskan. Sejak saat itu pekerjaan pengangkutan dan 

pengolahan di pabrik mulai menggunakan tenaga kerja upahan. Sistem 

persetujuan kerja bebas dan penyewaan tanah menjadi syarat bagi 

pembukaan usaha perkebunan swasta yang menggelar sistem usaha 

perkebunan negara. Pergeseran ini mendorong permintaan tenaga kerja 

bebas dan rakyat menjadi semakin terbuka dan besar. Hal ini berarti bahwa 

sistem tanam paksa membawa tenaga kerja rakyat pedesaan menjadi 

terserap ke dalam berbagai ikatan kerja, baik ikatan tradisional sub 

sistem yaitu ikatan desa dan feodal, maupun kerja bebas dan komersial 

dalam industri perkebunan. 

Untuk menjamin agar pejabat-pejabat menjalankan tugasnya 

dengan baik, maka pemerintah kolonial memberikan perangsang yang 

disebut Cultuur Procenten yaitu bonus dalam presentasi tertentu yang 

diberikan kepada para pegawai Belanda, bupati, dan kepala desa. 

Tetapi cara ini menimbulkan banyak penyelewengan yang sangat 

menekan dan merugikan rakyat. Beban berat yang harus ditanggung 

oleh rakyat selama 20 tahun pertama dari sistem tanam paksa adalah 
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kerja paksa. Pemerintah kolonial menggunakan tenaga rakyat untuk 

pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum antara lain jalan raya, 

jembatan dan waduk. 

Pemberlakuan tanam paksa ini membawa akibat-akibat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Belanda 
a. Meningkatnya hasil tanaman eksport dari negeri jajahan dan 

dijual oleh Belanda dipasaran Eropa 

b. Perusahaan pelayaran Belanda mendapat keuntungan yang 

besar 

c. Belanda mendapatkan keuntungan yang besar 

d. Pabrik-pabrik gula yang semula milik kaum swasta Cina diambil 

alih oleh perusahaan Belanda 

2. Bagi Indonesia 
a. Kemiskinan, kesengsaraan dan kelaparan adalah nasib pahit 

yang harus di derita oleh penduduk dari system tanam paksa. 

b. Beban pajak yang berat 

 
E. Latihan  

1. Jelaskan pemerintah  kolonial berusaha merombak tatanan  politik 

kerajaan- kerajaan pribumi  

2. Jelaskan jasa-jasa Rafles selama berkuasa di Indonesia pula 

kegiatan di Jawa  

3. Terangkan Pengaruh Tanam Paksa bagi masyarakat pribumi  

 

Petunjuk Jawaban latihan  

1. Pelajari kembali kebijakan daendels, Rafless, dan komisaris jendral 

selama memerintah di Indonesia 

2. Bebagai aktivitas Raffles terkait dengan ketertarikannya di bidang 

seni budaya,  dan ilmu biologi   

3. berbagai penyimpangan dari kebijakan tanam Paksa 
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F. Lembar Kegiatan 
Pembagian kelompok  masing-masing terdiri dari 5 orang  

Diskusi kelompok, dengan tema  : Kebijakan Daendels dan Rafles 

serta  reaksi Penguasa pribumi  ; Kebijakan Van Den Bosch dan 

munculnya sistem dualisme (judul bebas)   

 
G. Rangkuman 

Dalam masa, pemerintahan Daendels sebagai Gubernur 

Jenderal di Indonesia  (1808-1811 ) is membuat suatu kebijakan yang 

kontroversial yaitu pembuatan jalan sepanjang pulau Jawa (Anyer-

Panarukan). Dalam menjalankan pemerintahannya, ia berusaha 

memberantas sistem feudal dalam masyarakat Jawa yang sempat 

diperkuat semasa VOC. Tindakan ini tidak hanya akan mengurangi 

pemerasan oleh penguasa terhadap rakyatnya, tetapi juga lebih 

sejalan dengan prinsip kebebasan berdagang. (Kartodirdjo, 1999:291). 

Adanya perubahan politik di Eropa, Daendels diganti oleh Raffles 

seorang Gubernur jendral dari Inggris. 

Raffles berusaha menunjukkan perhatiannya terhadap 

kesejahteraan penduduk asli sebagai tanggung jawab pemerintah. 

Selain itu tindakan kebijaksanaan Raffles yang terkenal di Indonesia 

adalah memasukkan sistem landrente (pajak tanah) yang selanjutnya 

meletakkan dasar begi perkembangan perekonomian, mengenalkan 

sistem uang dan penekanan desa sebagai pusat administrasi. Tahun 

1812 Raffles mengeluarkan pengumuman untuk menata ulang dan 

memodernisasikan sistem pengadilan Raffles bermaksud menerapkan 

sistem pajak tanah (land rent system), sebagaimana yang berlaku di 

India. Kesejahteraan rakyat hendak dicapai dengan memberikan 

kebebasan serta jaminan hukum kepadanya sehingga  tidak menjadi 

korban keseweanng-wenangan para penguasa. Raffless berusaha 

merombak struktur tradisional dan feodal untuk diganti dengan sistem 

baru dan digantikan dengan system yang legal rasional. Perubahan 
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semacam itu amat sulit tanpa adanya perubahan  mental dan budaya 

yang umumnya masih tradisional dan feudal.  

Dalam perumusannya, sistem Tanam Paksa merupakan 

penyatuan antara sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak 

tanah. Ciri yang menjadi pokok dari sistem tanam paksa terletak 

pada keharusan rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk 

barang, yaitu berupa hasil tanaman pertanian atau perkebunan 

bukan dalam bentuk yang uang seperti pada sistem pajak. 

Pelaksanaan sistem Tanam Paksa yang sebagian besar 

dilakukan di daerah jawa yang berada di bawah pimpinan 

pemerintah hindia belanda membawa jawa untuk secara langsung 

atau tidak langsung terlibat. Tujuan dari sistem tanam paksa ini 

semata-mata untuk mempertinggi produksi tanaman eksport agar 

memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya untuk melunasi 

hutang Belanda. Namun kenyataannya terjadi penyimpangan-

penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan di antara 

pengurusnya sehingga menimbulkan tekanan berat terhadap 

rakyat pedesaan. 
 
Pada masa Tanam Paksa penduduk dibebaskan dari pajak 

tanah dan sebagai gantinya petani harus menanam tanaman ekspor 

milik pemerintah atau menyediakan tenaganya di perkebunan milik 

pemerintah. Kolonialisme yang panjang telah merombak bangunan 

masyarakat feodal, dengan dikembangkannya sistem usaha pertanian, 

perkebunan dan industri dalam skala besar. Kondisi ini juga 

memunculkan hubungan fungsional  antara buruh dan pemilik modal,  

penguasa tanah dan pekerja / petani penggarap, birokrat  pribumi dan 

pemerintah  kolonial. Cengkeraman kolonial semakin menguat 

manakala pemerintah berusaha menerapkan berbagai kebijakan 
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politik-ekonomi berkaitan dengan pengaturan penggunaan dan 

pemilikan tanah di Indonesia.  

 
H. Tes Formatif 
1. Politik Kolonial diawali dengan terbentuknya.............. 

a. Pemerintah kolonial  

b. Repubil Indonesia 

c. Republik Bataaf 

d. Republik jajahan kontinental Perancis 

2. Pemerintah Hindia Belanda secara resmi menggantikan VOC di 

Indonesia pada tahun …. 

a. 1799 

b. 1800 

c. 1808 

d. 1830 

3. Daendels membuat jalan dari anyer sampai panarukan dengan  tujuan  

a. Memperlancar lalu lintas ekonomi 

b. Mempermudah pengawasan wilayah 

c. Memepertahankan Jawa dari serangan Inggris 

d. Membagi wilayah Jawa dengan batas-batas geografis 

4. Gubernur Jendral Raffles  menanamkan sistem yang cukup mendasar  

adalah .......... 

a. sitem Landrente 

b. sistem bea cukai 

c. sistem kerja rodi 

d. sistem monopoli  

5. Van Den Bosch  menerapkan sistem Tanam Paksa dengan 

memanfaatkan ............ 

a. Para pengusaha swasta 

b. Rentenir etnis  Cina   

c. Tenaga kerja asing  
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d. Penguasa feodal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV KEGIATAN BELAJAR 3 
POLITIK KOLONIAL LIBERAL 

 
  

Pada paroh kedua abad ke-19,  pemerintah Kolonial Belanda di 

Indonesia menerapkan politik-ekonomi yang cukup mendasar bagi 

perubahan tatanan penguasaan tanah. Di Negeri Belanda muncul 

penentangan terhadap Sistem Tanam Paksa di Jawa. Pemerintah mulai 

bimbang apakah sistem itu perlu dipertahankan atau diganti. Pada tahun 

1848, untuk pertama kalnya lahir sebuah Konstitusi yang liberal 

memberikan kepada Parlemen Belanda (Staten Genraal) peranan yang 

lebih berpengaruh dalam urusan-urusan jajahan.  Di dalam parlemen 

oposisi bersatu. Para kelas menengah Belanda yang kaya akibat kegiatan 

ekonominya di Jawa menuntut adanya perubahan. Mereka mendesak 

diadakannya pembaharuan yang liberal di tanah jajahan, pengurangan 

campur tangan pemerintah dalam perekonomian negara jajahan secara 

drastic, pembebasan dari usaha pembatasan-pembatasan atas 

perusahaan swasta di Jawa dan Sunda. Pada tahun 1860, seorang 

mantan pejabat Kolonial, Eduard Douwes Dekker (1820-1887) 

menerbitkan sebuah novel yang berjudul Maxhavelaar dengan nama 

samaran Multatuli. Buku ini mengungkapkan dengan sangat tepat 

keadaan pemerintahan kolonial yang zalim dan korup di Jawa.   Buku ini 

menjadi sebuah senjata yang ampuh dalam menentang rezim penjajahan 

pada abad XIX di Jawa.   

Dekade pertama adalah dengan diterapkannya Tanam Paksa 

tahun 1830-1870, yang kemudian di lanjutkan atau lebih tepatnya diganti 

dengan Politik Pintu Terbuka tahun 1870-1900. Kebijakan di atas berjalan 

seiring terjadinya perkembangan perekonomian internasional yang 

menimbulkan  perluasan ekspansi modal swasta di Indonesia. Dibukanya 

terusan Suez pada tahun 1869 dan penggunaan kapal-kapal uap,  

mempercepat dan mempermudah komunikasi serta  memperpendek jarak 

tempuh, pelayaran dari dan ke berbagai negara Indonesia. Naiknya harga-
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harga komoditi ekspor daerah tropik di pasaran Eropa memicu perluasan 

lahan tanaman ekspor. Perkembangan ini memiliki arti penting bagi para 

pengusaha  dari Eropa dan Belanda khususnya untuk menanamkan  

modal di Indonesia. Penanaman modal di sektor pertanian dan 

perkebunan merupakan pilihan yang banyak diminati oleh para 

pengusaha Eropa. Oleh karena itu dukungan kebijakan politik-ekonomi 

dan kepastian hukum dari pemerintah kolonial Belanda sebagai jaminan 

keamanan  sangat diharapkan oleh para pengusaha yang hendak 

menanamkan modalnya.  

 

A. Azas-azas  Liberalisme  
Azas Liberlisme yang mencetuskan adalah Adam Smith, ia 

berpendapat bahwa negara sepatutnya tidak ikut campur tangan 

dalam kehidupan ekonomi, tetapi memberi kebebasan kepada 

kekuatan – kekuatan pasar dan satu – satunya tugas Negara 

adalah memelihara ketertiban umum dengan menegakkan hukum, 

agar terciptanya kehidupan ekonomi yang lancar. Usaha 

kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan paling pesat 

selama zaman liberalisme di Hindia Belanda adalah industri eksport, 

yang terdiri atas perkebunan besar dan tambang – tambang. 

Pengikut liberalisme di negeri Belanda mengecam peranan 

negara selama zaman Sistem Tanam Paksa, tetapi mereka tetap 

memandang Hindia Belanda sebagai suatu "perusahaan" yang perlu 

menghasilkan laba. Ada yang berbeda pandangan dengan Van den 

Bosch yang memandang Hindia Belanda sebagai suatu perusahaan 

negara, sedangkan kaum liberal menganggap koloni mereka 

sebagai suatu perusahaan swasta. Berbeda halnya dengan para 

penguasa Belanda yang tinggal di Indonesia, mereka menghendaki 

agar pemerintah Hindia Belanda melaksanakan berbagai pekerjaan 

umum yang dapat menunjang perkembangan industri ekspor 

mereka, seperti jalan raya, saluran irigasi, jembatan – jembatan. 
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Disamping itu juga disediakannya fasilitas – fasilitas kesehatan bagi 

keluarga mereka maupun buruh yang bekerja. 

Perdebatan politik di negeri Belanda membawa pengaruh 

dihapuskannya Sistem Tanam Paksa secara gradual. Penghapusan 

peranan pemerintah dalam eksploitasi ekonomi Jawa dimulai  tanaman-

tanaman yang tidak mendatangkan keuntungan hingga tanaman yang 

benar-benar menguntungkan. Penghapusan dimulai dari eksploitasi 

lada (1862), cengkih dan pala (1860), nilai, teh, dan kayu manis (1865) 

dan tembakau (1866). Kopi dan gula, terutama gula merupakan 

tanaman yang paling menguntungkan dihapus terakhir kali, pada tahun 

1870 setelah dikeluarkannya undang-undang gula- dalam aturan itu 

ditetapkan bahwa pemerintah akan menarik diri dari penanaman tebu 

selama 12 tahun, yang dimulai tahun 1878. Penanaman kopi 

pemerintah juga dihapuskan secara gradual sejak tahun 1870-an, dan 

baru berakhir pada tahun 1917 (untuk pangan), dan beberapa daerah 

pesisir pulau Jawa pada bulan Juni 1919 

Secara du jure, Sistem tanam Paksa berakhir tahun 1870 sejalan 

dengan lahirnya Undang-undang Agraria yang membuka Jawa bagi 

perusahaan swasta. Sejak itu investasi swasta Barat bekembang pesat 

di Jawa dalam terutama ditanamkan  dalam industri perkebunan. Dalam 

sistem baru, swasta yang memainkan kegiatan usaha sedangkan 

pemerintah hanya sebagai polisi dan penarik pajak.` 

Bagaimana swasta barat dapat berkembang? Ada tiga faktor 

penyebab perkembangan swasta barat dalam perkebunan  di Jawa, 

yaitu tersedianya tanah, tenaga kerja, dan investasi modal, serta 

jaringan pemasaran hasil produksi. Perusahaan swasta barat tidak bisa 

memiliki tanah, tetapi dapat menyewa tanah kepada pemerintah sampai 

75 tahun, atau kepada pemilik pribumi selama 5 dan atau  20 tahun. Di 

Jawa tenaga kerja kasar cukup tersedia karena pendduuk Jawa telah 

berkembang pada masa Tanam Paksa. Investasi modal mengalir dari 

Belanda, dan negara Barat lain, termasuk Inggris dan Jerman. 
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Perkembangan perdagangan dan ekspor ke Eropa meningkat pesat 

sejalan dengan dibukanya terusa Suez sejak tahun 1869 dan 

pekembangan pelayaran dengan kapal uap (sebagian besar di tangan 

orang Inggris). Akibat perkembangan-perkembangan ini, pada tahun 

1885 ekspor swasta  dari Jawa mencapai 10 kali lipat dari ekspor 

pemerintah. Pada era ini banyak orang Eropa yang berdatangan di 

Indonesia untuk mengadu untung di zaman baru, akibanya jumlah 

orang sipil Eropa  di Jawa meningkat dengan cepat, yakni 17.285 pada 

tahun 1852 dan  menjai 62.477 orang pada tahun 1900. Periode liberal 

(1870-1900) merupakan periode yang semakin hebat dalam eksploitasi 

sumber-sumber pertanian di Jawa maupun pulau –pulau lain di luar 

Jawa. 

Sama seperti periode Tanam Paksa, harapan bahwa sistem baru 

akan menyejahterakan rakyat Jawa gagal terwujud.  Yang diuntungkan 

dari Politik Kolonial liberal tentu adalah para pemilik modal, pengusaha 

swasta Belanda. Selain itu adalah para pedagang Cina dapat menikmati 

keuntungan dari zaman liberal ini sampai awal abad XX.  Sementara itu 

pendapatan dari para pedagang Indonesia, para perajin, dan buruh 

upahan merosot tajam. Konsumsi beras perkapita juga jatuh, khususnya 

setelah tahun  1855, tetapi perluasan produksi bahan pangan 

(khususnya jagung dan singkong) membuat pasokan bahan pangan 

cukup untuk dapat mencegah kelaparan, sekalipun kelaparan melanda 

Banten tahun 1881-1881, dan Jawa Tengah  khususnya Semarang 

1900-1902. 

Pada tahun 1880-an terjadi krisis besar yang berpengaruh 

terhadap ekonomi orang Jawa maupun pengeksploitasi mereka. Sejak 

tahun 1870-an, penyakit daun kopi mulai menyebar di sejumah besar 

kebun kopi, sehingga produksi kopi menurun drastis. Yang lebih ngeri 

lagi, pada tahun 1882 terjadi hama tebu yang menghantam Cirebon,. 

Dari sana  hama ini kemudian menyebar ke sejumlah besar perkebunan 

tebu di Jawa, dan mencapai ujung timur pulau ini tahun 1892. Industri 
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gula Jawa kemudian terpukul lagi ketika gula bit membanjiri pasar 

Eropa. Depresi melanda daerah pedesaan secara umum dan mencapai 

titik terendah tahun 1887-1888. Akibatnya perdagangan ekspor dari 

Jawa lumpuh total. Banyak pedagang dan pemilik perkebunan 

mengalami kebangkrutan, sehingga mereka jatuh tangan pada bank 

dan perusahaan –perusaaan besar. Bahkan para pedagang  candu, 

Cina yang kaya raya pun ikut tertekan. Pada tahun 1889, hanya 4 dari 

19 perusahaan candu yang tidak bangkrut. 

Krisis ekonomi tahun 1880-an juga berpengaruh teradap petani 

Jawa. Para petani yang telah tergantung pada pekerjaan di 

perusahaan-perusahaan barat terdepak dari pekerjaannya. Mereka 

hendak kembali ke sektor pertanian, sudah tidak terbiasa, selain itu 

lahan pertaniannya sudah disewakan kepada perusahaan perkebunan 

barat, terutama pabrk gula. Ketika pabrik gula mulai menggeliat pada 

akhir abad IX, mereka dengan mudah dipermainkan oleh pabrik gula 

Eropa dengan upah yang terlalu rendah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka periode liberal juga membawa 

akibat buruk bagi penduduk pribumi. Begitu buruknya sehingga P. 

Brooshooft, wartawan surat kabar De locomotief di Semarang 

mengemukakan bahwa rakyat Jawa telah mengalami kemunduran 

kemakmuran sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah 

kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan jalan 

menurunkan beban pajak kepada penduduk dan perbaikan sarana infra 

struktur. (Ricklefs, 2005). Reaksi yang serupa juga dilontarkan oleh 

C.Th. van Deventer seorang ahli hukum yang pernah tinggal di 

Indonesia (1880-97), pada tahun 1899 menerbitkan sebuah artikel yang 

diberi titel ”Een eereschuld”( suatu hutang kehormatan) dalam majalah 

de Gids. Dalam tulisannya tersebut ia menyatakan bahwa negeri 

Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia atas semua kekayaan 

yang pernah di peras dari Hindia Belanda. Untuk hal itu maka suatu 

kewajiban pemerintah Belanda membayar hutang dalam bentuk 
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kebijakan kolonial yang memihak penduduk bumi putera. Sementara itu 

Partai Protestan yang memperoleh kemenangan dalam pemilihan 

umum di Belanda , pada tahun 1891 juga mengkritik kebijakan kolonial 

yang mengakibatkan penderitaan penduduk Hindia Belanda . Mereka 

mendorong Pemerintah Hindia Belanda agar melakukan politik yang 

lebih memperhatikan kesejahteraan penduduk bumi putera. 

(Riclefs,2005). 

Isu itu direspon oleh pemerintah kolonial dengan mengadakan 

penyelidikan tentang kemunduran kemakmuran penduduk di pedesaan 

Jawa dalam suatu komisi yang dikenal dengan mindere welvaart 

commisie yang dilakukan pada tahun 1904. (Djoko Suryo,1984). 

Berdasarkan laporan-laporan tersebut maka dapat digambarkan bahwa 

kondisi perekonomian daerah jajahan khususnya pedesaan Jawa pada 

penghujung abad 19  menunjukkan ketimpangan. Salah satu indikator 

yang menonjol dari penurunan kemakmuran adalah menurunnya 

konsumsi beras. Pada tahun 1880-an, konsumsi beras perkapita 

penduduk Jawa 120 kg/ tahun, namun pada tahun 1900 menurun 

menjadi 103 kg/ tahun. (Booth, 1989) 

Kemunduran tingkat kemakmuran penduduk di Jawa disebabkan 

oleh beberapa hal antara lain adalah  pesatnya perkembangan 

perkebunan besar yang menyebabkan produksi tanaman ekspor 

meningkat secara signifikan dibandingkan pada masa sebelumnya, 

akan tetapi dilain pihak terjadi penurunan jumlah produksi tanaman 

pangan apabila dibandingkan dengan angka kenaikkan jumlah 

penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk 

pulau Jawa berjalan lebih cepat daripada pertumbuhan bahan pangan 

yaitu beras, sehingga konsumsi bahan pangan perkepala menurun 

terutama sesudah tahun 1880. Sebab lain yang berhubungan dengan 

penurunan kemakmuran itu adalah terjadinya penurunan harga 

komodite gula dan kopi di pasaran internasional yang pada masa 

sebelumnya mendatangkan keuntungan besar karena harganya tinggi. 



 3-49 Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia 

Penurunan harga terutama gula (krisis gula), disebabkan oleh 

pemakaian gula bit yang mulai memasuki perdagangan dunia dengan 

harga yang relatif lebih murah. Krisis penurunan impor gula dari 

Indonesia ini mendatangkan kemerosotan usaha perkebunan tebu dan 

bank-bank yang mensponsorinya. Dampak yang dirasakan penduduk 

adalah semakin menyempitnya kesempatan kerja di sektor perkebunan 

karena pengusaha perkebunan mengambil kebijakan menurunkan 

produksi tanaman ekspor. Penurunan produksi perkebunan itu telah 

menyebabkan kemerosotan pendapatan penduduk baik berupa upah 

kerja dan sewa tanah di daerah perkebunan. Kondisi ini diperburuk juga 

oleh impor beras dari luar negeri yang mengakibatkan harga beras 

dalam negeri menurun, impor lain adalah hasil kerajinan tangan di 

pasaran lokal yang turut menurunkan pendapatan penduduk sejak 

tahun 1870. Robert van Niel berpendapat bahwa pada dasarnya politik 

kolonial liberal melindungi petani dari pengaruh ekonomi uang, tetapi 

disisi lain kesejahteraan penduduk di pulau Jawa justru mengalami 

penurunan karena ketidaksanggupan untuk memperbaiki ketidakadilan 

sosial ekonomi dan bertambahnya konsumsi yang dibutuhkan. (Van 

Niel, 1984). 

Menurunnya tingkat kemakmuran penduduk di Jawa pada akhir 

abad ke 19 pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, 

pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak seimbang dengan 

kenaikan produksi pangan.   Kedua, Sistem Tanam Paksa dan Kerja 

Paksa (heerendiensten) hasilnya tidak dapat dinikmati oleh penduduk, 

tetapi juga menimbulkan kepincangan administrasi (korupsi, pemerasan, 

kecurangan lain) oleh pejabat yang merugikan penduduk. Ketiga, pada 

periode abad ke 19 Jawa telah menanggung beban finansial untuk 

mengatur pemerintahan daerah luar Jawa (burden of empire). (Djoko 

Suryo,1988). 

Pada tahun 1870 Kolonial Belanda membuat suatu undang – 

undang guna melindungi kedudukan rakyat Indonesia yang lemah, 
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undang-undang itu disebut Undang–Undang Agraria. Undang–

undang ini menegaskan hak milik dari penduduk pribumi atas 

tanahnya dan melarang perpindahan hak milik ini kepada orang – 

orang bukan Indonesia. 

 
B. Diberlakukannya Hukum Kolonial  di bidang Agraria 

 Hukum agraria masa liberal di Indonesia ditandai adanya 

Agrarische Wet, yang ditetapkan pada tanggal 9 April 1870. 

Pelaksanaan Agrarische Wet 1870 adalah diundangkannya   Agrarische 

Besluit tanggal 20 Juli 1870 Nomor 15 (Staatsblad 1870 Nomot 118) 

memuat Domeinverklaring yang berfungsi sebagai landasan bagi 

negara untuk memberikan tanah dengan hak eigendom, erfpacht, 

opstal, konsesi, sewa dan hak-hak tanah lainnya kepada pengusaha 

swasta. Domeinverklaring bisa dikatakan sebagai suatu bentuk 

perampasan tanah di Indonesia dari tangan penguasa atau para raja di 

Indonesia yang telah takluk kepada kekuasaan Belanda. Tanah tersebut 

akan dipergunakan oleh pemerintah Belanda sesuai dengan 

kepentingan politik di wilayah jajahannya. Undang-undang ini 

merupakan bentuk  liberalisasi ekonomi Indonesia  yang berlangsung 

secara intensif hingga perempat pertama abad ke-20. 

Peraturan pemindahan hak atas tanah dimuat  dalam Grondhuur-

Ordonantie (Staatsblaad 1871 No: 179) yaitu tanah-tanah hanya boleh 

disewakan oleh pemilik-pemilik perseorangan, bukan lembaga desa. 

Peraturan ini juga mengindikasikan pemindahan hak (Vervreemdding) 

tanah-tanah milik pribumi kepada orang-orang non-pribumi tidak 

diperbolehkan, adapun yang diijinkan adalah sistem sewa-menyewa 

secara individual. Periode ini terjadi perombakan struktur agraria di 

Jawa yaitu dihapusnya kepemilikan tanah-tanah komunal menjadi 

tanah-tanah perseorangan. Oleh karena itu salah satu upaya para 

investor asing untuk mendapatkan lahan perluasan usaha yang 
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dijalankan di bidang pertanian, perkebunan dan industri adalah dengan 

cara penyewaan kepada perseorangan. 

Para investor asing mendapatkan berbagai hak dari tanah yang 

dikuasainya.. 

1. Hak eigendom 
Hak eigendom adalah hak perseorangan yang dijamin oleh 

Undang-undang. Tanah-tanah yang dimiliki rakyat pribumi diberikan 

kepadanya hak eigendom, disertai kewajiban pemilik kepada negara 

dan desa, serta syarat menjualnya kepada orang asing.  Hak eigendom  

diberikan juga diberikan  kepada orang asing untuk selama-lamanya 

guna keperluan perluasan kota atau mendirikan perusahaan kerajinan. 

Tanah yang termasuk dalam hak eigendom ini hanyalah tanah yang ada 

dalam lingkungan kota saja dan tempat-tempat lain yang dipandang 

perlu, luasnya tidak boleh lebih dari 10 bau.  Dari sini negara berhak 

menjual tanah kepada pihak asing dengan hak eigendom (Pasal 570 

dalam Undang-Undang Hukum Perdata tentang hak eigendom, lihat 

Staatsblad Tahun 1875 No. 179).  

2. Hak Opstal 

 Hak opstal adalah hak untuk mendirikan bangunan-bangunan 

atas kerajinan atau tanaman di atas tanah kepunyaan orang lain 

(Staatsblad,  1872 No 125). Hak pemegang  ini tidak sebesar hak 

eigendom. Luasnya tidak boleh lebih dari 10 bau dengan lama 30 tahun. 

Akan tetapi jika diperlukan bisa diperpanjang menjadi 75 tahun.  

3. Hak Erfpacht 

 Hak erfpacht adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang 

lain dengan kewajiban membayar sewa tiap-tiap tahun kepada pemilik 

tanah, baik berupa uang maupun penghasilan. Hak erfpacht merupakan 

hak sewa secara  turun temurun, jika pemegang hak meninggal dunia 

hak ini beralih pada pewarisnya. Hak erfpacht juga dapat dipindahkan 

haknya (dijual) pada pihak lain. Berdasar penggunaannya, 

dikelompokkan menjadi 3: pertama, untuk pertanian dan perkebunan 
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besar, kedua, untuk pertanian dan perkebunan kecil, ketiga, untuk 

mendirikan pekarangan atau rumah peristirahatan.  

Pemegang hak erfpacht berjangka waktu 75 tahun dengan  luas 

tanah 500 bau, pada awalnya dibatasi 50 bau. Jangka waktu 75 tahun 

bukan harga mati, karena pemegang hak ini  dapat memperpanjang 

sesuai kebutuhan., dan besarnya uang sewa bisa lebih rendah dari 

ketentuan yang berlaku. Realita menunjukkan bahwa para pengusaha 

asing  sering melakukan pemaksaan terhadap tanah milik petani pribumi 

untuk dilepaskan menjadi tanah erfpacht. 

4. Hak Konsesi 

Hak konsesi diberikan oleh pemerintah kolonial dengan tujuan 

memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum modal untuk 

menanamkan modalnya di bidang pertanian dan perkebunan Jangka 

waktu pemegang hak konsesi 75 tahun dengan luas tanah mencapai 

3500 ha. Dalam sistem konsesi, pihak perusahaan menyediakan tanah 

untuk dipinjamkan kepada penduduk yang terkena wilayah konsesi 

yang disebut dengan tanah jaluran.  

5. Hak Sewa 

Undang-undang Grondhuur Ordonantie adalah bentuk sewa 

tanah dalam jangka waktu pendek. Para pengusaha pertanian, 

perkebunan dan industri mendapat jaminan dan bantuan pemerinah 

dalam mengusahakan tanah dengan sewa yang murah. Pada umumnya 

pemerintah selalu berada pada pihak pengusaha dalam menghadapi 

rakyat yang menyewakan tanahnya.  Dalam praktek banyak terjadi 

pemaksaan kepada rakyat. Cara yang ditempuh oleh para pengusaha 

swasta asing adalah dengan jalan memberi premi kepada lurah atau 

pejabat lokal yang berhasil membujuk para petani untuk menyewakan 

tanahnya. 
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C. Perkembangan Sosial Ekonomi & Budaya Abad 19 
1.   Perkembangan Sosial Ekonomi 

Berbagai jenis kegiatan ekonomi masyarakat pribumi terjadi 

seiring masuk dan berkembangnya  modal swasta  di Indonesia. 

Beberapa perubahan yang mengindikasikan : 1) Bergesernya Industri 

Skala kecil, pekerjaan tangan (home industry) menjadi industri   

Manufactur (pabrikan ), 2) Sistem ekonomi  lokal tradisionalistik yang 

berorientasi  orientasi  subsistensi  bergeser  ke sistem ekonomi  

kapitalis dengan orientasi pencapaian keuntungan sebesar-besarnya , 

3)  Pergeseran pola penguasaan tanah dari hak milik rakyat kepada 

para pengusaha swasta asing  seiring hukum yg berlaku  

Perubahan politik, dan pemberlakuan hukum kolonial secara 

signifikan berpengaruh terhadap perkembangan dan perluasan 

infrastruktur seperti halnya perkembangan Infrasturktur.  

Perkembangan jalan kereta api terjadi seiring dengan adanya 

pertumbuhan perkebunan, terutama dilembah-lembah sungai yang 

subur di pedalaman Jawa. Jenjang perkembangan menunjukkan 

jelas-jelas kebutuhan transport ke pelabuhan sangat utama, maka 

perluasan jaringan jalan kereta api bertolak dari kota-kota 

pelabuhan, yaitu Semarang, Batavia, dan Surabaya,.Tahap 

pertama bergerak dari utara ke selatan dan tahap kedua lebih 

mengarah membujur pulau yaitu arah barat-timur yang berfungsi 

untuk menghubungkan jaringan-jaringan yang sudah dibangun 

pada tahap pertama. Pada pertengahan Abad ke-19 jalan 

kereta api dirasakan sebagai kebutuhan sangat mendesak oleh 

karena kebutuhan pengangkutan hasil perkebunan sudah lagi 

t idak terpenuhi oleh transportasi lewat jalan-jalan pos. Selain itu, 

karena transportasi sangat lambat mengakibatkan gudang-gudang 

penuh sesak dan kapal-kapal di pelabuhan menunggu lama. Sebelum 

rencana pembuatan jalur kereta api mulai ditanggapi pemerintah 

Hindia Belanda, telah dicoba transportasi darat menggunakan hewan-
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hewan seperti kerbau, unta, dan keledai.. Baru pada tahun 1852 

keluarlah peraturan yang menentukan bahwa pihak swasta 

dapat memasukkan permohonan untuk memperoleh konsesi. 

Yang pertama memakai kesempatan ini adalah Poolman pada tahun 

1863 yaitu untuk membuat jalan Semarang-Yogjakarta, sedang oleh 

perusahaan Nederlands Indische Stroomtram Mawschappo trayek 

Batavia-Buitenzorg. Trayek pertama dengan cabangnya, ke 

Willem I (Ambarawa) 256 km dan yang kedua 56 km. Trayek 

sampai Solo dibuka pada tahun 1870 kemudian sampai 

Yogjakarta pada tahun 1873, sedang sampai Willem I pada tahun 

1873. Pada tahun ini juga mulai dieksploitasi trayek Batavia 

ke Buitenzorg. 

Pada tahun-tahun permulaan perusahaan kereta api 

swasta mengalami kerugian dan banyak kesulitan sehingga 

tidak ada minat memperluas jaringan jalan kereta api, 

meskipun kebutuhan akan pengangkutan semakin mendesak. 

Akhirnya timbul gagasan bahwa pemer in tah send i r i  per lu  

mengusahakan kere ta  ap i  negara  (staatspoorwagen / SS). 

Jalan yang dibuatnya pertama ialah trayek Surabaya-Pasuruan 

dengan cabang ke Malang ; yang pertama dibuka pada tahun 1878 

dan yang kedua setahun kemudian (1879). Yang menjadi 

pertimbangan dalam memperluas jaringan jalan kereta api bukan 

semata-mata kepentingan ekonomi saja, akan tetapi juga menyangkut 

masalah pasifikasi daerah yang mengalami pergolakan, seperti 

Banten, serta p e mb u ka a n  d a e ra h -d a e r a h  i s o l a s i  se p e r t i  

B a n j a r - P e r i g i .  (Kartodirdjo,1987: 364) 

Dari sejarah kereta api di Jawa yang menjadi peristiwa 

penting adalah saat bersambungnya lin barat (westerlynen), yaitu 

trayek Batavia-Jogjakarta dan lin timur (Oosterlijnen), yaitu trayek 

Surabaya-Yogyakarta. Pada tahun 1884 lin Surabaya sudah sampai 

di Solo dan dengan selesainya lin Tasikmalaya-Kasugihan pada 
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tahun 1894 terwujudlah hubungan kereta api langsung dari Batavia 

ke Surabaya. Kemudian ada tambahan pembangunan jalan kereta, 

api untuk mempersingkat perjalanan darat membuat sambungan 

antar sub jaringan, antara lain jalan ke Purwakarta dan Padalarang 

(1906), Cikampek-Cirebon (1912), Cirebon-Kroya (1917), Solo-Yogya 

(1905) dengan pembuatan rel ketiga. Dengan demikian 

hubungan Jakarta-Surabaya lewat Yogya, menjadi lebih singkat, jarak 

sepanjang 800 km dapat ditempuh dalam 13,5 jam. (Kartodirdjo, 

1987:367) 

Pada masa perang Aceh, Belanda telah membuat jalan kereta 

api dari Kotaraja ke Oeluelue (1876) terutama untuk transportasi 

alat-alat perang. Atas perintah van Heutz lin itu diperpanjang ke 

selatan mulai tahun 1897 sampai akhimya bersambungan dengan 

jalan kereta api yang dibangun oleh Deli Stoomtram Maatschappij 

(DSM. Dengan demikian terwujudlah hubungan antara, Kotaraja dan 

Medan yang ber arak 569 km, dan dapat ditempuh dalam dua hari. 

Jaringan jalan kereta yang dibangun DSM mencakup 553 km, 

membentang ke selatan sampai ke Pematang Siantar dan Tanjung 

Balai (1918). Di Sumatra Selatan jalur Palembang Teluk Betung 

dengan cabangnya ke Lahat dibangun pada tahun 1925. Dari 

berbagai rencana jalur kereta api yang terbangun di daerah lain 

hanya jalan pendek sepanjang 47 km, yaitu trayek Makassar-Takalar 

(1922). Pada kereta api penumpang ada empat kelas, dari kelas satu 

sampai kelas empat. Kelas jenis kedua terakhir diperuntukan bagi 

kaum pribumi dengan papan bertuliskan Inlanders. Perbedaan kelas 

juga, didasarkan atas perbedaan tarif, seperti terperinci dibawah ini. 

(Kartodirdjo, 1987: 367)  

Jaringan Kereta Api. al: Nederlandsch- Indische Spoorweg- 

Maatschappij (NIS),  Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij 

(S.J.S) ,Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) 

,Staatsspoorweg (SS) . Dari kepemilikan dan pengoperasiannya maka 
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pemerintah kolonial menetapkan berbagai ketentuan yang harus 

dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dengan pihak 

swasta. Beberapa perusahaan yang menjadi milik swasta dan 

pemerintah antara lain : Kereta api swasta :, SJS, SCS, SDS, OJS, 

PSM, MSM, sedangkan kereta api milik pemerintah adalah  : SS, SSS 

Berbagai perkembangan infrastruktur bisa dilketahui dengan 

adanya berbagai perusahaan antara lain : Perusahaan perkapalan : 

NISM, KPM, NSMO, PSM, MSM, KSM , Perusahaan Perbankan : Bank 

Jawa (Javasche Bank), dll, Perusahaan Dagang  : Nederlandsche 

Handel Maatschappij,dll. Dalam upaya memperlancar aktivitas yang 

ada pemerintah kolonial berusaha melaksanakan pembangunan 

seperti  Pelabuhan : dalam tiga kategori berdasar besar kecilnya 

volume ekspor-impor yaitu a). Pelabuhan besar, b). Pelabuhan industri 

kecil, dan c). Pelabuhan Kecil. Pembangunan Waduk, Saluran Irigasi, 

Kanal, serta  perombakan sistem  Pendidikan 

Aktivitas ekspor – impor  yang semakin meningkat, memaksa 

pemerintah untuk semakin meng-intensifkan fungsi pasar. Pasar di sini 

dalam pengertiasn fisik yaitu sebagai : 1) Tempat penimbunan 

sementara barang dagangan yang hendak didistribusikan. (gudang 

komoditi dagang), 2) Mendistribusikan produk. 3) Transaksi dagang 

(bertemunya penjual & pembeli, 4) Menetapkan nilai, di sini harga 

adalah merupakan alat pengukur nilai yang ditentukan oleh permintaan 

konsumen, 5). Mengorganisir produksi. Adapun sistem yang berlaku 

dalam masyarakat ada dua  tipe, yaitu pasar tetap dan pasar berkala  

Pemerintah berusaha menetapkan suatu daerah  sebagai 

daerah perekonomian dengan berbagai pertimbangan antara lain letak 

strategis, infrastruktur dan fasilitas pendukung, masyarakat sebagai 

pelaku yang terlibat. Kondisi demikian diharapkan mampu memberikan 

hasil maksimal dari setiap kebijakan yang diambilnya. Pemilihan lokasi 

kegiatan perekonomian disamping faktor ekonomi juga 

mempertimbangkan aspek lingkungan. Penetapan  lokasi kegiatan 
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perekonomian seperti : 1) Perkotaan: sebagai daerah kawasan Industri 

pabrikan, Perusahaan dagang, Jasa , 2) Di daerah pinggiran Kota : 

dijadikan sebagai daerah  Industri kerajinan tangan, dan 3) Di kawasan 

pedesaan :  dijadikan sebaga lahan Pertanian &  perkebunan 

Kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia selalu 

berhubungan dengan pemerintah kolonial  menimbulkan terjadinya dua 

kepentingan yang berbeda, ketergantungan dan bahkan pertikaian. 

Kondisi ini sering dijelaskan dengan pengertian ”terjadinya ekonomi 

dualistis” Pengertian demikian nampak dalam :  

 Kehidupan ekonomi kolonial yang bersifat kapitalis berjalan di atas 

sistem/ lembaga tradisional. Karena kalau sistem ekonomi kolonial 

berjalan sendiri, tidak mungkin akan bisa hidup. 

 Adanya ”hubungan” sekaligus ”pertarungan” antara sistem kapitalis 

dengan tradisional. Ekonomi Barat yang bersifat kapitalistik 

menjalankan kegiatanya dengan menggunakan alat dalam bentuk : 

kontrak, uang, jual beli dsb. Sedangkan desa dengan penduduknya 

yang tradisional (pra-kapitalis) bukanlah tandingan bagi pihak 

Barat, sehingga pihak tradisisonal kalah dalam pertarungan  

Eksploitasi pemerintah kolonial  terkait dengan penguasan 

tanah dan tenaga kerja  yang diterapkannya, secara intensif dan 

berlangsung terus menerus  mengakibatkan terjadinya Involusi di 

bidang pertaniaan. Keadaan penduduk pribumi bisa digambarkan   

dengan mengutip analisis Geertz yang berbunyi : a) Perubahan yang 

hampir tidak terjadi perkembangan  karena terbagi. Maksudnya 

kenaikan jumlah produksi bersamaan melonjaknya jumlah penduduk. 

(produksi mengikuti deret ukur, jumlah penduduk mengikuti deret 

hitung, b) Meningkatnya jumlah penduduk tidak dibarengi penambahan 

lahan garapan sehingga mereka kemudian terpaksa saling membagi 

lahan pertanian sama-rata sama-rasa. Respon petani terhadap 

perubahan yang ada seolah-olah pasrah apa adanya, tanpa ada 

usaha-usaha yang bersifat ekonomis, mereka apatis dan statis. 
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Dengan demikian manakala petani tidak memiliki pilihan lagi untuk 

melakukan pembagian lahan produksi; kebutuhan subsisten tidak lagi 

terpenuhi maka satu-satunya jalan adalah dengan menentangnya atau 

bahkan dengan rebellion  (pemberontakan). 

 Aktivitas  Perekonomian masa kolonial  sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan  ekonomi semua lapisan masyarakat Indonesia. 

Penerapan  sistem liberal disertai  masuknya modal asing secara 

besar-besaran menjadikan senakin luas dan banyaknya kegiatan 

usaha mengakibatkan terjadinya diferensiasi tenaga kerja. 

Perkembangan suatu wilayah teruama di kawasan kota  push factor 

karena dirasa lebih banyak kemudahan yang bisa didapatkan oleh 

pemerintah kolonial disertai dengan semakin sempitnya lahan garapan 

penduduk pedesaan pull factor  akibat penerapan sistem sewa oleh 

para pemilik modal asing menimbulkan terjadinya Urbanisasi. 

Sempitnya ruang gerak para pengusaha pribumi, kecilnya modal yang 

dimiliki dan terbatasnya jenis kegiatan ekonomi yang dijalankannya 

menjadikan tidak berkembangnya golongan pedagang pribumi. 

Banyaknya jenis kegiatan ekonomi baru yang dikenal  masyarakat 

menjadikan perekonomian masyarakat mengalami perkembangan/ 

perubahan tetapi bukan berarti peningkatan, justru bisa berupa 

kemerosotan.  

Diterapkannya sistem sewa-menyewa lahan pertanian dan 

perkebunan, serta semakin intensifnya kegiatan ekspor-impor 

mengakibatkan penggunaan uang yang lebih Memasyarakat.  

Masuknya Barang-barng Impor Ke Indonesia  memaksa penduduk 

pribumi untuk hidup konsumtif.  Munculnya Pedagang Perantara. Tidak 

bisa dihindari kerena kedudukan orang-orang Timut Asing dengan 

status sebagai orang merdeka  digunakan oleh pemerintah kolonial 

sebagai penghubung dengan penduduk pribumi. Pertumbuhan 

penduduk yang pesat akibat adanya perbaikan di bidang sanitasi 

kesehatan  



 3-59 Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia 

2. Perkembangan Sosial Budaya abad 19 
Pada tahun 1848 gubernemen menyediakan subsidi sebesar f 

25.000 untuk mendirikan sekolah pribumi bagi anak-anak pengawai 

serta orang-orang terkemuka. Residen dengan antuan kontralir atau 

bupati bertanggungjawab atas segala urusan sekolah tersebut 

termasuk anggaran belanjanya. 

Sejak tahun 1851 buku-buku pelajaran dalam bahasa 

Jawa, Sunda, Melayu, diterbitkan yaitu karangan Winters, Wilkens, 

Holle, Goedkoop, dan lain-lain. Buku-buku itu bersifat praktis, yaitu 

memuat bahasa pribumi yang merupakan alat yang baik untuk 

menyampaikan pengetahuan. Disamping itu,juga diterbitkan buku-buku 

yang memuat pengetahuan tentang pertanian, peternakan, kesehatan, 

bangunan, dan lain-lain. Pada, tahun 1863, buku-buku ini mulai 

dibagikan kepada, khalayak ramai. Jumlah murid sekolah guru tahun 

1853 yang hanya ber umlah 15 orang menjadi 32 orang pada, 

tahun 1860. Antara tahun 1849 dan 1871 telah didirikan 77 

sekolah dan rata-rata pemerintah membangun tiga sekolah dalam 

satu tahunnya.  Sekolah guru di Bandung dibuka pada tanggal 23 Mei 

1866 oleh F. K. Holle, seorang yang telah mempelajari dan mengenal 

baik masyarakat dan kebudayaan Sunda. Meskipun banyak 

mengalami permasalahan, dapat diatasi berkat pengalamannya di 

Solo. Namun, kesulitan mengenai penggunaan bahasa Sunda 

masih tetap dihadapi antara lain mengenai penerjemahan 

berbagai pengertian.  Pada tahun 1856 dibukalah juga sekolah 

guru di Bukittinggi (Fort de Kock) untuk memenuhi kebutuhan di 

Sumatera Barat. Organisasinya dibuat seperti di Solo tetapi 

menggunakan bahasa Melayu. Yang ditunjuk sebagai pemimpin 

adalah asisten-asisten setempat dengan alasan bahwa ia telah 

memiliki pengetahuan bahasa dan kesusasteraan daerahnya. 

Kemudian menyusul pembukaan sekolah guru di Tanah Batu pada, 

tahun 1862 dibawah pimpinan seorang Mandailing, yang bernama 
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Willem Iskandar. Dia telah menamatkan sekolah guru di negeri 

Belanda sehingga sepenuhnya dapat diserahi tugas itu. Menurut 

laporan inspektur pengajaran van der Chijs, Iskandar sangat giat 

dan dalam pelajarannya memakai kursus bahasa Belanda yang 

memiliki banyak pengikut. Disamping itu, ia juga menerjemahkan buku-

buku dalam bahasa Belanda, Ke bahasa Melayu dan Mandailing. Pada 

tahun 1871 jumlah muridnya lebih banyak dari sekolah di Bukittinggi. 

Residen Jepara telah membuka sekolah guru di Pati yang 

dipimpin oleh seorang kepala yang disebut klerk (guru tulis) 

karesidenan. Tenaga pengajar sekolah tersebut tidak berijasah 

guru, dan baru kemudian beberapa tahun setelah sekolah guru 

berdiri diadakan peraturan yang menentukan bahwa hanya 

sekolah yang mempunyai guru berijasah guru yang diijinkan 

berdiri. Dalam prakteknya, perkembangan pengajaran mengalami 

hambatan. Pada umumnya, para priyayi segera mengirim anaknya ke 

ibukota karesidenan untuk menuntut pelajaran, karena kesulitan 

mencari pondokan, tambahan lagi biaya untuk pondokan akan 

semakin menambah pengeluaran. Pada tahun 1852, dua orang 

bupati yaitu dari priangan dan Bagelen mengambil prakarsa 

mendirikan sekolah kabupaten. 

Perluasan pengajaran terhambat oleh segi keuangan. 

Subsidi persekolah hanya E250 dan setelah ada tambahan 

alokasi untuk setiap karesidenan dan kabupaten lebih longgar 

dan lancar. Pada tahun 1857 di karesidenan Pasundan, telah 

berdiri sekolah distrik yang pertama yang membuka 

kesempatan bagi orang tua yang tidak mampu untuk mengirim 

anaknya ke ibu kota kabupaten untuk menyekolahkan mereka 

ditempatnya sendiri. Perkembangan pendidikan dan pengajaran 

sampai akhir abad XIX menunjukkan kecenderungan-kecenderungan 

yang ditentukan oleh politik pendidikan khususnya dan politik 

kebudayaan pada umumnya. 
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Pertama, sesuai dengan aliran Liberalisme yang masih sangat 

kuat pengaruhnya di Belanda pengajaran yang diselenggarakan 

oleh gubernemen harus bersifat netral, artinya tidak didasarkan 

atas aliran agama tertentu sehingga tidak diberikan pengajaran 

agama. 

Kedua, politik bahasa yang ditempuh juga lebih 

memperhatikan prinsip kebudayaan dan kesukarelaan, yaitu 

dalam penyelenggaraan pengajaran bahasa Belanda dalam 

menanggapi minas yang besar dari kalangan pribumi, terutama 

dilingkungan aristokrasi, lebih tampak keengganan 

memasukkan mats pelajaran bahasa belanda dalam kurikulum 

sekolah. 

Ketiga, sejak semula pembukaan sekolah-sekolah lebih 

banyak didorong oleh kebutuhan praktis yang berhubungan 

dengan pekerjaan diberbagai bidang atau kejuruan. 

Keempat, ada gagasan kuat agar sekolah pribumi lebih 

berakar pada lingkungan kebudayaan sendiri, maka bahasa 

pengantar yang digunakan adalah bahasa daerah masing-masing 

(landstaal). 

Sejak tahun 1869 di Ambon diselenggarakan sekolah khusus 

(special school) dimana masyarakat Ambon (Ambonsche bergers) 

mendapatkan  pelajaran bahasa Belanda disamping pelajaran-

pelajaran lainnya. Model sekolah khusus mewujudkan suatu bentuk 

transisi antara sekolah Eropa dan sekolah pribumi. Pada. thun 1868 

bupati Kudus mengirimkan putranya ke sekolah Eropa dan langkah 

ini diikuti oleh priyayi-priyayi di daerah lainnya. 

Pada tahun 1878 secara serentak dibuka hoofdeenschool 

(Sekolah Pangreh Praja) di Bandung, Magelang dan Probolinggo. 

Di sekolah itu dan juga di sekolah guru, bahasa Belanda mulai 

diwajibkan bahkan kemudian menjadi bahasa pengantar. Dalam 

suatu reorganisasi sekolah di Magelang bahasa Belanda sebagai 
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bahasa pengantar dihapus tetapi dimasukkan lagi pada tahun 1899. 

Pada waktu itu juga nama sekolah dirubah menjadi OSVIA 

(opleidingschool voor inlandsche ambtenaren). pelajaran bahasa. 

Belanda dipandang lebih besar pengaruhnya di sekolah guru lebih-

lebih dengan adanya sekolah khusus tersebut. Disamping 

sekolah guru yang lama di Solo, Bandung, Bukit Tinggi, dan 

Tanah Batu, dibuka sekolah baru di Tondano (1873), Amboina 

(1874), Probolinggo (1875), Banjarmasin (1875), Makassar (1876), dan 

Padang Sidempuan (1879). 

Dalam reorganisasi dalam tahun 1893 hoofdenschool 

tersebut mempunyai dua bagian. Bagian pertama yaitu 

pengajaran umum, sedang bagian kedua mencakup masa 

belajar dua tahun, memberi pelajaran pengetahuan yang 

diperlukan calon pangreh praja, seperti hukum, administrasi, 

hukum negara, dan lain sebagainya. Dalam menyusun sistem 

pendidikan dan pengajaran di Indonesia pemerintah kolonial tidak 

hanya menghadapi masalah pengajaran umum dan kejuruan, 

tetapi masalah pendidikan elitis dan kerakyatan. 

Perkembangan Budaya “demokrasi” pedesaan Jawa. 

Demokrasi adalah pengikutsertaan rakyat & persetujuan umum dlm 

pencapaian keputusan dg memelihara persetujuan bersama tercermin 

dalam hubungan sosial di pedesaan dengam pola demokrasi 

tradisional yang bersifat tertutup. Seorang lbu berperan sebagai abang 

atau Bapak, berarti kepemimpinannya diharapkan tetap/permanen dan 

terus menerus. Adanya liberalisasi, kapitalisasi  dan komersialisasi 

pertengahan abad 19 mengakibatkan pergeseran Di Barat, 

kepemimpinan didasarkan pada perjanjian (contractual) dan 

pencapaian (attained) 

Keberadaan Status Desa Merdeka (Perdikan). Alasan seorang 

penguasa memberi hak istimewa kepada desa perdikan yaitu Untuk 

memajukan agama, Untuk memelihara makam raja-raja atau orang lain 
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yang dimuliakan dan dianggap keramat, untuk memelihara pertapaan. 

Pesantren, langgar atau masjid, memberikan ganjaran kepada orang 

atau desa yang berjasa kepada raja. Kepala desa perdikan diangkat 

dan diberhentikan oleh gubernur jendral 

Peran dan kedudukan Cina dalam kehidupan sosial budaya 

masyarakat Indonesia. sebagai perantara pemerintah kolonial bagi 

pribumi, sebagai patner dalam kegatan ekonomi. Etnis Cina memiliki 

kepala masyarakat sendiri dan hidup dalam daerah yang 

tersentralisasi/terkonsentrasi. Diberikannya sebuah pangkat mayor 

bagi penguasa di kota besar, kapitan, letnan dan kepala kampung. 

Mayor merupakan orangg yang sangat kaya raya & memiliki pengaruh 

diantara orang Cina/Jawa. Penjualan tanah (bupati) kepada orang 

Cina sejak masa Deandels mengakibatkan para tuan tanah ini memiliki 

kedudukan hampir sama dengan bupati. Awal abad 19 etnis Cina 

berkedudukan sebagai pengumpul pajak pasar, tambang, pembuatan 

garam, dalam perkembangannya hanya diberi kekuasaan dalam 

penjualan candu & rumah gadai. 

 
D. Latihan  

1. Jelaskan Azas Liberlisme yang mencetuskan adalah Adam Smith,   

2. Jelaskan pembaharuan keinginan kelompok  liberal di tanah 

jajahan. 

3. Jelaskan pengaruh dibukanya terusan Suez pada tahun 1869  

terhadap pelaksanaan Politik Liberal di Indonesia .     

 

Petunjuk jawaban  
1. Negara sepatutnya tidak ikut campur tangan dalam 

kehidupan ekonomi, tetapi memberi kebebasan kepada 

kekuatan – kekuatan pasar dan satu – satunya tugas Negara 

adalah memelihara ketertiban umum dengan menegakkan 

hukum, agar terciptanya kehidupan ekonomi yang lancar. 
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2. Pengurangan pemerintah dalam perekonomian negarara jajahan 

secara drastic, pembebasan dari usaha pembatasan-pembatasan 

atas perusahaan swasta di wilayah Jawa  

3. Mempercepat dan mempermudah komunikasi serta  

memperpendek jarak tempuh, pelayaran dari dan ke berbagai 

negara Indonesia.  

 

E. Lembar Kegiatan  
Pembagian kelompok  masing-masing terdiri dari 5 orang  

Diskusi kelompok, dengan tema  : Peran swasta pada masa Kolonial 

Liberal, kondisi masyarakat akibat pelaksanaan politik Liberal,     

 
F. Rangkuman 

Perundang-undangan dipakai sebagai siasat terjaminnya 

penanaman modal kapitalis asing di tanah jajahan. Diberlakukannya 

dualisme hukum yaitu: Hukum Agraria Barat dan Hukum Adat,  

bertujuan memperlancar upaya Negara dan kapitalis kolonial untuk 

melakukan akumulasi modal/keuntungan. Sementara itu Hukum Adat 

yang dirasa menguntungkan para  kapitalis tetap dipertahankan 

melalui penguasaan tidak langsung (indirect rule) dengan memperalat 

para penguasa pribumi.  

Meluasnya usaha-usaha perkebunan modal asing disertai 

dengan penyewaan tahah dalam jangka panjang 75 tahun dan dapat 

diwariskan, mengakibatkan petani kehilangan tanahnya. Kondisi 

demikian diperparah ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan di luar 

pertanian,  mengakibatkan kehidupan petani makin buruk, terciptanya 

kemiskinan, mortalitas yang cukup tingggi akibat epidemi di berbagi 

daerah.   

Diberlakukannya sejumlah undang-undang yang memberikan 

jaminan kuat terhadap para pengusaha swasta asing  untuk 

menanamkan modalnya di sektor agroindustri, merupakan bentuk 
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eksploitasi kolonial terhadap penduduk pribumi, dalam sendi-sendi 

perekonomian  pada sektor  pertanahan. Disamping itu, dalam 

pelaksanaan berbagai undang-undang pertanahan di atas,  

menunjukkan  terjadinya eksploitasi terselubung yang dilakukan oleh 

pemerintah kolonial di atas penderitaan dan kemiskinan masyarakat 

Indonesia 

Semua kebijakan perundang-undangan terhadap tanah 

ditujukan bagi politik agraria pemerintah kolonial yang memberikan 

keuntungan sangat besar kepada para pengusaha modal swasta. 

Pemerintah kolonial menjadi bagian dari sistem eksploitasi sosial 

ekonomi di daerah jajahan dengan memberikan perlindungan melalui 

undang-undang yang dibuatnya.  

 
G. Tes Formatif 
1. Pada paroh kedua abad ke-19,  pemerintah kolonial melaksanakan 

politik yang cukup mendasar karena adanya .....  

a. Penentangan terhadap Sistem Tanam Paksa  

b. Protes dari kelompok Liberal di Indonesia 

c. Reaksi penguasa pribumi 

d. Kemajuan masyarakat pribumi 

2. Buku karya Eduard Douwes Dekker berjudul Maxhavelaar 

mengungkapkan tentang ..... 

a. Bangkitnya kelompok intelektual  

b. Kezaliman  dan korup dari pifhak pemerintah kolonial di Indonesia 

c. Munculnya kesadaran penguasa pribumi 

d. Penderitaan masyarakat bumiputera.   

3. Dengan Politik Pintu Terbuka tahun 1870-1900. memunculkan ...... 

a. perkembangan perekonomian internasional  

b. perluasan ekspansi modal swasta di Indonesia..  

c. penanamkan  modal di sektor industri berat 

d. perluasan tenaga kerja dari luar  
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4. Peranan negara yang terlalu dominan bertentangan dengan azas 

............. 
a. Kolonialisme 

b. Feodalisme 

c. Liberalisme 

d. Kapitalisme  

5. Sistem Erpach mengindikasikan bahwa penguasa  tanah 

diperbolehkan untuk  ........... 

a. memperbesar pajak tanah  

b. pewarisan secara turun temurun  

c. mendapat kemudahan  

d. mendidikan perkumpulan  
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 

Kunci Jawaban Tes formatif Bab 2 

1. C 

2. A 

3. A 

4. B 

5. D 

 
Kunci Jawaban Tes Formatif Bab 3 

1. c 

2. b 

3. c 

4. a 

5. d 

 
Kunci Jawaban Tes Formatif bab 4 

1. a 

2. b 

3. b 

4. c 

5. b 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

 

A. Deskripsi  
Dewasa ini kita berada dalam kegiatan ekonomi antar bangsa 

yang bergerak menuju kesalingtergantungan ekonomi. Suatu ekonomi 

global jangan dianggap hanya sekedar perdagangan yang semakin 

besar diantara negara-negara di dunia, karena yang tengah terjadi 

adalah suatu ekonomi dunia yang bergerak ke arah ekonomi tunggal, 

suatu satu ekonomi dan satu pasar. Dengan demikian kini tidak ada 

lagi yang namanya ekonomi nasional murni. Bagian dunia yang lain 

terlalu besar untuk diabaikan, baik sebagai pasar maupun sebagai 

pesaing. Oleh karena itu kita wajib mengajarkan kepada siswa tentang 

cara berpikir internasional supaya dapat memahami perkembangan 

ekonomi internasional.  Namun demikian sebelum siswa memahami 

perkembangan ekonomi internasional, tentu lebih dulu harus 

memahami perkembangan ekonomi nasional atau ekonomi dalam 

negeri.       

Dalam mewujudkan perkembangan ekonomi nasional 

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk 

kemakmuran masyarakat. Untuk mencapai kemakmuran maka seluruh 

komponen bangsa baik perseorangan, kelompok, pemerintah maupun 

swasta harus berperan aktif dalam mengusahakan masyarakat adil 

dan makmur. Oleh karena itu dalam mempelajari kegiatan ekonomi di 

Indonesia terdapat beberapa topik yang perlu mendapat perhatian kita, 

yaitu masalah permintaan, penawaran dan harga keseimbangan atau 

harga pasar. Berikut akan kita bahas masing-masing topik tersebut. 

 

B. Prasyarat 
Penguasaan terhadap materi ini, maka peserta sebaiknya sudah 

pernah memperoleh materi tentang masalah ekonomi, kebutuhan dan 
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keinginan, harga, serta sumber daya ekonomi, baik itu pada saat kuliah 

maupun pendidikan dan pelatihan. 

 

C. Petunjuk Belajar 
Peserta agar dapat mempelajari keseluruhan materi buku ajar 

ini dan mencapai kompetensi serta indikator yang ditetapkan, maka  

diharapkan belajar berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

1. Bacalah dengan cermat kompetensi dan indikator yang ada pada 

setiap kegiatan belajar, 

2. Apabila peserta sudah memahaminya, lanjutkan membaca materi 

yang bersangkutan, 

3. Perhatikan setiap penjelasan dari dosen/instruktur untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih lengkap,  

4. Diskusikan kembali bagian materi yang belum jelas dengan pihak 

lain dengan mencari rujukan literatur seperti yang sudah tertulis di 

akhir materi ini. 

 

D. Kompetensi dan Indikator  
1. Standart Kompetensi  

Memahami konsep dasar permintaan, penawaran, dan harga 
keseimbangan. 

 
2. Kompetensi Dasar 

a.  Memahami konsep dasar permintaan,  

b.  Memahami konsep dasar penawaran,  

  c.  Memahami konsep dasar harga keseimbangan. 

 

3. Indikator  

Kompetensi tersebut di atas dapat dikatakan berhasil dicapai 

apabila peserta pendidikan dan pelatihan ini mampu: 

a. Memahami pengertian permintaan 

b. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu permintaan 
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c. Menggambar kurva permintaan 

d. Memahami pergeseran kurva permintaan. 

e. Memahami pengertian penawaran 

f. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu penawaran 

g. Menggambar kurva penawaran 

h. Memahami pergeseran kurva penawaran 

i. Memahami pengertian harga keseimbangan 

j. Mendiskripsi faktor-faktor penentu harga keseimbangan 

k. Menggambar kurva harga keseimbangan 

l. Memahami pergeseran kurva harga keseimbangan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II (Kegiatan Belajar I) 
KONSEP DASAR PERMINTAAN 

 
A. Kompetensi Dan Indikator 

Setelah peserta mempelajari materi dalam buku ajar ini 

diharapkan mampu memahami konsep dasar permintaan yang meliputi 

pengertian permintaan, faktor-faktor penentu permintaan, kurva 

permintaan, dan  pergeseran kurva permintaan. 

 

B. Pengertian Permintaan 
 

Permintaan adalah kebutuhan dan atau keinginan konsumen 

untuk membeli suatu barang pada berbagai harga selama periode 

waktu tertentu. Pengertian permintaan ini berlaku baik untuk memenuhi 

kebutuhan dan atau keinginan barang atau jasa. Sedang jumlah atau 

banyak sedikitnya permintaan dipengaruhi oleh faktor- faktor penentu. 

Oleh karena itu kita perlu mengkaji faktor-faktor penentu permintaan 

tersebut. 

 

C. Faktor-Faktor Penentu Permintaan  
Faktor-faktor yang menentukan berapa banyak atau jumlah 

permintaan konsumen yaitu : 

1. Harga 

Jika harga suatu barang  semakin menurun, maka kuantitas 

permintaan terhadap barang meningkat dan jika harga suatu 

barang semakin meningkat maka kuantitas permintaan terhadap 

barang menurun. Hal ini menunjukkan pada hukum permintaan (law 

of demand), dengan menganggap hal lainnya sama (centeris 

paribus), ketika harga sebuah barang meningkat, maka kuantitas 

permintaan barang menurun. 
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2. Harga barang lain yang berkaitan 

Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis barang 

lainnya dapat dibedakan menjadi : 

a.  Barang substitusi  

Suatu barang dinamakan barang pengganti (substitusi) kepada 

barang lain jika barang tersebut dapat menggantikan fungsi 

barang lain tersebut. 

b.  Barang komplemen 

Suatu barang dinamakan barang komplemen (pelengkap) 

kepada barang lain jika barang tersebut selalu digunakan 

bersama dengan barang lainnya. 

c.  Barang netral 

Apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang 

rapat maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang 

tersebut tidak akan mempengaruhi permintaan barang lainnya. 

Barang seperti itu dinamakan barang netral. 

3. Pendapatan konsumen 

Pendapatan dari konsumen sangat menentukan permintaan 

terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu 

menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis 

barang. Makin tinggi pendapatan, daya beli suatu barang makin 

kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. 

Berdasarkan pada sifat perubahan permintaan seiring adanya 

perubahan pendapatan, maka jenis barang dibedakan menjadi : 

a.  Barang inferior 

Barang inferior merupakan barang yang banyak diminta oleh 

konsumen yang berpendapatan rendah. Kalau pendapatan 

konsumen mengalami kenaikan maka permintaan terhadap 

barang inferior akan menurun. 
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b.  Barang esensial 

Barang esensial bagi konsumen merupakan barang yang 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.Barang seperti 

itu terdiri dari kebutuhan pokok masyarakat.  

c.   Barang normal 

Barang normal merupakan barang yang akan mengalami 

kenaikan permintaan sebagai akibat dari adanya kenaikan 

pendapatan. 

d.   Barang mewah 

Barang mewah merupakan jenis barang yang diminta oleh 

konsumen yang sudah mempunyai pendapatan relatif tinggi. 

4. Selera (preferensi) 

Selera atau cita rasa mempunyai pengaruh yang cukup besar 

terhadap keinginan konsumen untuk membeli barang-barang. 

Selera menggambarkan bermacam-macam pengaruh budaya dan 

sejarah. Selera mungkin mencerminkan kebutuhan-kebutuhan 

psikologis atau fisiologis dan selera mungkin mencakup kecanduan 

yang terjadi secara artifisial. Juga selera mungkin megandung 

unsur yang kuat dari tradisi atau agama. 

5. Distribusi pendapatan 

Distribusi pendapatan juga dapat mempengaruhi corak dari 

permintaan terhadap berbagai jenis barang. Sejumlah pendapatan 

masyarakat yang tertentu besarnya akan menimbulkan corak 

permintaan masyarakat yang berbeda apabila pendapatan tersebut 

diubah corak distribusinya. 

6. Jumlah penduduk 

Pertambahan penduduk biasanya diikuti oleh perkembangan dalam 

kesempatan kerja. Dengan demikian banyak orang yang menerima 

pendapatan dan menambah daya beli dalam masyarakat. Adanya 

pertambahan daya beli mengakibatkan pertambahan permintaan. 
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7. Ekspektasi  

Ekspektasi mengenai masa mendatang dapat mempengaruhi 

permintaan. Perkiraan akan harga suatu barang akan naik pada 

masa depan akan mendorong konsumen untuk membeli lebih 

banyak itu sekarang, untuk menghemat pengeluaran pada masa 

yang akan datang.  

8. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan 

Promosi yang dilakukan produsen untuk menjual barang besar 

sekali peranannya dalam mempengaruhi masyarakat. Melalui 

pengiklanan memungkinkan masyarakat untuk mengenal suatu 

barang baru atau menimbulkan permintaan terhadap barang 

tersebut. Selain itu usaha-usaha lain yang dilakukan dalam promosi 

penjualan, seperti pemberian hadiah atau pemberian potongan 

harga kepada konsumen yang membeli suatu barang, hal ini sering 

memotivasi konsumen untuk membeli lebih banyak dari biasanya. 

 

D. Kurva Permintaan 
Kurva permintaan merupakan sebuah grafik yang memuat 

hubungan antara harga suatu barang dan kuantitas  barang yang 

diminta. Dengan menggunakan grafik permintaan akan menunjukkan 

efek perubahan permintaan dari adanya efek perubahan dari faktor 

penentu permintaan.  

1. Pergerakan sepanjang kurva permintaan (movement along demand 

curve) 

Perubahan gerakan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila 

harga barang yang diminta mengalami perubahan makin tinggi atau 

makin menurun.  Kurva permintaannya sebagai berikut: 
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E.  Pergeseran Kurva Permintaan 

Pergeseran kurva permintaan (shifting demand curve), 

dinyatakan sebagai pergeseran atau perpindahan kurva permintaan 

baik ke kanan atau ke kiri, yaitu menunjukkan adanya perubahan 

permintaan yang ditimbulkan oleh faktor non harga, yaitu pada tingkat 

harga yang tetap jumlah barang yang diminta bertambah. Kurvanya 

sebagai berikut: 
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Selain itu kurva permintaan tersebut mempunyai karakteristik 

lereng yang menurun, artinya apabila harga suatu barang naik (dan 

hal-hal yang lain centeris paribus), kuantitas barang yang diminta 

konsumen cenderung menurun. Demikian pula apabila harga suatu 

barang turun (dan hal-hal yang lain centeris paribus), kuantitas barang 

yang diminta konsumen cenderung meningkat.  

Ada dua (2) alasan mengapa kuantitas barang yang diminta 

cenderung turun apabila harga naik, yaitu : 

1. Efek substitusi 

Apabila harga suatu barang naik, konsumen cenderung 

menggantikannya dengan barang-barang serupa lainnya. 

2. Efek pendapatan 

Apabila harga suatu barang naik, konsumen cenderung 

memperkecil daya beli atau mengurangi anggaran untuk alat 

pemuas kebutuhan lainnya (dimana pendapatan dalam kondisi 

tetap).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III (Kegiatan Belajar II) 
KONSEP DASAR PENAWARAN 

 
 

A. Kompetensi Dan Indikator 
Setelah peserta mempelajari materi dalam buku ajar ini 

diharapkan mampu memahami konsep dasar penawaran yang meliputi 

pengertian penawaran, faktor-faktor penentu penawaran, kurva 

penawaran, dan  pergeseran kurva penawaran. 

 

B. Pengertian Penawaran 
 

Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan 

oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu 

tertentu. Penawaran barang atau jasa ini ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan atau keinginan konsumen. Sedang jumlah atau banyak 

sedikitnya penawaran dipengaruhi oleh faktor- faktor penentu. Oleh 

karena itu kita perlu mengkaji faktor-faktor penentu penawaran 

tersebut. 

 

C. Faktor-Faktor Penentu Penawaran  
Faktor-faktor yang menentukan berapa banyak atau jumlah 

penawaran barang atau jasa oleh produsen yaitu : 

1. Harga 

Jika harga suatu barang semakin naik, maka produsen cenderung 

akan menambah kuantitas barang yang ditawarkan dan jika harga 

suatu barang semakin menurun maka produsen cenderung 

mengurangi kuantitas barang yang ditawarkan. Karena kuantitas 

barang yang ditawarkan meningkat ketika harga menngkat dan 

kuantitas barang yang ditawarkan menurun ketika harga turun, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kuantitas barang yang ditawarkan 

berhubungan secara positif dengan harga suatu barang. Hubungan 



 4-11 Ekonomi

ini menunjukkan pada hukum penawaran (law of supply), dengan 

menganggap hal lainnya sama (centeris paribus), ketika harga 

barang meningkat, maka kuantitas barang tersebut yang 

ditawarkan akan meningkat. 

2. Harga barang yang berkaitan 

Penawaran juga dipengaruhi oleh harga-harga dari barang-barang 

terkait, khususnya barang-barang yang merupakan output-output 

alternatif dari proses produksi. Jika harga suatu barang substitusi 

meningkat, penawaran barang substitusi lain akan menurun. 

3. Harga input 

Kenaikan harga input atau faktor produksi menyebabkan produsen 

memproduksi output-nya lebih sedikit dengan jumlah anggaran 

yang tetap. Selain itu kenaikan harga input juga akan mengurangi 

laba suatu perusahaan. Sehingga memungkinkan pindah ke 

industri lain, jika tingkat laba suatu industri tidak menarik lagi yang 

mengakibatkan berkurangnya penawaran barang. 

4. Biaya produksi 

Apabila biaya produksi suatu barang rendah, relatif terhadap harga 

pasar, maka akan menguntunngkan bagi produsen untuk 

meningkatkan  kuantitas barang yang ditawarkan. Begitu juga 

apabila biaya produksi suatu barang tinggi, relatif terhadap harga 

pasar, produsen akan memproduksi barang sedikit, atau beralih ke 

produksi barang lain. Biaya produksi ini sangat ditentukan oleh 

harga input dan kemajuan teknologi. 

5. Teknologi 

Kemajuan teknologi merupakan penentu lain kuantitas suatu 

barang yang ditawarkan. Adanya kemajuan teknologi ini dapat 

menurunkan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, 

mempertinggi kualitas barang dan menciptakan barang-barang 

baru. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, 

kemajuan teknologi  menimbulkan efek yaitu : 
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a.  Produksi dapt ditambah dengan lebih cepat. 

b.  Biaya produksi semakin murah.  

Dengan demikian kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan 

dalam penawaran barang. 

6. Kebijakan pemerintah 

Kebijakan pemerintah juga mempunyai dampak penting terhadap 

penawaran suatu barang. Pertimbangan-pertimbangan lingkungan 

dan kesehatan menentukan teknologi-teknologi apa yang dapat 

digunakan., sementara pajak dan peraturan upah minimum dapat 

dengan signifikan menaikkan harg-harga input. Selain itu kebijakan-

kebijakan perdagangan pemerintah mempunyai dampat yang 

sangat penting juga terhadap penawaran. 

 

D. Kurva Penawaran 
Kurva Penawaran (supply curve) merupakan sebuah grafik yang 

memuat hubungan antara harga dan kuantitas barang ditawarkan. 

Kurve penawaran memiliki kemiringan ke atas karena hal-hal yang lain 

tetap (centeris paribus), semakin tinggi harga suatu barang berarti 

kuantitas barang yang ditawarkan semakin besar. Dengan 

menggunakan grafik penawaran akan menunjukkan efek perubahan 

penawaran. Efek perubahan penawaran terjadi karena dari faktor 

penentu penawaran.  

Pergerakan sepanjang kurva penawaran (movement along 

supply  curve) merupakan perubahan gerakan sepanjang kurva 

permintaan berlaku apabila harga barang yang ditawarkan  mengalami 

perubahan makin tinggi atau makin menurun. Kurva penawarannya 

sebagai berikut: 
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E.  Pergeseran Kurva Penawaran 
Pergeseran kurva penawaran (shifting supply  curve) 

merupakan pergeseran atau perpindahan kurva penawaran baik ke 

kanan atau ke kiri, yaitu menunjukkan adanya perubahan penawaran  

yang ditimbulkan oleh faktor non harga, yaitu pada tingkat harga yang 

tetap jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Pergeseran kurva 

penawaran sebagai berikut: 
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BAB IV(Kegiatan Belajar III) 
KONSEP DASAR HARGA KESEIMBANGAN 
 

 

A.  Kompetensi Dan Indikator 
Setelah peserta mempelajari materi dalam buku ajar ini 

diharapkan mampu memahami konsep dasar harga keseimbangan 

yang meliputi pengertian harga keseimbangan, faktor-faktor penentu 

harga keseimbangan, kurva harga keseimbangan, dan  pergeseran 

kurva harga keseimbangan penawaran. 

 
B.  Pengertian Harga Keseimbangan 
 

Harga keseimbangan (equilibrium Price) disebut juga harga 

pasar, adalah harga dimana kuantitas barang atau jasa yang diminta  

konsumen sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh 

produsen. Sedang harga keseimbangan terjadi ditentukan oleh 

beberapa faktor. Oleh karena itu kita perlu mengkaji faktor-faktor 

penentu harga keseimbangan  tersebut. 

 

C.  Faktor-Faktor Penentu Harga Keseimbangan  
Faktor-faktor yang menentukan harga keseimbangan yaitu:  

1. Jumlah permintaan barang atau jasa dari konsumen pada tingkat 

harga dan periode atau waktu tertentu 

2. Jumlah penawaran barang atau jasa dari produsen pada tingkat 

harga dan periode atau waktu tertentu 

3. Adanya kesamaan jumlah barang atau jasa baik yang diminta 

konsumen maupun yang ditawarkan oleh produsen, pada tingkat 

harga dan periode atau waktu tertentu. 
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D.  Kurva Harga Keseimbangan 
Kurva harga keseimbangan secara grafis dapat ditunjukkan 

ekuilibrium itu pada perpotongan kurva penawararan dan kurva 

permintaan. Kurva harga keseimbangan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  Pergeseran Kurva Harga Keseimbangan 
Pada tingkat harga di atas ekuilibrium, para produsen ingin 

menawarkan lebih banyak daripada yang ingin dibeli oleh para 

konsumen, yang mengakibat atau keinginan konsumen. 

Analisis pengaruh adanya perubahan keseimbangan dilalukan 

melalui tiga tahap : 

1. Putuskan apakah sebuah peristiwa menggeser kurva penawaran 

atau kurva permintaan (atau mungkin keduanya). 

2. Putuskan ke arah mana kurva bergeser. 

3. Gunakan diagram penawaran dan permintaan untuk melihat 

bagaimana pergeseran tersebut mengubah keseimbangan. 
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Perubahan Keseimbangan Pasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.1 

Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa jika harga berubah (misal P1), 
terjadi kelebihan penawaran yang menyebabkan harga turun kembali 
ke Po. Titik keseimbangan tetap pada Eo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar.4.2 

Gambar 4.2 diatas menggambarkan bahwa kurva penawaran bergeser 
ke kanan karena perubahan teknologi. Titik keseimbangan bergeser dari 
Eo ke E1. 
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Gambar. 4.3 

Gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa kurva permintaan bergeser ke 
kanan karena perubahan pendapatan. Titik keseimbangan bergeser dari 
Eo ke E1. 

Berdasarkan gambar tersebut bahwa perubahan keseimbangan 

pasar terjadi bila terjadi adanya perubahan permintaan atau 

penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, 

keseimbangan akan kembali ke titik awal (gambar 4.1). Tetapi jika 

yang berubah adalah faktor-faktor centeris paribus seperti teknologi 

untuk sisi penawaran (gambar 4.2), atau pendapatan untuk sisi 

pendapatan (gambar 4.3), keseimbangan aka kembali ke titik awal. 

Pergeseran-pergeseran dalam kurva permintaan dan kurva 

penawaran mengubah harga dan kuantitas ekuilibrium. Suatu 

peningkatan dalam permintaan, yang menggeser kurva permintaan ke 

kanan, sehingga akan meningkatkan baik kuantitas maupun harga 

ekuilibrium. Suatu peningkatan dalam penawaran, yang menggeser 

kurva penawaran ke kanan, sehingga akan menurunkan harga dan 

meningkatkan kuantitas yang diminta. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

masyarakat sebagai obyek studinya, yang penekanannya pada 

interaksi individu di dalam masyarakat dalam segala aspek kehidupan. 

 

B. Prasyarat 
Untuk dapat mengajar mata pelajaran sosiologi di tingkat 

SMP/MTs/SMP-LB dengan baik, peserta PLPG hendaknya menguasai 

kurikulum yang berlaku saat ini dan mesesuaikan dengan kondisi 

lingkungan sekolah, serta mampu memanfaatkan lingkungan fisik dan 

sosial yang ada sebagai sumber belajar. 

  

C. Petunjuk Belajar 
Agar peserta PLPG memiliki kemampuan mengajar mata 

pelajaran sosiologi dengan baik, maka hendaknya peserta PLPG 

melengkapi pengetahuan atau wawasan tentang masyarakat yang bisa 

didapat dari sumber-sumber seperti buku-buku, majalah, surat kabar, 

televisi ataupun internet. 

 
D. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi yang diharapkan dari pesrta PLPG  untuk mata 

pelatihan sosiologi  adalah pemahaman tentang rubahan kedudukan 

sosiologi sebagai ilmu, interaksi sosial, sosialisasi, struktur sosial, 

kebudayaan dan perubahan sosial budaya. Sedangkan indikator  

berupa kemampuan menjelaskan: kedudukan sosiologi sebagai ilmu, 

interaksi sosial, sosialisasi, struktur sosial, kebudayaan dan perubahan 

sosial budaya. 



BAB II KEDUDUKAN SOSIOLOGI SEBAGAI ILMU 
 
A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi dasar materi ini berupa kemampuan peserta 

PLPG  dalam memahami tentang kedudukan sosiologi sebagai ilmu. 

Sedangkan indikator berupa kemampuam peserta PLPG dalam 

menjelaskan kedudukan sosiologi sebgai ilmu. 

 

B.  Uraian Materi 
1. Sejarah Lahirnya Sosiologi 

Segala ilmu pengetahuan seperti yang ada saat ini 

pernah menjadi bagian dari filsafat, yang dianggap sebagai 

induk segala ilmu pengetahuan. Filsafat sendir i  pada waktu i tu 

i lmu yang mencakup pula segala usaha-usaha pemikiran 

mengenai masyarakat. Sejak abad 19 Sosiologi keluar dari  

induknya, yang kemudian dikenal sebagai bagian dari limn 

pengetahuan sosia l  yang masih tergolong muda, dengan 

Auguste Comte sebagai  pendirinya yang kemudian dikenal 

sebagai Bapak Sosiologi. Sosiologi keluar dari induknya 

karena filsafat dianggap tidak bisa lagi menyelesaikan 

permasalahan yang ada di masyarakat yAng disebabkan oleh 

perubahan sosial budaya yang begitu cepat. Berbeda dengan 

di Eropa, Sosiologi di Amerika Serikat dihubungkan dengan 

usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan-keadaan sosial 

manusia dan sebagai suatu pendorong untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh 

kejahatan, pe langgaran ,  pe lacu ran ,  pengangguran ,  

kemisk inan ,  kon f l i k ,  dan  peperangan. Memang pada 

awainya peninjauan terhadap masyarakat hanya berkisar 

pada hal-hal yang dipandang menarik perhatian umum saja, 
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misal tentang ketegangan-ketegangan sosial, kekuasaan, 

konflik-konflik sosial, dan sebagainya. 

 
2.  Batasan Sosiologi dan Obyek Studi 

Pada awal abad 19, Auguste Comte, seorang ahli 

filsafat bangsa Perancis menulis beberapa buah buku tentang 

pendekatan-pendekatan umum untuk mempela jar i  

masyarakat .  Auguste  Comte berpendapat  bahwa i lmu 

pengetahuan mempunyai urutan-urutan tertentu berdasarkan 

logika dan bahwa setiap penelitian dilakukan melalui tahap-

tahap untuk kemudian m e n c a p a i  t a h a p  t e r a k h i r  y a i t u  

t a h a p  i l m i a h .  T a h u n  1 8 3 9  r e s m i  menggunakan nama 

Sosiologi yang berasal dari kata Socious ( Latin) yang 

berart i  kawan dan kata Logos (Yunani)  yang berart i  kata 

atau berbicara. Jadi Sosiologi adalah berbicara tentang 

masyarakat. Dengan diterbitkannya buku berjudul Positive 

Philosophy pada tahun 1842, yang merupakan titik tolak 

sebagai lahirnya Sosiologi, oleh karena itu Auguste Comte 

mengatakan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan 

observasi dan t idak pada spekuIasi-spekuIasi tentang 

masyarakat, hasi l-hasi l  observasi harus disusun secara 

sistematis. Pada dasarnya sulit untuk merumuskan definisi 

atau batasan tentang sesuatu termasuk definisi untuk sosiologi, 

dan definisi tersebut adalah sebanyak sarjana yang 

memberikan berdasarkan tekanan-tekanan yang berbeda. 

Auguste Comte, membagi Sosiologi ke dalam dua 

bagian yaitu social statics dan social dynamics . Social statics 

dimaksudkan sebagai suatu penelitian atau studi tentang 

hukum-hukum aksi  dan reaksi  antara bagian-bagian dari 

suatu social system, bagian ini merupakan awal ilmu pengetahuan 

sosiologi. Sedang socia l  dynamics diar t ikan sebagai  teor i  
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tentang kemajuan atau perkembangan masyarakat, oleh 

karena itu social dynamics merupakan kunci untuk memahami 

masyarakat. 

Selo Sumardjan dan Soelaeman  Soemardi  
mengatakan ,  Sos io log i  ada lah  i lmu pengetahuan yamg 

mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk 

perubahan-perubahan sosial.  Struktur sosial adalah 

keseluruhan jal inan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu 

norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial. Sedang proses-
proses sosial adalah pengaruh timbal batik antara berbagai segi 

kehidupan. 

 

3.  Sosiologi sebagai Ilmu Pengetahuan 
 Apakah sosiologi itu ilmu pengetahuan? Sebelum 

menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya menerangkan 

dulu, batasan ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan sesuatu hal 
tentang derajat . Sesuatu hal disebut sebagai ilmu apabila 

telah memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. 

Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai 

hasil penggunaan panca inderanya yang berbeda dengan 

kepercayaan, takhayul, dan penerangan-penerangan yang 

keliru. I lmu pengetahuan adalah pengetahuan yang 

tersusun dengan sistematis dengan menggunakan kekuatan 

pemikiran, pengetahuan yang selalu dapat diperiksa dan 

ditelaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin 

mengetahuinya. Auguste Comte, di dalam Positive 
Philosophy nya menyatakan bahwa ilmu pengetahuan 

Sosiologi didasarkan pada observasi yang sistematis dan 

klasifikasi tingkah laku manusia. Sedang Harry M Johnson di 

dalam usahanya untuk menunjukkan Sosiologi sebagai ilmu 

pengetahuan dengan cara menunjukkan karakteristik ilmu 
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pengetahuan yang terlekat pada Sosiologi, yaitu bahwa 1) 

Sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa Sosiologi 

mendasarkan diri pada observasi dan reasoning , bukan 

atas dasar wahyu supernatural, bukan pula hasil spekulasi. Hal 

inii berarti bahwa di dalam rangkaian kerja Sosiologi, sesuatu hal 

yang akan dinyatakan sebagai penemuan-penemuan ilmiah 

harus dites dengan fakta-fakta. 2) Sosiologi bersifat 
Teoritis , berar t i  bahwa Sos io log i  berusaha membuat  

ikh t isar  dar i  h impunan observasi dalam bentuk abstrak, 

juga menunjukkan hubungan proposisi secara logis. 3) 

Sosiologi bersifat kumulatif , berarti bahwa teori-teori 

Sosiologi dibangun atas dasar teori yang satu dengan yang 

lain, teori-teori baru yang lebih benar, lebih luas, dan 

penyempurnaan teori-teori yang telah usang. 4) Sosiologi 
bukan merupakan Etika , berarti bahwa Sosiologi bukan 

suatu a jaran tentang ta ta susi la .  Tugas pars sosio log 

adalah mengungkap dan menerangkan tentang social actions. Lain 

lagi dengan Chester  L  Hunt  menun jukkan  bukt i  bahwa 

Sos io log i  sebaga i  i lmu pengetahuan, dengan terlebih 

dahulu memberikan arti ilmu pengetahuan, yang memil iki  dua 

arti ,  yang pertama i lmu pengetahuan adalah suatu 

kesatuan susunan pengetahuan yang te lah diver i f ikasi  

dengan jalan penelitian ilmiah. Arti kedua bahwa ilmu 

pengetahuan adalah suatu metode studi yang mana kesatuan 

susunan pengetahuan yang diveri f ikasi i tu diperoleh. Arti 

pertama lebih menitikberatkan pada isi, yaitu kesatuan ilmu 

pengetahuan yang telah di verifikasi, sedang arti ke dua 

berarti sebagai suatu metode studi. Dengan demikian ke dua 

arti tersebut j ika dikaitkan dengan Sosiologi, maka Sosiologi 

adalah suatu ilmu pengetahuan yang dibangun dari kesatuan 

susunan pengetahuan yang telah diverifikasi atas dasar 
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penelitian ilmiah, dan jika Sosiologi dikaitkan dengan arti ke dua 

maka Sosio log i  adalah suatu i lmu pengetahuan yang 

secara keseluruhan mempergunakan metode-metode 

i lmiah. Dari t iga bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan. 

 

4. Metode-metode yang Digunakan untuk Mempelajari 
Obyek Studi  

Sosiologi mempunyai cara kerja (metode) yang juga 

dipergunakan oleh ilmu pengetahuan lainnya. Pada dasarnya terdiri 

dari dua metode yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode 
kualitatif merupakan metode yang mengutamakan bahan atau data 

yang sulit diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-

ukuran lain yang pasti. Termasuk di dalam metode kualitatif 

a d a l a h  m e t o d e  h i s t o r i s  d a n  m e t o d e  k o m p a r a t i f ,  j i k a  

k e d u a n y a  dikombinasikan menjadi metode historis-

komparatif. Cara kerja metode historis adalah menggunakan 

analisis atas peristiwa-peristiwa masa silam yang digunakan 

untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Sedang metode 

komparatif lebih mementingkan perbandingan antara berbagai 

masyarakat, guna memperoleh perbedaan-perbadaan dan 

persamaan-persamaan. Ini semua d igunakan untuk  

mendapatkan petun juk  mengena i  per i laku  masyarakat 

balk pada masa silam dan masa sekarang. Sedang metode 

case study bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya 

salah satu geja la  nyata  dalam kehidupan suatu 

masyarakat .  Case study dapat  d igunakan  un tuk  

mene laah  sua tu  keadaan,  ke lompok ,  masyaraka t  

setempat, lembaga-lembaga maupun individu-individu. 

Dasarnya adalah bahwa penelaahan suatu persoalan khusus 

yang merupakan gejala-gejala umum dari persoalan-
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persoalan lainnya, dapat menghasilkan dalil-dali l  umum.  

Ins t rumen  yang  d igunakan  da lam case  s tudy  i n i  

m i sa lnya  wawancara, angket, participant observer technique, 

dan sebagainya. Dalam participant observer technique , 

peneliti ikut serta dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok 

sosial yang sedang ditelitinya. Dalam hal ini peneliti akan 

berusaha sedapat-dapatnya untuk tidak mempengaruhi pola-

pola kehidupan masyarakat yang sedang ditel i t inya. Di 

dalam bahasa Jerman, isti lah metode kual i tat i f  d inamakan 

metode berdasarkan verstehen. Sedang metode  
kuant i ta t i f  l eb ih  mengu tamakan  da ta  a tau  bahan -

bahan  keterangan dengan angka-angka, sehingga gejala-

gejala yang sedang diteliti dapat diukur dengan 

menggunakan skala-skala, index-index, tabel-tabel, dan 

formula-formula yang sedikit banyak menggunakan ilmu pasti. 

Metode statistik merupakan salah satu metode kuantitatif yang 

bertujuan menelaah gejala-gejala sosial secara matematis, 

salah satu tekniknya adalah sociometry yaitu sebuah teknik 

untuk meneliti masyarakat secara kuantitatif, yang berfungsi 

untuk mempelajari hubungan-hubungan antar manusia dalam 

masyarakat. Dengan demikian sosiometri adalah himpunan konsep-

konsep dan metode-metode yang bertujuan untuk 

menggambarkan dan meneliti hubungan-hubungan antar 

manusia dalam masyarakat secara kuantitaitf. Kecuali i tu, 

Sosiologi juga menggunakan penjenisan antara metode 
induktif yaitu metode untuk mengkaji suatu gejala khusus, 

guna mendapatkan kaedah-kaedah yang berlaku dalam 

lapangan yang lebih luas, dan metode deduktif yang 

mempergunakan proses sebaliknya, yaitu mulai dengan 

kaedah-kaedah yang dianggap berlaku umum, untuk 

kemudian dipelajari dalam keadaan yang khusus. 
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C.  Latihan 
Diskusi kelompok, tentang materi yang disampaikan untuk 

mengungkap wawasan dan kemampuan dari masing-masing peserta 

PLPG 

 
D.  Lembar Kegiatan 

     1. Pembagian kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang 

     2. Masing-masing kelompok mendikusikan materi 

     3. Masing-masing kelompok menyusun laporan hasil diskusi 

 
E.  Rangkuman 

Sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang dibangun dari 

kesatuan susunan pengetahuan yang telah diverifikasi atas dasar 

penelitian ilmiah atau sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang 

secara keseluruhan  mempergunakan metode-metode ilmiah. 

 
F.  Tes Formatif 
    Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat 

1. Apa yang anda ketahui tentang sosiologi? 

2. Bagaimana posisi sosiologi dalam ilmu pengetahuan? 

3. Jelaskan metode yang dapat digunakan dalam mempelajari 

sosiologi! 

 



BAB III INTERAKSI SOSIAL  
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi dasar berupa keterampilan peserta PLPG dalam 

memahami konsep interaksi sosial. Sedangkan indikator : menjelaskan 

pengertian interakasi sosial, syarat-syarat interaksi sosial dan bentuk-

bentuk interaksi sosial.  

 
B.  Uraian Materi 
1.  Pengertian Interaksi Sosial. 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang-

orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia,  

maupun antara orang perorangan dengan kelompok 

manusia. Apabila dua orang bertemu, interkasi sosial dimulai 

pada saat itu. Mereka sal ing menegur ,  ber jabat  tangan,  

sa l ing b icara,  a tau mungkin  berkelahi. Aktifitas-aktifitas 

semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosia l  

walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut t idak 

sa l ing menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, oleh 

karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang 

menyebabkan perubahan-perubahan da lam perasaan 

maupun syaraf  orang-orang yang bersangkutan yang 

disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara 

berjalan dan sebagainya. Kesemuanya itu menimbulkan kesan 

di dalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan tindakan 

apa yang akan dilakukan. 

 

2.  Syarat Terjadinya Interaksi Sosial. 
Untuk dapat terjadinya interaksi sosial, maka 

beberapa persayaratan harus terpenuhi sebagai aspek 
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kehidupan sosial. Syarat-syarat tersebut yaitu kontak sosial dan 

komunikasi. 

a. Kontak sosial 
Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang 

atau lebih melalui percakapan dengan saling mengerti  

tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam 

kehidupan masyarakat. Kontak sosial dapat terjadi  

secara langsung maupun tidak langusung antara satu 

pihak dengan pihak yang lainnya. Kontak sosial tidak 

langsung yaitu kontak sosial yang menggunakan alat 

sebagai perantara, misalnya melalui telepon, radio, surat, 

dan lain-lain. Sedangkan kontak sosial secara langsung 

adalah kontak sosial melalui suatu pertemuan dengan 

bertatap muka dan berdialog diantara kedua belah pihak 

tersebut. Yang paling penting dalam interaksi sosial 

adalah saling mengerti antara kedua belah pihak.  

Dalam kontak sosial dapat terjadi hubungan yang 

positif dan hubungan negatif. Kontak sosial positif terjadi 

oleh karena hubungan antara kedua belah pihak terdapat 

saling pengertian, disamping menguntungkan masing-

masing pihak yang dapat mengarah pada suatu kerjasama. 

Sedangkan kontak negatif terjadi oleh karena hubungan 

kedua belah pihak t idak melahirkan sal ing penger t ian,  

mungkin merugikan masing-masing atau sa lah satu 

pihak,  sehingga mengakibatkan suatu pertentangan atau 

perselisihan. 

b. Komunikasi 
Komunikasi mengandung pengertian persamaan 

pandangan antara orang-orang yang berinteraksi terhadap 

sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, komunikasi adalah 

bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang 
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lain (yang berwujud pembicaraan, gerak badaniah, atau 

sikap) perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh 

orang tersebut. Orang-orang yang bersangkutan kemudian 

memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin 

disampaikan oleh orang tersebut. Dalam komunikasi 

dapat terjadi banyak sekali penafsiran terhadap perilaku 

dan sikap masing-masing yang sedang berhubungan, 

misalnya senyum seseorang dapat diartikan sebagai 

keramahan atau kebencian (senyum sinis ). 

 

3.  Bentuk-bentuk interaksi sosial. 
Interaksi sosial dapat terbagi dalam beberapa bentuk 

yaitu kerjasama (cooperation), persaingan (competition), 

pertikaian atau pertentangan (conflict), dan akomodasi 

(accomodation). 

a).  Kerjasama 
Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial 

dimana di dalamnya terdapat aktifi tas tertentu yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling 

membantu dan saling memahami terhadap aktif i tas 

masing-masing. Pada dasarnya kerjasama dapat terjadi 

apabila seseorang/kelompok orang dapat memperoleh 

keuntungan atau manfaat dari orang atau kelompok yang 

lain/ Kedua belah pihak yang mengadakan hubungan 

sosial masing-masing menganggap kerjasama merupakan 

suatu aktfitas yang lebih banyak mendatangkan keuntungan 

daripada bekerja sendiri. 

b). Persaingan. 
Persaingan merupakan suatu usaha dari seseorang 

untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada lainnya. Terjadinya 

persaingan oleh karena ada perasaan atau anggapan 
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seseorang bahwa ia akan lebih beruntung jika tidak bekerja 

sama dengan orang lain. Suatu ciri dari persaingan adalah 

perjuangan menyingkirkan pihak lawan yang dilakukan secara 

damai. 

c).  Pertikaian atau pertentangan. 
Pertikaian adalah suatu bentuk persaingan yang 

berkembang secara negati f , artinya disatu pihak 

bermaksud mencelakakan atau paling t idak berusaha 

untuk menyingkirkan pihak lain. Singkatnya pertikaian dapat 

diartikan sebagai usaha penghapusan keberadaan pihak lain. 

d). Akomodasi 
Akomodasi adalah suatu keadaan hubungan antara 

kedua belah pihak yang menunjukan keseimbangan yang 

berhubungan dengan nilai dan norma-norma sos ia l  yang 

ber laku  da lam masyarakat .  Akomodasi  merupakan 

pe rkembangan  da r i  ben tuk  pe r t i ka ian ,  d imana  

mas ing-mas ing  p ihak melakukan penyesuaian dan 

berusaha mencapai kesepakatan untuk tidak saling 

bertentangan. 

 
C. Latihan 

Diskusi kelompok, tentang materi yang disampaikan untuk 

mengungkap wawasan dan kemampuan dari masing-masing peserta 

PLPG 

 

D. Lembar Kegiatan 

     1. Pembagian kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang 

     2. Masing-masing kelompok mendikusikan materi 

     3. Masing-masing kelompok menyusun laporan hasil diskusi 
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E. Rangkuman 
  Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, 

menyangkut hubungan individu, antar kelompok maupun antara 

individu dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial harus ada 

kontak sosial dan komunikasi. Suatu kontak sosial dapat bersifat 

primer atau sekunder, sedangkan bentuk-bentuk interaksi sosial dapat 

berupa:  kerja sama, persaingan, pertentangan/pertikaian dan 

akomodasi. 

 

F. Tes formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat 

1. Jelaskan pengertian dari interaksi sosial! 

2. Jelaskan syarat-syarat terjadinya interasi sosial! 
3. Berikan contoh bentuk-bentuk interaksi sosial yang anda 

ketahui! 
 

 



BAB IV STUKTUR SOSIAL 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi dasar berupa keterampilan peserta PLPG dalam 

memahami konsep struktur sosial. Sedangkan indikator : menjelaskan 

definisi struktur sosial, ciri-ciri struktur sosial  dan fungsi struktur sosial  

 
B. Uraian Materi 
1. Definisi Struktur Sosial 

Mengenai struktur sosial di kalangan ahli di Indonesia 

memang belum ada kesepakatan untuk menentukan secara pasti 

tentang definisinya. Sebagian para ahli menganggap struktur sosial 

identik dengan penggambaran tentang suatu lembaga sosial, sebagian 

lagi menggambarkan struktur sosial dengan istilah pranata sosial, 

bangunan sosial dan lembaga kemasyarakatan 

Menurut Firth, bahwa organisasi sosial berkaitan dengan 

pilihan dan keputusan dalam hubungan-hubungan sosial aktual. 

Struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang  lebih 

fondamental yang memberikan bentuk dasar pada masyarakat, yang 

memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang mungkin dilakukan 

secara organisatoris. 

Dalam sosiologi struktur sosial sering digunakan untuk 

menjelaskan tentang keteraturan sosial, yaitu menunjuk pada prinsip 

perilaku yang berulang-ulang dengan bentuk dan cara yang sama. 

Interaksi dalam sistem sosial dikonsepkan secara lebih 

terperinci dengan penjabaran tentang manusia yang menempati posisi-

psisi dan melaksanakan perananya. 

Secara singkat struktur sosial dapt didefinisikan sebagai 

tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamya 

terkandung hubungan timbal-balik antara status dan peranan dengan 

batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada sustu 
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keteraturan perilaku, sehingga dapat memberikan bentuk sebagai 

sustu masyarakat. 

 

2. Ciri-cri struktur sosial 
Ada beberapa ciri umum dari struktur sosial, diantaranya: 

a. Mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok yang dapat 

memberikan bentuk dasar pada masyarakat 

b. Mencakup semua hubungan sosial antara individu-individu pada 

saat tertentu 

c. Merupakan seluruh kebudayaan masyarakat yang dapat dilihat dari 

sudut pandang teoritis 

d. Merupakan realitas sosial yang bersifat statis atau yang membeku, 

sehingga dapat dilihat kerangka tatanan dari berbagai bagian 

tubuhnya yang berbentuk struktur 

e. Merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat 

  

3. Fungsi Struktur Sosial: 
a. Fungsi mempertahankan pola 

b. Fungsi integrasi 

c. Fungsi pencapaan tujan 

d. Fungsi adaptasi 

 
C.  Latihan 

Diskusi kelompok, tentang materi yang disampaikan untuk 

mengungkap wawasan dan kemampuan dari masing-masing peserta 

PLPG 

 
D.  Lembar Kegiatan 

     1. Pembagian kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang 

     2. Masing-masing kelompok mendikusikan materi 

     3. Masing-masing kelompok menyusun laporan hasil diskusi 
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E.  Rangkuman 
Struktur sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antara 

posisi-posisi sosial dan antara peranan sosial. Ciri-ciri struktur sosial : 

adanya hubungan sosial, merupakan seluruh kebudayaan masyarakat, 

realisasi  sosial, tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat. 

Sedangkan fungsi struktur sosial adalah: mempertahankan pola, 

integrasi, pencapaian tujuan dan adaptasi. 
 
F. Tes Formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat 

1. Uraikan definisi apa yang anda ketahui tentang struktur sosial! 

2. Jelaskan ciri-ciri dari struktur sosial! 
3. Berikan contoh dari fungsi struktur sosial yang anda ketahui! 

 

 
 



BAB V SOSIALISASI 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi dasar berupa keterampilan peserta PLPG dalam 

memahami konsep sosialisasi. Sedangkan indikator : menjelaskan 

definisi sosialisasi, dan bentuk-bentuk sosialisasi seta mampu 

memberikan contoh-contohnya  

 
B. Uraian Materi 
1.   Pengertian sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran dan 

semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan 

partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. 

Contoh yang paling jelas adalah anak kecil yang diajarkan 

untuk menghormati orang tuanya, sesamanya; anak kecil yang diberi 

tahu bagaimana cara makan yang sopan, cara duduk, cara berbahasa; 

anak kecil juga diajarkan untuk menghormati hak milik orang lain, 

berlaku jujur, rajin bekerja, rajin belajar, rajin sembahyang dan lain-lain. 

Semuanya ini memperlihatkan serangkaian norma-norma yang berlaku 

dalam suatu masyarakat tertentu. 

Mengapa perlu sosialisasi? Alasan yang utama adalah supaya 

dengan norma, nilai serta peran yang dimiliki anak, ia mampu hidup 

dengan baik dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, kalau mau 

hidup dengan baik dalam masyarakat, maka nilai,norma harus 

dijunjung tinggi. Tujuan lain dari sosialisasi adalah supaya masyarakat 

itu tetap ada dengan semua nilai-nilai serta normanya, sehingga anak-

anak dapat meneruskannya kalau sekiranya orang tua sudah tidak ada 

lagi. 
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2. Bentuk-bentuk sosialisasi 
Sosialisasi terdiri dari dua bentuk, yaitu sosialisasi primer dan 

sosialisasi sekunder 

Sosialisasi primer, sosialisasi ini terjadi pada usia anak masih 

kecil, katakanlah antara 0 – 4 tahun; dengan sosialisasi ini si anak 

dapat mengenal lingkugan sosialnya. Ia mengenal ibu, bapak, kakak, 

adik, nenek, kakek, tetangga, teman sebaya dan jangan lupa , dia juga 

harus mengenal dirinya sendiri. Anak-anak pada usia seperti itu diberi 

tahu atau diperkenalkan nama yang dipakai untuk menunjukkan 

dirinya; oleh karena itu dia dapat membedakan dirinya dengan orang 

lain, ketika dia dipanggil namanya. 

Sosialisasi sekunder terjadi setelah sosialisasi primer. Malah 

sosialisasi primer merupakan dasar untuk sosialisasi sekunder. Kalau 

yang berperan dalam sosialisasi primer adalah orang tuanya sendiri 

beserta adik kakak atau sanak keluarganya, maka yang berperan 

dalam sosialisasi sekunder adalah orang lain. 

 
C. Latihan 

Diskusi kelompok, tentang materi yang disampaikan untuk 

mengungkap wawasan dan kemampuan dari masing-masing peserta 

PLPG 

 
D. Lembar Kegiatan 

     1. Pembagian kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang 

     2. Masing-masing kelompok mendikusikan materi 

     3. Masing-masing kelompok menyusun laporan hasil diskusi 

 

E. Rangkuman 
Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran dan 

semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan 
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partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Sosialisasi terbagi 

dalam dua bentuk yaitu : sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder 

 

F. Tes Formatif 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat 

1. Uraikan definisi dari sosialisasi! 

2. Jelaskan bentuk-bentuk sosialisasi yang anda ketahui! 
3. Berikan contoh bentuk-bentuk sosialisasi yang pernah anda 

alami! 
 



BAB VI KEBUDAYAAN 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi dasar berupa keterampilan peserta PLPG dalam 

memahami konsep kebudayaan. Sedangkan indikator : menjelaskan 

definisi kebudayaan, fungsi kebudayaan dan gerak kebudayaan 

 
B. Uraian Materi 
1)  Definisi/batasan Kebudayaan 

 Setelah dibahas mengenai masyarakat seperti  yang 

telah disampaikan sebelumnya,  maka pada pokok 

bahasan ka l i  in i  per lu  d ikemukakan mengenai 

kebudayaan. Pengertian konsep masyarakat sifatnya statis, 

sedang kebudayaan merupakan aspek dinamis masyarakat. 

Sehingga perlu dibahas mengapa anggota masyarakat 

bertingkah laku tertentu, menurut garis-garis tertentu, dan 

akan dikaji kebudayaan secara sosiologis. Dari pandangan 

sosiologis, kebudayaan dilihat sebagai pola kelakuan anggota 

masyarakat. Cara berpikir dan bertindak, bahkan cara 

mengembangkan perasaan tidak dilakukan tanpa aturan tetapi 

mengikuti suatu pola tertentu, yang sudah dikenal dan 

disepakati bersama. Secara etimologis, akar kata kebudayaan 

adalah budaya, berasal dari kata Sanskerta budi yang artinya 

kekuatan. Jadi kebudayaan adalah apa saja yang dihasilkan 

oleh kekuatan akal budi manusia, termasuk perasaan, 

fantasi /  imaginasi dan dengan kehendaknya, sehingga 

kebudayaan sebagai hasil cita, karsa, dan rasa. Dengan 

demikian kebudayaan merupakan keseluruhan pola kelakuan 

lahir dan batin yang memungkinkan hubungan sosial di atara 

anggota-anggota suatu masyarakat. Definisi tersebut tidak 

memasukkan kategori hasil usaha manusia yang berupa 
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mater ia l  cul ture,  karena sos io log i  te ru tama mempelajari 

tingkah laku manusia yang kurang lebih teratur. Aspek yang 

menarik adalah bukan tindakan itu sendiri melainkan sebab-

sebab mengapa tindakan manusia dalam masyarakat 

menunjukkan keteraturan tertentu, mengapa manusia tidak 

bertindak seenaknya sendiri, tetapi mengindahkan patokan 

tertentu, yang seakan-akan terikat pada suatu pola kelakuan yang 

menjadi milik bersama. Tindakan manusia adalah fakta yang 

dapat diamati dan dipelajari, sehingga yang menarik adalah 

produk cita rasa (kebudayaan) yang mana yang diinginkan 

sebagai pola kelakuan dan harus ditaati setiap anggota 

masyarakat .  Walaupun sosio logi  t idak mengkaj i  ke lompok 

kebudayaan mater ia l  namun sosio logi  menaruh 

penghargaan t inggi  terhadap produk jasmaniah, karena 

produk tersebut merupakan jawaban kebutuhan dasar 

manusia. Hasil-hasil material juga merupakan sarana yang 

memudahkan ditaatinya pola-pola tingkah laku dan membantu 

pelaksanaan fungsi-fungsi sosial. Untuk menciptakan produk-

produk tersebut diperlukan suatu keahlian dan ketrampilan, 

suatu kebudayaan yang bukan semata-mata mater ial .  

Menurut Koentjoroningrat, kebudayaan merupakan 

keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus 

d ibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil 

budi dan karya itu. Kecuali itu, Koentjoroningrat mencoba 

menunjukkan wujud-wujud kebudayaan, yang terdiri dari: 1) 

wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya-, 2) wujud 

kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan 

berpola dari manusia dalam masyarakat ,  3)  wujud 

kebudayaan sebagai  benda-benda hasi l  karya manusia. 

Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan, wujud 
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ini berada dalam alam pikiran anggota masyarakat, yang 

selanjutnya dapat disebut sebagai adat tata kelakuan atau adat 

istiadat. Wujud kedua disebut sebagai sistem sosial, yaitu 

pola-pola kelakuan dari manusia, yang terdiri dari aktivitas-

aktivitas manusia yang berinteraksi satu dengan yang lain di 

dalam masyarakat yang menunjukkan pola-pola tertentu atas 

dasar adat tata kelakuan. Oleh karena itu sistem sosial ini 

bersifat konkrit, terjadi di sekeliling kita dan dapat diobservasi. 

Wujud ketiga adalah kebudayaan fisik, yaitu berupa seluruh 

total dari hasil fisik aktivitas, perbuatan, dan karyakarya 

manusia dalam masyarakat. Konsep kebudayaan seperti yang 

telah disebutkan tadi dimiliki oleh setiap masyarakat, sehingga tidak 

ada satupun  masyarakat yang tidak berkebudayaan, bedanya 

adalah bahwa kebudayaan masyarakat yang satu lebih 

sempurna daripada kebudayaan masyarakat yang lain dalam 

perkembangannya untuk memenuhi segala keperluan. 

 

2)  Fungsi Kebudayaan 

 Manusia hidup dalam masyarakat menciptakan 

kebudayaan dengan suatu tujuan, sehingga kebudayaan 

tersebut memiliki tugas atau fungsi, antara la in :  1 )  

Membentuk Manusia  yang Beradab,  kebudayaan 

sebaga i  kompleks pola-pola kelakuan diciptakan manusia 

untuk memungkinkan potensi manusia pembentuk pribadi 

yang lengkap dan sempurna yaitu manusia yang memahami 

sopan santun, manusia yang bermoral balk, dan berpengetahuan 

makin t inggi. Oleh karena i tu untuk mencapai tujuan 

tersebut per lu  d ic ip takan suatu ruang l ingkup, ya i tu  

masyarakat .  2)  Berfungsi sebagai Sistem Kesatuan 
Makna, suatu perbuatan manusia dar i  kebudayaan ter ten tu  

dapat  menyak i t i  perasaan orang la in  dar i  kebudayaan lain, 
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apabila tidak memahami makna perbuatan tersebut dalam 

keseluruhan sistem makna dari kebudayaan tertentu. Dengan 

kata lain, kebudayaan ada lah  kunc i  un tuk memahami  

dengan tepat  berbaga i  perbuatan manusia yang berbeda-

beda. Penilaian terhadap setiap kelakuan hendaknya dil ihat 

dari kesatuan makna yang diterima dan dibina dalam sua tu  

s i s tem budaya  te r ten tu .  3 )  Berfungs i  sebaga i  Po la  
Dasar  Kehidupan Bersama. Telah dikatakan bahwa 

seseorang yang berada dalam suatu masyarakat menemukan 

masyarakat tersebut telah memiliki suatu sistem nilai budaya. 

Sebagai warga baru, tidak perlu menciptakan cara-cara yang 

umum untuk menghayati hidupnya di lingkungan tersebut, 

karena telah tersedia pola dasar tingkah laku seperti cara 

membangun rumah, berpakaian yang sopan, menghormati 

orang tua, bergaul dengan teman sejenis dan lawan jenis, 

dan sebagainya. Yang diperlukan adalah mengenal pola dasar 

dan pola-pola lain serta menyesuaikan tingkah lakunya dengan 

pola-pola tersebut. 4) Mengemban Tugas Edukatif. 
Kebudayaan ber fungs i  sebaga i  po la  dasar  keh idupan 

masyaraka t ,  yang  bera r t i  kebudayaan mengemban tugas 

pendidikan. Tersedianya pola kebudayaan tidak berarti dengan 

sendirinya anggota masyarakat menjadi manusia yang 

berbudaya. Secara konkrit, tugas edukatif diserahkan pada 

tiga lembaga yaitu keluarga, sekolah , dan masyarakat. 

Keluarga merupakan lembaga utama yang memegang 

peranan pent ing dalam proses pembentukan pribadi, 

namun keluarga tidak selalu sanggup menjalankan tuntutan 

zaman modern, dan meyerahkan aspek pendidikan pada lembaga 

pendidikan . 
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3)  Gerak Kebudayaan 

 T idak ada kebudayaan yang s ta t is ,  semua 

kebudayaan mempunyai  dinamika atau gerak. Gerak 

kebudayaan tersebut sebenarnya tidak lain adalah gerak 

manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah 

kebudayaan, sebab manusia melakukan interaksi dengan 

manusia lain, atau ka rena  te r jad inya  in te raks i  an ta r  

ke lompok  d i  da lam masyaraka t .  Akulturasi terjadi apabila 

suatu kelompok dengan kebudayaan tertentu, dihadapkan 

unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, yang dengan lambat 

laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa 

menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri.  

Ada beberapa masalah yang menyangkut proses 

akulturasi yaitu: 1) Unsur-unsur kebudayaan asing yang 
mudah diterima antara lain, unsur-unsur kebendaan; unsur-unsur 

yang terbukti  membawa manfaat besar; dan unsur-unsur 

yang muclah disesuaikan dengan keadaan masyarakat 

pener ima. 2)  Unsur-unsur kebudayaan asing yang sulit 
diterima antara lain, unsur-unsur yang menyangkut sistem 

kepercayaan seperti ideologi, falsafah hidup, dan lain-lain, 

unsur-unsur yang dipelajari pada taraf pertama proses 

sosialisasi. 3) Indiv idu- indiv idu yang cepat  menerima 
unsur-unsur  baru,  pada umumnya generasi muda 

dianggap sebagai individu-individu yang cepat mener ima 

unsur-unsur  kebudayaan asing .  Sebal iknya generasi  tua 

dianggap sukar sekali menerima unsur-unsur yang baru, 

disebabkan norma-norma tradisional telah mendarah daging 

dan menjiwai. 4) Ketegangan-ketegangan akibat akulturasi, 
dalam setiap proses akulturasi selalu ada kelompok-kelompok yang 

sukar atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan akibat proses akulturasi. Perubahan-perubahan 
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tersebut dianggap sebagai keadaan krisis yang 

membahayakan keutuhan masyarakat. 

 
C. Latihan 

Diskusi kelompok, tentang materi yang disampaikan untuk 

mengungkap wawasan dan kemampuan dari masing-masing peserta 

PLPG 

 
D. Lembar Kegiatan 

     1. Pembagian kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang 

     2. Masing-masing kelompok mendikusikan materi 

     3. Masing-masing kelompok menyusun laporan hasil diskusi 

 

E. Rangkuman 

Kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup  yang 

meliputi cara berfikir, cara berencana dan cara bertindak, disamping 

segala hasil karya nyata yang dianggap berguna, benar dan dipatuhi 

oleh anggota-anggota masyarakat atas kesepakatan bersama. 

 
F. Tes Formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat 

1. Uraikan definisi dari kebudayaan 

2. Jelaskan fungsi kebudayaan  bagi manusia! 
3. Jelaskan  apa yang anda ketahui tentang gerak kebudayaan! 

  
 

                                                          



BAB VII PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA 
 

A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi dasar berupa keterampilan peserta PLPG dalam 

memahami konsep perubahan sosial budaya. Sedangkan indikator : 

menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya, faktor-faktor 

penyebab terjadinya perubahan sosial dan budaya dan bentuk-bentuk 

perubahan sosial dan budaya  

 
B.  Uraian Materi 
1. Pengertian perubahan sosial. 

Para ahl i  banyak mempersoalkan mengenai  

batasan pengert ian perubahan sosial. Untuk jelasnya 

konsep perubahan tersebut akan dikutip pendapat beberapa 

sosiolog ini. 

Wilbert Moore  (  Louer,1993:4 )  mendef inis ikan 

perubahan sosial  sebagai "perubahan penting dari struktur 

sosial", dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah "pola 

perilaku dan interkasi sosial". 

Taneko ( 1990:13) mengatakan bahwa perubahan 

dalam masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses 

yang terus-menerus, artinya bahwa setiap masyarakat pada 

kenyataannya akan mengalami perubahan, akan tetapi 

perubahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat 

lain tidak se l a l u  sama ,  ada  masya raka t  ya ng  

m e ng a l am i n ya  l e b i h  ce p a t  b i l a  dibandingkan dengan 

msyarakat la innya. Perubahan dalam masyarakat 

menyangkut hal yang sifatnya kompleks. 

M e n u r u t  S o e k a n t o  1 9 9 6 : 3 3 3  p e r u b a h a n -

p e r u b a h a n  d a l a m  masyarakat dapat mengenai nilai-nilai 
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sosial , norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi 

sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan 

da lam masyarakat ,  kekuasaan dan  wewenang,  in te raks i  

sos ia l ,  dan  sebagainya.  

Dar i  keterangan d i  a tas dapat d ipahami bahwa 

set iap kehidupan masyarakat pada dasarnya mengalami 

perubahan-perubahan. Perubahan itu akan dapat diketahui 

apabila dilakukan perbandingan, dalam hal ini menelaah suatu  

keadaan suatu  masyaraka t  pada  waktu  te r ten tu  dan 

kemud ian  membandingkannya dengan keadaan masyarakat itu 

pada masa lalu.  

Berbeda dengan penger t ian tentang perubahan 

sosia l  yang te lah dikemukakan di atas, Soemardjan ( 1991:3) 

melihat bahwa konsep perubahan sosial adalah mencakup 

bermacam perubahan di  dalam lembaga-lembaga 

masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk 

nilai-nilai sikap dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam 

masyarakat. Jadi menurutnya perubahan sosial merupakan 

proses yang berkembang dari pranata-pranata sosia l .  

Perubahan tersebut  akan mempengaruhi  s is tem sosia l  

termasuk perubahan pada sistem nilai sosial, adat, sikap dan 

pola perilaku kelompok di dalam masyarakat yang bersangkutan. 

 

2.  Faktor-faktor penyebab perubahan sosial. 

Faktor penyebab perubahan sosial dapat berasal dari 

dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula berasal dari luar. 

Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri 

antara lain adalah : 

a). Bertambah atau berkurangnya penduduk. 

b). Penemuan-penemuan baru 

c). Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. 
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d). Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh 

masyarakat itu sendiri. 

Suatu perubahan sosial  dapat pula bersumber dar i  

masyarakat i tu sendiri, diantaranya  

a). Sebab-sebab yang berasal dari l ingkungan fisik yang ada 

di sekitar manusia. 

b). Peperangan dengan negara lain. 

c). Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. 

 

3.  Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan  
a.  Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan 

1. Kontak dengan kebudayaan lain. 

2. Sistem pendidikan yang maju. 

3. Sikap menghargai karya seseorang dan keinginan-

keinginan untuk maju. 

4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang. 

5. Sistem lapisan masyarakat yang terbuka. 

6. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan 

tertentu. 

7. Orientasi ke depan. 

8. Nilai meningkatkan taraf hidup. 

b.  Faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan 

1). Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 

2). Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 

3). Sikap masyarakat yang tradisionalistis. 

4). Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan 

kuat. 

5). Rasa takut terhadap akan terjadinya kegoyahan 

terhadap integrasi kebudayaan. 

6). Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. 

7). Hambatan ideologi. 
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8). Kebiasaan. 

9). Nilai pasrah. 

 
4.  Bentuk-bentuk perubahan sosial. 

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam 

masyarakat dapat dibedakan atas beberapa bentuk, diantaranya  

a). Perubahan evolusi dan perubahan revolusi. 

b). Perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. 

c). Perubahan kecil dan perubahan besar. 

 

C.  Latihan 

Diskusi kelompok, tentang materi yang disampaikan untuk 

mengungkap wawasan dan kemampuan dari masing-masing peserta 

PLPG 

 
D.  Lembar Kegiatan 

     1. Pembagian kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang 

     2. Masing-masing kelompok mendikusikan materi 

     3. Masing-masing kelompok menyusun laporan hasil diskusi 

 

E.  Rangkuman 

Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran dan 

semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan 

partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Sosialisasi terbagi 

dalam dua bentuk yaitu : sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder 

 

F. Tes Formatif 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat 

1. Apa yang anda ketahui tentang perubahan sosial dan budaya 

2. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial dan 

budaya 
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3. Jelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang anda 

ketahui! 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

 

A. Deskripsi 
 Buku ajar ini mempelajari berbagai bentuk pendekatan dan 

model pembelajaran berbasis kompetensi. Pendekatan pembelajaran 

yang dipelajari yaitu pendekatan pembelajarn konvensional dan 

pendekatan pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran yang 

dipelajari yaitu model pembelajaran portofolio dan model-model 

pembelajaran inovatif.  

 

B. Prasyarat 
1. Telah mengikuti kegiatan portofolio sertifikasi guru di Rayon 12 

UNNES  

2. Portofolio sertifikasi guru dinyatakan belum memenuhi persyaratan 

(belum mencapai skor minimal 850) 

 

C. Petunjuk Belajar 
 Agar Anda berhasil dengan baik mempelajari buku ajar ini, 

ikutilah petunjuk belajar berikut ini. 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan buku ajar ini sampai anda 

memahami betul apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari buku 

ajar ini. 

2. Bacalah sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci 

yang anda anggap baru. Carilah dan pengertian kata-kata kunci 

dalam daftar kata-kata sulit buku ajar ini atau dalam kamus yang 

Anda miliki. 

3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi buku ajar ini 

melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan sesama 

teman, guru lain, atau tutor Anda. 
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4. Mantapkan pemahaman anda melalui diskusi mengenai 

pengalaman sehari-hari berhubungan dengan tugas Anda sebagai 

guru dalam kelompok kecil atau secara klasikal pada saat 

pelatihan. 

5. Adakan simulasi untuk melatih keterampilan Anda agar 

kemampuan dalam melaksanakan tugas Anda sebagai guru lebih 

bermanfaat.   

 

D. Kompetensi dan Indikator 
Buku ajar ini mempelajari berbagai bentuk atau model 

pembelajaran inovatif yang disarankan untuk dilaksanakan di sekolah 

dimana Anda bertugas sebagai guru. Dari buku ajar ini Anda 

diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.  

1. Dapat  menjelaskan strategi, pendekatan, dan model pembelajaran. 

2. Dapat  membedakan antara pendekatan pembelajarn konvensional 

dan pendekatan  pembelajaran kontekstual. 

3. Dapat menjelaskan berbagai model pembelajarn inovatif.  

4. Dapat menerapkan berbagai model pembelajaran inovatif untuk 

pelajaran  sosiologi. 



BAB II  KEGIATAN BELAJAR 1 
STRATEGI PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Buku ajar ini mempelajari berbagai bentuk atau model 

pembelajaran inovatif yang disarankan untuk dilaksanakan di sekolah 

dimana Anda bertugas sebagai guru. Dari buku ajar ini Anda 

diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.  

1. Dapat menjelaskan orientasi kurikulum 2004 dibanding kurikulum 

sebelumnya. 

2. Dapat membedakan antara strategi pengajaran, pendekatan 

pembelajaran, dan model pembelajaran 

 

B. Uraian Materi 
1. Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 

Kurikulum 2004 merupakan kurikulum yang mendasarkan 

kepada tercapainya kompetensi tertentu. Kompetensi dalam konteks 

pembelajaran dapat diartikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki 

oleh siswa yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang 

terefleksikan dalam pola pikir dan bertindak. Dengan demikian sebuah 

proses pembelajaran diharapkan dapat mencapai kemampuan secara 

utuh dalam segi kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang dapat 

bermanfaat bagi kehidupan siswa masa kini dan masa yang akan 

datang. 

Sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia 

sejak tahun 1968 hingga kini, telah mengalami perubahan orientasi 

pendidikan/pembelajaran. Kurikulum 1968 berorientasi kepada bahan 

pelajaran (subject matter oriented), Kurikulum 1975 lebih menekankan 

kepada tercapainya tujuan pembelajaran (goal oriented), Kurikulum 

1984 dan Kurikulum  1994 menekankan kepada tujuan dan 

keterampilan proses, sedangkan Kurikulum 2004 lebih menekankan 
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kepada tercapainya kompetensi. 

Perbedaan orientasi kurikulum tersebut membawa konsekuensi 

terjadinya perubahan dalam pendekatan dan model pembelajaran yang 

digunakan dalam menyusun strategi pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Demikian pula penggunaan metode 

pembelajaran juga mengalami perubahan, terutama dalam 

menerapkan metode pembelajaran yang memiliki kadar keaktivan 

siswa. 

Sebagai contoh John Dewey (1916) telah mengatakan bahwa 

pembelajaran adalah proses mengkaitkan pengalaman baru dengan 

pengalaman lama yang telah dimiliki oleh siswa menjadi pengetahuan 

baru. Teori ini menjadi salah satu landasan teori pembelajaran 

kontekstual (contextual teaching and learning=CTL). 

 
2. Strategi, Pendekatan, dan Model Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah pola umum proses pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru dan siswa untuk mencapai 

tujuan/kompetensi tertentu (Suharyono, editor. 1995). Pendekatan 

pembelajaran dapat diartikan merupakan cara yang dipilih untuk 

melaksanakan strategi pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran 

merupakan disain atau rancangan dan urutan langkah operasional 

suatu proses pembelajaran. Sebuah strategi pembelajaran mungkin 

dapat ditempuh dengan menggunakan beberapa pendekatan, sebuah 

pendekatan pembelajaran dapat dioperasionalisasikan dengan 

menggunakan beberapa disain pembelajaran. 

Sebagai contoh: strategi pembelajaran hipotetik/heuristik, 

merupakan pola umum pembelajaran yang memiliki karakteristik 

pembelajaran bersifat terbuka, memberikan kemungkinan untuk 

pengembangan dan kontekstual dengan pengalaman dan kondisi 

nyata (real world). Pendekatan yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran yang relevan adalah pendekatan kontekstual. 
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Sedangkan model atau disain pembelajarannya dirancang dengan 

menempuh urutan langkah dalam bentuk rencana pembelajaran 

kontekstual. 

Untuk mencapai kompetensi dasar tertentu seorang 

pengembang kurikulum harus memiliki kemampuan untuk menentukan 

pilihanan strategi, pendekatan, dan model pembelajaran yang relevan, 

efektif, dan efisien. Dalam prosedur pengembangan silabus pemilihan 

strategi pembelajaran secara eksplisit telah ditulis, namun pendekatan 

dan model pembelajaran tidak perlu eksplisit, namun tergambar dalam 

rencana pembelajaran (dalam skenario/langkah pembelajaran). Dalam 

skenario pembelajaran tergambar urutan langkah pembelajaran dimulai 

dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Joyce dan Weil, 1986 (dalam 

Saripudin, 1989), setiap model pembelajaran bidang pengajaran 

memiliki lima unsur, yaitu: 1) Sintaks, 2) Sistem sosial, 3) Prinsip 

reaksi, 4) Sistem pendukung, dan 5) Dampak instruksional dan 

pengiring. 

Sintaks adalah tahap-tahap operasional dari sebuah model. 

Dalam hal ini tahap-tahap operasional telah dibakukan, dan diharapkan 

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran secara disiplin. Tahapan-

operasional suatu model pada umumnya menggambarkan tahap 

pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. 

Sistem sosial adalah situasi yang menggambarkan bagaimana 

interaksi guru dan murid, peranan guru dan murid, serta norma yang 

harus dipatuhi dalam model tersebut. 

Prinsip reaksi adalah pola kegiatan yang menggambarkan 

bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa, 

termasuk bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap 

siswa. Prinsip ini memberi petunjuk bagaimana seharusnya para guru 

menggunakan aturan permainan yang berlaku pada setiap model. 

Sistem pendukung adalah segala sarana, bahan, dan alas yang 
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diperlukan untuk melaksanakan model tersebut. Dalam hal ini suatu 

model membutuhkan sistem pendukung yang berbeda dengan model 

yang lain. 

Dampak instruksional (instructional effect) adalah hasil belajar 

yang dicapai secara langsung dengan cara mengarahkan para siswa 

pada tujuan yang diharapkan, dan biasanya dampak instruksional telah 

dirumuskan secara eksplisit. Sedangkan dampak pengiring (nurtutant 

effect) adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses 

pembelajaran, sebagai akibat  terciptanya suasana belajar yang 

dialami langsung oleh siswa tanpa pengarahan langsung dari guru, 

biasanya dampak pengiring bersifat implisit. 

 
C. Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di 

atas, kerjakanlah latihan berikut:  

Membuat model pembelajaran yang di dalamnya mencerminkan 

adanya unsur-unsur:  1) Sintaks, 2) Sistem sosial, 3) Prinsip reaksi, 4) 

Sistem pendukung, dan 5) Dampak instruksional dan pengiring. 

 

D. Lembar Kegiatan Mahasiswa 
     1. Pembagian kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang 

     2. Masing-masing kelompok mendiskusikan materi 

     3. Masing-masing kelompok menyusun laporan hasil diskusi 

 

E. Rangkuman 
1. Kurikulum 1968 berorientasi kepada bahan pelajaran (subject 

matter oriented), Kurikulum 1975 lebih menekankan kepada 

tercapainya tujuan pembelajaran (goal oriented), Kurikulum 1984 

dan Kurikulum  1994 menekankan kepada tujuan dan keterampilan 

proses, sedangkan Kurikulum 2004 lebih menekankan kepada 

tercapainya kompetensi. 
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2. Setiap model pembelajaran bidang pengajaran memiliki lima unsur, 

yaitu: 1) Sintaks, 2) Sistem sosial, 3) Prinsip reaksi, 4) Sistem 

pendukung, dan 5) Dampak instruksional dan pengiring. 

 
F. Test Formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan 
tepat! 

1. Jelaskan perbedaan orientasi kurikulum 1968, Kurikulum 1975, 

Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994! 

2. Apa yang anda ketahui tentang : 

a. sintaks 

b. Sistem social 

c. prinsip reaksi 

d. sistem pendukung 

e. dampak instruksional dan pengiring  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



BAB III  KEGIATAN BELAJAR 2 
BEBERAPA PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Buku ajar ini mempelajari pendekatan pembelajaran 

kontekstual, tujuan pembelajaran kontekstual, kunci dasar pendekatan 

pembelajaran kontekstual, perbedaan pendekatan pembelajaran 

konvensional dan pembelajaran kontekstual, serta penerapan 

pendekatan pembelajaran kontekstual.  Dari buku ajar ini Anda 

diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.  

1. Dapat menjelaskan pendekatan pembelajaran kontekstual, tujuan 

pembelajaran kontekstual, kunci dasar pendekatan pembelajaran 

kontekstual.  

2. Dapat membedakan antara pendekatan pembelajaran 

konvensional dan pembelajaran kontekstual. 

3. Dapat  menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual. 

 

B. Uraian Materi 
1. Beberapa Pendekatan dan Model Yang Relevan 

Dalam sebuah proses pembelajaran yang berbasis kompetensi, 

dibutuhkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dapat 

mencapai kompetensi dasar secara efektif dan efisien. Efektif berarti 

pendekatan itu dapat mencapai sasaran secara tepat, efisien berarti 

dengan sumberdaya yang ”sedikit”dapat mencapai kompetensi 

seoptimal mungkin. 

Dalam perkembangan pendekatan pembelajaran di Indonesia 

dikenal berbagai pendekatan, seperti pendekatan keterampilan proses, 

pendekatan cara belajar siswa aktif (CBSA), pendekatan keterampilan 

proses, pendekatan kontekstual, dan sebagainya. 
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a. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual 
Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and 

learning (CTL) merupakan suatu model pembelajaran yang intinya 

membantu guru untuk mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan 

nyata dan memotivasi siswa mengkaitkan antara pengetahuan yang 

dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan mereka (Direktorat 

SLTP, 2002). 

Pembelajaran kontekstual diusulkan oleh John Dewey untuk 

diterapkan di kelas-kelas Amerika pada awal abad ke-20. Pada tahun 

1916, Dewey mengusulkan suatu kurikulum dan metodologi 

pengajaran yang dikaitkan dengan minat dan pengalaman siswa. 

Pembelajaran kontekstual mengakui bahwa belajar merupakan 

sesuatu yang kompleks dan multidimensi yang jauh melampaui 

berbagai metodologi yang hanya berorientasi kepada latihan dan 

rangsangan/tanggapan (stimulus-response). Berdasarkan teori 

pembelajaran kontekstual, belajar hanya terjadi jika siswa memproses 

informasi atau pengetahuan baru sedemikian rupa sehingga dirasakan 

masuk akal dan sesuai dengan kerangka berpikir yang dimilikinya 

(ingatan, pengalaman dan tanggapan). 

Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang 

memungkinkan siswa-siswa TK sampai dengan SMU untuk 

menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan 

ketrampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan dalam-

sekolah dan luar-sekolah agar dapat memecahkan masalah-masalah 

dunia-nyata atau masalah-masalah yang disimulasikan. Pengajaran 

kontekstual terjadi apabila siswa menerapkan dan mengalami apa 

yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia 

nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka 

sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja.  
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b. Tujuan Pembelajaran Kontekstual 
Pembelajaran kontekstual bertujuan membekali siswa dengan 

pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari 

satu permasalahan ke permasalahan lain dan dari satu konteks ke 

konteks lainnya. Transfer adalah kemampuan untuk berpikir dan 

berargumentasi tentang situasi baru melalui penggunaan pengetahuan 

awal. la dapat berkonotasi positif jika belajar atau pemecahan masalah 

ditingkatkan melalui penggunaan pengetahuan awal, dan berkonotasi 

negatif jika pengetahuan awal secara nyata mengganggu proses 

belajar. Transfer dapat juga terjadi di dalam suatu konteks melalui 

pemberian tugas yang terkait erat dengan materi pelajaran, atau antar 

dua atau lebih konteks dimana pengetahuan diperlukan dalam suatu 

situasi tertentu, dan kemudian digunakan di dalam konteks yang 

lainnya. 

 

c. Kunci Dasar Pembelajaran Kontekstual 
Pembelajaran kontekstual pada hakekatnya pendekatan yang 

menekankan pada berfikir tingkat tinggi, transfer pengetahuan lintas 

disiplin, serta pengumpulan, penganalisisan dan pensintesisan 

informasi serta data dari berbagai sumber dan pandangan. The 

Northwest Education Laboratory USA mengidentifikasikan adanya 

enam kunci dasar dari pembelajaran kontekstual, yaitu: 

1) Pembelajaran bermakna: pemahaman, relevansi dan penilaian 

pribadi sangat terkait dengan kepentingan siswa di dalam 

mempelajari isi materi pelajaran. Pembelajaran dirasakan terkait 

dengan kehidupan nyata atau siswa mengerti manfaat isi 

pembelajaran, jika mereka merasakan berkepentingan untuk 

belajar demi kehidupannya di masa mendatang. Prinsip ini sejalan 

dengan pembelajaran bermakna (meaningful learning) yang 

diajukan. oleh Ausuble. 
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2) Penerapan pengetahuan: adalah kemampuan siswa untuk 

memahami apa yang dipelajari dan diterapkan dalam tatanan 

kehidupan dan fungsi di masa sekarang atau di masa datang. 

3) Berfikir tingkat tinggi: siswa diwajibkan untuk memanfaatkan berfikir 

kritis dan berfikir kreatifnya dalam pengumpulan data, pemahaman 

suatu isu dan pemecahan suatu masalah. 

4) Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar: isi 

pembelajaran harus dikaitkan dengan standar lokal, provinsi, 

nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia 

kerja. 

5) Responsif terhadap budaya: guru harus memahami dan 

menghargai nilai, kepercayaan, dan kebiasaan siswa, teman 

pendidik dan masyarakat tempat ia mendidik. Ragam individu dan 

budaya suatu kelompok serta hubungan antar budaya tersebut 

akan mempengaruhi pembelajaran dan sekaligus akan 

berpengaruh terhadap cara mengajar guru. Setidaknya ada 4 

(empat) hal yang perlu diperhatikan di dalam pembelajaran 

kontekstual, yaitu: individu siswa, kelompok siswa baik sebagai tim 

atau keseluruhan kelas, tatanan sekolah dan besarnya tatanan 

komunitas kelas. 

6) Penilaian autentik: penggunaan berbagai strategi penilaian 

(misalnya penilaian proyek/tugas terstruktur, kegiatan siswa, 

penggunaan portofolio, rubrik, daftar cek, pedoman observasi, dan 

sebagainya) akan merefleksikan hasil belajar yang sesungguhnya. 

Model penilaian ini memberikan kesempatan kepada siswa ikut 

aktif berperan serta dalam menilai pembelajaran mereka sendiri 

dan penggunaan tiap-tiap penilaian untuk memperbaiki ketrampilan 

mereka. 
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d. Perbedaan Pembelajaran konvensional dengan Kontekstual 
Pola pembelajaran kontekstual sangatlah berbeda dengan 

pembelajaran konvensional yang selama ini kita kenal sebagaimana 

tergambar dalam tabel 1. Dalam buku pembelajaran kontekstual 

Dikdasmen Diknas (2002) menyebutkan ada 7 (tujuh) unsur yang 

harus ada dalam pembelajaran kontekstual yaitu : 

1) Constructivisme, artinya bahwa dalam pembelajaran kontekstual 

harus dapat membangun /membentuk konsep atau pengetahuan 

baru. 

2) Inquiry, artinya bahwa dalam pembelajaran kontekstual harus ada 

penemuan suatu konsep atau pengetahuan baru dari proses yang 

dilakukan sendiri oleh siswa. 

3) Questioning, dalam pembelajaran harus muncul banyak 

pertanyaan untuk menggiring siswa dalam menemukan konsep 

baru. 

4) Modeling, dalam pembelajaran kontekstual harus ada contoh atau 

model yang dijadikan media dalam pembelajaran tersebut, 

khususnya bidang keterampilan. 

5) Community Learning, dalam pembelajaran kontekstual harus dapat 

diciptakan masyarakat belajar, dalam hal ini siswa belajar dalam 

bentuk kelompok untuk melakukan kerja sama. 

6) Reflection, artinya bahwa konsep/ pengetahuan yang telah 

ditemukan dapat direfleksikan (ke belakang maupun ke depan) 

agar memiliki makna dalam kehidupan siswa. 

7) Authentic Assessment, pembelajaran kontekstual harus dinilai 

berdasarkan kenyataan yang ada (proses dan hasil) melalui 

berbagai macam alat dan jenis penilaian. 
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Tabel 1: Perbedaan Pembelajaran Konvensional dengan Kontekstual 

Konvensional Kontekstual 

Menyandarkan kepada hapalan. Menyandarkan pada memori spasial 

Pemilihan informasi ditentukan 

oleh guru. 

Pemilihan informasi berdasarkan 

kebutuhan individu siswa. 

Cenderung terfokus pada bidang 

(disiplin) tertentu. 

Cenderung mengintegrasikan 

beberapa bidang (disiplin) 

Memberikan tumpukan informasi 

kepada siswa  sampai saatnya 

diperlukan 

Selalu mengaitkan informasi dengan 

pengetahuan  awal yang telah dimiliki 

siswa. 

Penilaian hasil belajar hanya 

melalui kegiatan akademik 

berupa ujian/ulangan 

Menerapkan penilaian autentik 

melalui penerapan praktis dalam 

pemecahan masalah. 

 

 

2. Penerapan Dalam Pembelajaran 
Pembelajaran kontekstual menempatkan siswa di dalam 

konteks bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang sedang dipelajari dan sekaligus memperhatikan 

faktor kebutuhan individual siswa dan peran guru. Sehubungan dengan 

itu maka pendekatan pengajaran kontekstual menekankan pada hal-

hal sebagai berikut: 

a). Belajar berbasis masalah (Problem-Based Learning), yaitu suatu 

pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata 

sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir 

kritis dan ketrampilan pemecahan masalah, serta untuk meperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Dalam 

hal ini siswa terlibat dalam penyelidikan untuk pemecahan 

masalah yang mengintegrasikan ketrampilan dan konsep dari 

berbagai isi materi pelajaran. Pendekatan ini mencakup 

pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan, 
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mensintesa, dan mempresentasikan penemuannya kepada orang 

lain. (Moffat, 2001 dalam Depdiknas, 2002). 

b). Pengajaran autentik (Authentic Instruction), yaitu pendekatan 

pengajaran yang memperkenankan siswa untuk mempelajari 

konteks bermakna. la mengembangkan ketrampilan berpikir dan 

pemecahan masalah yang penting di dalam konteks kehidupan 

nyata. 

c). Belajar berbasis inquiri (Inquiry-Based Learning), yang 

membutuhkan strategi pengajaran yang mengikuti metodologi 

sains yang menyediakan kesempatan untuk pembelajaran 

bermakna. 

d). Belajar berbasis proyek/tugas terstruktur (Project-Based Learning), 

yang membutuhkan suatu pendekatan pengajaran komprehensif 

dimana lingkungan belajar siswa (kelas) didesain agar siswa 

melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik termasuk 

pendalaman materi dari suatu topik mata pelajaran, dan 

melaksanakan tugas bermakna lainnya. Pendekatan ini 

memperkenankan siswa untuk bekerja secara mandiri dalam 

mengkonstruk (membentuk) pembelajarannya, dan 

mengkulminasikannya dalam produk nyata (Buck Institute for 

Education, 2001 dalam Depdiknas, 2002). 

e). Belajar berbasis kerja (Work-Based Learning) yang memerlukan 

suatu pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa 

menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi 

pelajaran berbasis sekolah dan bagaimana materi tersebut 

dipergunakan kembali di dalam tempat kerja. Jadi dalam hal ini 

tempat kerja atau sejenisnya dan berbagai aktivitas dipadukan 

dengan materi pelajaran untuk kepentingan siswa. 

f). Belajar jasa-layanan (Service Learning), yang memerlukan 

penggunaan metodologi pengajaran yang mengkombinasikan 

jasa-layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis sekolah 
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untuk merefleksikan jasa-layanan tersebut. Dengan demikian 

pendekatan ini menekankan hubungan antara pengalaman jasa-

layanan dan pembelajaran akdemis. Dengan kata lain pendekatan 

ini menyajikan suatu penerapan praktis dari pengetahuan baru 

yang diperlukan dan berbagai ketrampilan untuk memenuhi 

kebutuhan di dalam masyarakat melalui proyek/tugas terstruktur 

dan kegiatan lainnya (Mc. Pherson, 2001 dalam Depdiknas, 2002). 

g). Belajar kooperatif (Cooperative Learning), yang memerlukan 

pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa 

untuk bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam 

mencapai tujuan belajar. 

 
C. Latihan 

Diskusi kelompok, tentang materi yang disampaikan yang 

disesuaikan dengan pengalaman selama mengajar di tempat masing-

masing. 

 
D. Lembar Kegiatan 

     1. Pembagian kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang 

     2. Masing-masing kelompok mendikusikan materi 

     3. Masing-masing kelompok menyusun laporan hasil diskusi 

 

E. Rangkuman 
1. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning 

(CTL) merupakan suatu model pembelajaran yang intinya 

membantu guru untuk mengkaitkan materi pelajaran dengan 

kehidupan nyata dan memotivasi siswa mengkaitkan antara 

pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan 

mereka. 

2. Pembelajaran kontekstual bertujuan membekali siswa dengan 

pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) 
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dari satu permasalahan ke permasalahan lain dan dari satu konteks 

ke konteks lainnya. 

3. The Northwest Education Laboratory USA mengidentifikasikan 

adanya enam kunci dasar dari pembelajaran kontekstual, yaitu: 

pembelajaran bermakna, penerapan pengetahuan, berfikir tingkat 

tinggi, kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar isi, 

responsif terhadap budaya, dan penilaian autentik. 

4. Dalam buku pembelajaran kontekstual Dikdasmen Diknas (2002) 

menyebutkan ada 7 (tujuh) unsur yang harus ada dalam 

pembelajaran kontekstual yaitu : constructivisme, inquiry, 

questioning, modeling, community learning, reflection, dan 

authentic assessment. 

5. Pendekatan pengajaran kontekstual menekankan pada hal-hal 

sebagai berikut: belajar berbasis masalah (problem-based 

learning), pengajaran autentik (authentic instruction), belajar 

berbasis inquiri (inquiry-based learning), belajar berbasis 

proyek/tugas terstruktur (project-based learning), belajar jasa-

layanan (service learning), dan belajar kooperatif (cooperative 

learning). 

 
F. Tes Formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan 
tepat! 

1. Bedakan antara pendekatan pembelajaran konvensional dan 

pembelajaran kontekstual! 

2. Buatlah sebuah contoh pendekatan pembelajaran kontekstual 

dalam kegiatan pembelajaran. 

 

 



BAB IV KEGIATAN BELAJAR 3 
MODEL PEMBELAJARAN YANG BERASOSIASI DENGAN 

CTL 
 
A. Kompetensi dan Indikator 

Buku ajar ini mempelajari pengertian portofolio, empat pilar 

pendidikan, pandangan konstruktivisme dan pandangan democratic 

teaching, prinsip dasar pembelajaran portofolio, langkah-langkah 

pembelajaran portofolio, serta model pembelajaran CTL yang lain.   

Dari buku ajar ini Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai 

berikut.  

1. Menjelaskan empat pilar pendidikan yang digunakan sebagai dasar 

pembelajaran portofolio. 

2. Membedakan pandangan konstruktivisme dan pandangan 

democratic teaching. 

3. Menjelaskan prinsip darar pembelajaran portofolio. 

4. Mengidentifikasi langkah-langkah pembelajaran portofolio. 

5. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada model 

pembelajaran CTL. 

 

B. Uraian Materi 
1. Model Pembelajaran Portofolio 

Portofolio dapat diartikan sebagai suatu wujud benda fisik, 

sebagai suatu proses sosial paedagogis, dan sebagai adjective. 

Sebagai benda fisik, portofolio adalah bundel, yaitu kumpulan atau 

dokumentasi hasil kerja siswa yang terkumpul dalam satu bundel. 

Misalnya hasil tes awal (pre test), tugas-tugas terstruktur, hasil tes akhir 

(post test) dan sebagainya. Sebagai suatu proses sosial paedagogis, 

portofolio adalah collection of learning experience yang terdapat dalam 

pikiran siswa, baik yang berwujud pengetahuan (kognitif), sikap 
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(afektif), dan keterampilan (psikomotor). Sebagai adjective, portofolio 

seringkali disandingkan dengan konsep lain, misalnya dengan konsep 

penilaian sehingga dikenal dengan istilah penilaian berbasis portofolio 

(portofolio based assessment) (Budimansyah, 2002). 

 

a. Beberapa Landasan Pemikiran Pembelajaran Portofolio 
1) Empat pilar pendidikan 

Sebagai landasan pembelajaran portofolio adalah learning to do, 

learning to know, learning to be, dan learning to live together, yang 

dicanangkan oleh UNESCO. Siswa harus diberdayakan agar mau 

dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya 

(learning to do) dengan meningkatkan interaksi dengan 

lingkungannya, baik lingkungan fifik, sosial, mapun budaya, 

sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya 

terhadap dunia di sekitarnya (learning to know). Diharapkan hasil 

inteaksi dengan lingkungannya itu dapat membangun pengetahuan 

dan kepercayaan dirinya (learning to be). Kesempatan berinteraksi 

dengan berbagai individu atau kelompok yang bervariasi (learning 

to live together) akan membentuk kepribadiannya untuk memahami 

kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran 

terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup. 

2) Pandangan Konstruktivisme 

Pandangan ini menganggap bahwa semua siswa memiliki 

gagasan/ pengetahuan tentang lingkungan dan gejala yang ada di 

sekitarnya, walaupun gagasan itu sangat terbatas. Pendidikan 

merupakan upaya untuk mengorganisir pengalaman sehingga 

gagasan-gagasan itu menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat. 

Peranan pendidik adalah sebagai fasilitator, organisator, dan 

motivator. 

3) Democratic Teaching 

Democratic teaching adalah suatu bentuk upaya menjadikan 
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sekolah sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui proses 

pembelajaran yang demokratis. Dengan kata lain democratic 

teaching adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai 

demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung 

keadilan, menerapkan kesempatan, dan memperhatikan 

keragaman peserta didik. Dalam prakteknya para pendidik harus 

memposisikan siswa sebagai insan yang harus dihargai 

kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan 

potensinya. 

 

b. Prinsip Dasar Pembelajaran Portofolio 
1) Prinsip belajar siswa aktif 

Dalam proses pembelajaran, siswa diberikan peranan aktif mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan, dan pelaporan hasil. 

Dalam tahap perencanaan aktivitas siswa terlihat pada saat 

mengidentifikasi masalah dengan menggunakan teknik brain 

storming. Dalam fase kegiatan lapangan aktivitas siswa lebih 

tampak dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, 

untuk memperoleh informasi. Pada fase pelaporan aktivitas siswa 

berfokus pada pembuatan portofolio kelas. Segala bentuk data 

disusun secara sistematis dan disimpan pada sebuah bundel 

(portofolio seksi dokumentasi). Adapun data yang paling penting 

dan menarik ditempel portofolio seksi penayangan, yaitu papan 

panel untuk display. Setelah Portofolio selesai dibuat dilakukan 

public hearing dalam kegiatan show-case di hadapan dewan juri. 

Kegiatan ini merupakan puncak penampilan siswa. 

2) Kelompok belajar kooperatif 

Pembelajaran portofolio menerapkan prinsip belajar kooperatif, 

yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Kerjasama 

dengan berbagai pihak dalam rangka memperoleh data/informasi 

misalnya dengan sesama teman, dengan orang tua, nara sumber, 
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pejabat pemerintah, lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan 

sebagainya. 

3) Pembelajaran partisipatorik 

Pembelajaran portofolio menganut prinsip dasar pembelajaran 

partisipatorik, sebab melalui model ini siswa belajar sambil 

melakukan (learning by doing). Sebagai contoh siswa melakukan 

belajar hidup berdemokrasi di sekolah, dalamsebuah proses 

pemilihan ketua OSIS. Dengan demikian mengajarkan demokrasi 

harus dalam suasana demokratis. Tujuan ini akan dapat tercapai 

jika dalam pembelajaran berdasarkan kepada prinsip partisipatorik. 

4) Reactive teaching 

Pembelajaran portofolio medasarkan kepada pembelajaran reaktif, 

artinya guru perlu menciptakan strategi yang tepat agar siswa 

selalu memiliki motivasi yang tinggi. Guru harus memiliki sensitifitas 

untuk segera mengetahui apakah pembelajaran menarik atau tidak. 

Ciri guru yang reaktif diantaranya menjadikan siswa sebagai pusat 

kegiatan, pembelajaran berdasarkan pengalaman siswa, selalu 

berupaya membangkitkan motivasi siswa, mengenali materi dan 

metode yang membosankan siswa. 

 

c. Langkah-langkah pembelajaran portofolio 
1) Mengidentifikasi masalah 

Dalam suasana kelompok kecil siswa melakukan identifikasi 

masalah, dengan maksud menemukan masalah-masalah mana 

yang penting dan kurang penting, yang besar atau yang kecil, dari 

masalah yang besar ke masalah yang operasional. Kegiatan 

identifikasi masalah dituntun dengan lembar kegiatan siswa (LKS). 

2) Memilih masalah untuk kajian kelas 

Setelah identifikasi masalah telah ditentukan masalah yang akan 

dikaji, dan selanjutnya dicari sumber data atau informasi. 
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3) Mengumpulkan data/informasi 

Sumber-sumber informasi dapat diperoleh melalui kajian 

perpustakaan, surat kabar, biro kliping, dan sumber tertulis lainnya. 

Dapat pula dengan kunjungan lapangan untuk melakukan 

pengamatan, wawancara, dan sebagainya. 

4) Mengembangkan portofolio kelas 

Setelah informasi cukup, selanjutnya dilakukan pembuatan 

portofolio yang terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu seksi portofolio 

dokumentasi, dan seksi portofolio penayangan. 

5) Penyajian portofolio (show-case) 

Setelah portofolio selesai dibuat dilakukan penyajian dengan 

kegiatan diskusi. Teknik diskusi bisa berupa seminar, panel, dan 

sebagainya untuk menginformasikan hasil temuan dan 

mempertahankan hasil temuan ke hadapan hadirin. 

 
2. Model-Model Pembelajaran CTL Lainnya 

Berikut langkah-langkah pokok beberapa model pembelajaran 

CTL lainnya 

a. Examples Non-examples 
Contoh dari kasus atau gambar yang relevan dengan indikator dalam 

KD 

Langkah-langkah: 

1). Guru mempersiapkan gambar 

2). Guru menempelkan gambar atau menayangkan gambar 

menggunakan OHP 

3). Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengamati gambar 

4). Melalui diskusi kelompok 2-3 orang, siswa menganalisis gambar dan 

mencatat analisisnya dalam kertas kerja 

5). Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusinya 
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6). Melalui hasil diskusi dan komentar siswa, guru menjelaskan materi 

sesuai dengan indikator dalam KD 

7). Kesimpulan 

 

b. Numbered Heads Together (Kepala Bernomor) 
Langkah-langkah: 

1). Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok 

mendapat nomor 

2). Guru memberi tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya 

3). Kelompok mendiskusikan jawaban dan memastikan setiap anggota 

kelompok mengerjakannya/mengetahui jawabannya 

4). Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil diskusi 

5). Tanggapan dari siswa lain, kemudian guru menunjuk nomor yang 

lain 

6). Kesimpulan 

 

c. Cooperative Script (Skrip Kooperatif) 
Skrip Kooperatif. Siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian 

secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian materi yang dipelajari. 

Langkah-langkah: 

1). Guru membagi siswa untuk berpasangan 

2). Guru membagi materi kepada setiap siswa untuk dibaca dan 

membuat ringkasan 

3). Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapa sebagai pendengar 

4). Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan 

memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya 

5). Pendengar menyimak/mengoreksi/menunjukkan ide-ide pokok yang 

kurang dan menghubungkan ide-ide pokok dengan materi lain 

6). Bertukar peran antara pembicara dan pendengar 
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7). Kesimpulan 

 

d. Student Teams-Achievement Divisions (Tim Siswa Kelompok 
Prestasi)  

Langkah-langkah: 

1). Membentuk kelompok yang anggotanya ± 4 orang 

2). Guru menyajikan materi pelajaran 

3). Guru memberi tugas untuk dikerjakan, anggota kelompok yang 

mengetahui jawabannya memberikan penjelasan kepada anggota 

kelompok 

4). Guru memberikan pertanyaan/kuis dan siswa menjawab pertanyaan 

kuis dengan tidak saling membantu 

5). Pembahasan kuis 

6). Kesimpulan 

 

e. Jigsaw (Model Tim Ahli) 
Langkah-langkah: 

1). Siswa dikelompokkan dengan anggota ± 4 orang 

2). Tiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang berbeda 

3). Anggota dari tim yang berbeda dengan penugasan yang sama 

membentuk kelompok baru (kelompok ahli) 

4). Setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali ke 

kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota kelompok tentang 

sub-bab yang mereka kuasai 

5). Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 

6). Pembahasan 

7). Penutup 

 

f. Mind Mapping 
Sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk 

menemukan alternatif jawaban. 
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Langkah-langkah: 

1). Guru mengemukakan konsep/permasalahan yang akan ditanggapi 

oleh siswa (permasalahan mengandung alternatif jawaban) 

2). Membentuk kelompok dengan anggota 2-3 orang, mendiskusikan 

dan mencatat alternatif jawaban 

3). Tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membacakan hasil 

diskusinya 

4). Guru mencatat dan mengelompokkan alternatif jawaban di papan 

tulis sesuai rancangan guru 

5). Siswa diminta membuat simpulan berdasarkan data di papan tulis 

atau guru memberi bandingan sesuai konsep yang disediakan guru 

 

g. Make a Match (Mencari Pasangan) 
Langkah-langkah: 

1). Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep 

atau topik yang cocok untuk sesi review (satu sisi kartu berupa 

kartu soal dan sisi sebaliknya berupa kartu jawaban) 

2). Setiap siswa mendapat satu kartu dan memikirkan jawaban/soal 

dari kartu yang dipegang 

3). Siswa memcari pasanagan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya (kartu soal/kartu jawaban) 

4). Siswa yang dapat mencocokan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin 

5). Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat 

kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya 

6). Kesimpulan 

 

h. Think Pair and Share 

Langkah-langkah: 

1). Guru menyampaikan inti materi 

2). Siswa berdiskusi dengan teman sebelahnya tentang 
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materi/permasalahan yang disampaikan guru 

3). Guru memimpin pleno dan tiap kelompok mengemukakan hasil 

diskusinya 

4). Atas dasar hasil diskusi, guru mengarahkan pembicaraan pada 

materi/permasalahan yang belum diungkapkan siswa 

5). Kesimpulan 

 

i. Debat 
Langkah-langkah: 

1). Guru membagi dua kelompok siswa, kelompok pro dan kelompok 

kontra 

2). Guru memberi tugas membaca materi yang akan didebatkan 

3). Setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu 

anggota kelompok pro untuk berbicara dan langsung ditanggapi 

oleh kelompok kontra, demikian seterusnya sampai sebagian besar 

siswa mengemukakan pendapatnya 

4). Sementara siswa menyampaikan gagasannya, guru mencatat ide-

ide dari setiap pembicaraan di papan tulis 

5). Guru menambahkan konsep/ide yang belum terungkap 

6). Atas dasar ide-ide di papan tulis, guru mengajak siswa membuat 

simpulan/rangkuman. 

 

j. Role Playing 

Langkah-langkah: 

1). Guru menyiapkan skenario yang akan ditampilkan 

2). Guru menugasi beberapa siswa untuk mempelajari skenario dua 

hari sebelumnya 

3). Guru membentuk kelompok dengan anggota 5 orang dan 

menjelaskan kompetensi yang akan dicapai 

4). Siswa yang diberi peran sesuai skenario diminta memperagakan 

skenario 



 

 

6-26 Pembelajaran Inovatif 

5). Siswa dalam kelompok mengamati skenario yang diperagakan 

6). Selesai pementasan, kelompok membahas lembar kerja 

7). Tiap kelompok menyampaikan lembar kerjanya 

8). Kesimpulan 

 
C. Latihan 

Diskusi kelompok, tentang materi yang disampaikan yang 

disesuaikan dengan pengalaman selama mengajar di tempat masing-

masing. 

D. Lembar Kegiatan Mahasiswa 
     1. Pembagian kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang 

     2. Masing-masing kelompok mendikusikan materi 

     3. Masing-masing kelompok menyusun laporan hasil diskusi 

 

E. Rangkuman 
1. Empat pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO yaitu : 

learning to do, learning to know, learning to be, dan learning to live 

together. 

2. Pandangan konstruktivisme menganggap bahwa semua siswa 

memiliki gagasan/ pengetahuan tentang lingkungan dan gejala 

yang ada di sekitarnya, walaupun gagasan itu sangat terbatas. 

Democratic teaching menganggap bahwa bentuk upaya 

menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui 

proses pembelajaran yang demokratis. 

3. Empat prinsip dasar pembelajaran portofolio yaitu: prinsip belajar 

siswa aktif, kelompok belajar kooperatif, pembelajaran 

partisipatorik, dan reactive teaching. 

4. Lima langkah-langkah pembelajaran portofolio yaitu: 

mengidentifikasi masalah, memilih masalah untuk kajian kelas, 

mengumpulkan data/informasi, mengembangkan portofolio kelas, 

dan penyajian portofolio (show-case) 



 

 

6-27 Pembelajaran Inovatif 

F. Tes Formatif 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan 
tepat! 
1. Jelaskan empat pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO!  

2. Bedakan pandangan konstruktivisme  dengan pandangan 

democratic teaching  

3. Jelaskan empat prinsip dasar pembelajaran portofolio.  

4. Jelaskan lima langkah-langkah pembelajaran portofolio. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

 
A. KEGIATAN BELAJAR 1 

1. Kurikulum 1968 berorientasi kepada bahan pelajaran (subject 

matter oriented), Kurikulum 1975 lebih menekankan kepada 

tercapainya tujuan pembelajaran (goal oriented), Kurikulum 1984 

dan Kurikulum  1994 menekankan kepada tujuan dan keterampilan 

proses, sedangkan Kurikulum 2004 lebih menekankan kepada 

tercapainya kompetensi. 

2. Sintaks : Tahap-tahap operasional dari sebuah model. 

Sistem social : Situasi yang menggambarkan bagaimana interaksi 

guru dan murid, peranan guru dan murid. 

Prinsip reaksi :  Pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana 

seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa, 

termasuk bagaimana seharusnya guru memberikan respon 

terhadap siswa. 

Sistem pendukung : Segala sarana, bahan, dan alas yang 

diperlukan untuk melaksanakan model tersebut. 

Dampak instruksional : Hasil belajar yang dicapai secara langsung. 

 
 

B. KEGIATAN BELAJAR 2 
     1. Perbedaan Pembelajaran Konvensional dengan Kontekstual 

Konvensional Kontekstual 

Menyandarkan kepada hapalan. Menyandarkan pada memori spasial 

Pemilihan informasi ditentukan 

oleh guru. 

Pemilihan informasi berdasarkan 

kebutuhan individu siswa. 

Cenderung terfokus pada bidang 

(disiplin) tertentu. 

Cenderung mengintegrasikan 

beberapa bidang (disiplin) 

Memberikan tumpukan informasi Selalu mengaitkan informasi dengan 
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kepada siswa  sampai saatnya 

diperlukan 

pengetahuan  awal yang telah dimiliki 

siswa. 

Penilaian hasil belajar hanya 

melalui kegiatan akademik 

berupa ujian/ulangan 

Menerapkan penilaian autentik 

melalui penerapan praktis dalam 

pemecahan masalah. 

    2. Pembelajaran portofolio, Cooperative Script,  Role Playing,  Think 

Pair and  Share, Make a Match, dsb.   

 

C. KEGIATAN BELAJAR 3 
1. a. Learning to do : Kegiatan pembelajaran yang menuntut siswa harus 

diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya 
pengalaman belajarnya (learning to do) dengan meningkatkan 
interaksi dengan lingkungannya 

 
b. Learning to know : Kegiatan pembelajaran yang menuntut siswa 

mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap 
dunia di sekitarnya 

 
c. Learning to be : Kegiatan pembelajaran yang menuntut siswa 

membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya 
 

d. Learning to live together : Kegiatan pembelajaran yang menuntut 
siswa berinteraksi dengan berbagai individu atau kelompok yang 
bervariasi 

  

2.  a. Prinsip belajar siswa aktif 

     b. Kelompok belajar kooperatif 

     c. Pembelajaran partisipatorik 

     d. Reactive teaching 

 

 

 

 



GLOSARIUM 

 

Subject matter oriented :  Kegiatan belajar mengajar yang berorientasi 
menghabiskan materi pelajaran pada satuan waktu tertentu.  

 
Goal oriented : Kegiatan belajar mengajar yang menekankan kepada 

tercapainya tujuan pembelajaran. 
 
Strategi pembelajaran : Pola umum proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru dan siswa untuk mencapai 
tujuan/kompetensi tertentu. 

 
Pendekatan pembelajaran :  Merupakan cara yang dipilih untuk 

melaksanakan strategi pembelajaran. 
 
Model pembelajaran : Merupakan disain atau rancangan dan urutan 

langkah operasional suatu proses pembelajaran. 
 
Sintaks : Tahap-tahap operasional dari sebuah model. 
 
Sistem social : Situasi yang menggambarkan bagaimana interaksi guru 

dan murid, peranan guru dan murid. 
 
Prinsip reaksi :  Pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana 

seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa, 
termasuk bagaimana seharusnya guru memberikan respon 
terhadap siswa. 

 
Sistem pendukung : Segala sarana, bahan, dan alas yang diperlukan 

untuk melaksanakan model tersebut. 
 
Dampak instruksional : Hasil belajar yang dicapai secara langsung. 
 
Contextual teaching and learning (CTL) :  merupakan suatu model 

pembelajara yang 
intinya membantu guru untuk mengkaitkan materi pelajaran dengan 
kehidupan nyata dan memotivasi siswa mengkaitkan antara 
pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan 
mereka. 

 
Pembelajaran bermakna :  Pembelajaran dirasakan terkait dengan 

kehidupan nyata atau siswa mengerti manfaat isi pembelajaran 
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Penerapan pengetahuan : Kemampuan siswa untuk memahami apa yang 
dipelajari dan diterapkan dalam tatanan kehidupan dan fungsi di 
masa sekarang atau di masa datang. 

 
Berfikir tingkat tinggi :   Siswa diwajibkan untuk memanfaatkan berfikir 

kritis dan berfikir kreatifnya dalam pengumpulan data, pemahaman 
suatu isu dan pemecahan suatu masalah. 

 
Penilaian autentik :  penggunaan berbagai strategi penilaian (misalnya 

penilaian proyek/tugas terstruktur, kegiatan siswa, penggunaan 
portofolio, rubrik, daftar cek, pedoman observasi, dan sebagainya) 
akan merefleksikan hasil belajar yang sesungguhnya. 

 
Constructivisme :  Pembelajaran kontekstual harus dapat membangun 

/membentuk konsep atau pengetahuan baru. 
 
Inquiry : Pembelajaran kontekstual harus ada penemuan suatu konsep 

atau pengetahuan baru dari proses yang dilakukan sendiri oleh 
siswa. 

 
Questioning : Pembelajaran harus muncul banyak pertanyaan untuk 

menggiring siswa dalam menemukan konsep baru. 
 
Modeling : Pembelajaran kontekstual harus ada contoh atau model yang 

dijadikan media dalam pembelajaran tersebut, khususnya bidang 
keterampilan. 

 
Community Learning :  Pembelajaran kontekstual harus dapat diciptakan 

masyarakat belajar, dalam hal ini siswa belajar dalam bentuk 
kelompok untuk melakukan kerja sama. 

 
Reflection : Konsep/ pengetahuan yang telah ditemukan dapat 

direfleksikan (ke belakang maupun ke depan) agar memiliki makna 
dalam kehidupan siswa. 

 
Authentic Assesment : Pembelajaran kontekstual harus dinilai 

berdasarkan kenyataan yang ada (proses dan hasil) melalui 
berbagai macam alat dan jenis penilaian. 

 
Belajar berbasis masalah : Pendekatan pengajaran yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk 
belajar tentang berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah, 
serta untuk meperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari 
materi pelajaran. 

  
Pengajaran autentik :  Pendekatan pengajaran yang memperkenankan 
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siswa untuk mempelajari konteks bermakna. la mengembangkan 
ketrampilan berpikir dan pemecahan masalah yang penting di 
dalam konteks kehidupan nyata. 

 
Belajar berbasis inquiri : Strategi pengajaran yang mengikuti metodologi 

sains yang menyediakan kesempatan untuk pembelajaran 
bermakna. 

 
Belajar berbasis proyek :  Pendekatan pengajaran komprehensif dimana 

lingkungan belajar siswa (kelas) didesain agar siswa melakukan 
penyelidikan terhadap masalah autentik termasuk pendalaman 
materi dari suatu topik mata pelajaran, dan melaksanakan tugas 
bermakna lainnya. 

 
Belajar berbasis kerja : Pengajaran yang memungkinkan siswa 

menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi 
pelajaran berbasis sekolah dan bagaimana materi tersebut 
dipergunakan kembali di dalam tempat kerja. 

 
Belajar jasa-layanan : Penggunaan metodologi pengajaran yang 

mengkombinasikan jasa-layanan masyarakat dengan suatu struktur 
berbasis sekolah untuk merefleksikan jasa-layanan tersebut. 

 
Belajar kooperatif : Pendekatan pengajaran melalui penggunaan 

kelompok kecil siswa untuk bekerjasama dalam memaksimalkan 
kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar. 

 
Pembelajaran portofolio : Kumpulan atau dokumentasi hasil kerja siswa 

yang terkumpul dalam satu bundel. 
 
Learning to do : Kegiatan pembelajaran yang menuntut siswa harus 

diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya 
pengalaman belajarnya (learning to do) dengan meningkatkan 
interaksi dengan lingkungannya 

 
Learning to know : Kegiatan pembelajaran yang menuntut siswa mampu 

membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia di 
sekitarnya 

 
Learning to be : Kegiatan pembelajaran yang menuntut siswa membangun 

pengetahuan dan kepercayaan dirinya 
 
Learning to live together : Kegiatan pembelajaran yang menuntut siswa 

berinteraksi dengan berbagai individu atau kelompok yang 
bervariasi 
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Pandangan konstruktivisme menganggap bahwa semua siswa memiliki 
gagasan/ pengetahuan tentang lingkungan dan gejala yang ada di 
sekitarnya, walaupun gagasan itu sangat terbatas. 

Democratic Teaching teaching : Suatu bentuk upaya menjadikan sekolah 
sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui proses pembelajaran 
yang demokratis. 

 
Kelompok belajar kooperatif : Proses pembelajaran yang berbasis 
kerjasama. 
 
Pembelajaran partisipatorik : Siswa belajar sambil melakukan (learning by 
doing). 
 
Reactive teaching : Guru perlu menciptakan strategi yang tepat agar siswa 

selalu memiliki motivasi yang tinggi. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

A. Deskripsi 

Buku ajar terdiri dari tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 

membahas tentang konsep penilaian pembelajaran geografi. 

Pembahasan ditekankan pada perumusan konsep tentang makna 

penilaian pembelajaran, jenis, fungsi, dan tujuan penilaian 

pembelajaran, serta prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada 

setiap kegiatan yang berhubungan dengan profesionalitas guru dalam 

penilaian pembelajaran. Kegiatan belajar 2 membahas dan 

menerapkan teknik-teknik penilaian pembelajaran dan pengembangan 

intrumen pengukuran untuk pencapaian kompetensi  yang diharapkan. 

Kegiatan belajar 3 membahas dan menerapkan cara melakukan 

scoring dan penilaian melalui pendekatan yang sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai.  
 

B. Prasyarat 
Sebelum mengikuti mata latih ini peserta PLPG dipersyaratkan 

telah memahami materi mata latih pembelajaran inovatif. 

 

C. Petunjuk belajar 
1. Pelajari dengan seksama bagian pendahuluan materi ajar ini agar 

peserta pelatihan memahami kompetensi yang diharapkan dan 

kegiatan belajar yang akan dilakukan. 

2. Pelajari uraian materi yang disajikan dalam setiap kegiatan belajar, 

kemudian rumuskan/kembangkan konsep-konsep baru berkenaan 

dengan  topik yang disajikan, melalui forum diskusi sesama peserta. 

3. Kerjakan semua bentuk latihan yang disediakan pada setiap 

kegiatan belajar, jika ditemui kesulitan bicarakan/diskusikan dengan 

sesama peserta, atau instruktur.  
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4. Kerjakan soal-soal tes formatif pada bagian akhir materi ajar tiap-

tiap kegiatan belajar, selanjutnya koreksilah hasil jawaban anda 

melalui forum diskusi sesama peserta PLPG dan instruktur, dengan 

mengacu pada kunci Jawaban yang disediakan. 

 

D. Kompetensi dan Indikator 

1. Kompetensi 
a. Standar kompetensi 

Peserta pelatihan memiliki pengetahuan tentang konsep, fungsi, 

tujuan, prinsip-prinsip penilaian pembelajaran, serta terampil dalam 

mengembangkan instrumen penilaian dan menerapkannya melalui 

teknik dan pendekatan penilaian untuk mengetahui capaian 

kompetensi hasil belajar peserta didik sebagaimana yang 

diharapkan dalam kurikulum sekolah.  

b. Kompetensi dasar 

• Memiliki pengetahuan tentang konsep, fungsi dan tujuan, 

prinsip –prinsip penilaian pembelajaran.  

• Menguasai teknik penilaian dan pengembangan  instrumen 

penilaian pembelajaran  

• memiliki ketrampilan dalam menentukan capaian kompetensi 

peserta didik melalui teknik skoring dan pendekatan penilaian 

yang sesuai. 

2. Indikator 

Setelah mempelajari buku ajar ini diharapkan peserta pelatihan 

dapat: 

a. Memahami konsep pembelajaran  

b. Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan penilaian pembelajaran  

c. Memahami prinsip-prinsip penilaian pembelajaran  

d. Mengembangkan instrumen tes dalam pembelajaran  
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e. Mengembangkan  instrumen non-tes dalam pembelajaran  

f. Melakukan analisis instrumen penilaian pembelajaran 

g. Menerapkan teknik tes dalam penilaian 

h. Menerapkan  teknik non-tes dalam penilaian 

i. Memberikan skoring terhadap hasil pengukuran pembelajaran 

j. Menilai hasil belajar melalui pendekatan yang sesui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  II  KEGIATAN BELAJAR  I 

A. Kompetensi dan Indikator 

1. Kompetensi dasar 

a. Memiliki pengetahuan tentang konsep, fungsi dan tujuan, 

prinsip –prinsip penilaian pembelajaran.  

b. Menguasai teknik penilaian dan pengembangan  instrumen 

penilaian pembelajaran  

2. Indikator 

a. Memahami konsep pembelajaran  

b. Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan penilaian pembelajaran  

c. Memahami prinsip-prinsip penilaian pembelajaran  

d. Terampil mengembangkan  instrumen  tes dalam pembelajaran  

e. Terampil mengembangkan instrumen non-tes dalam 

pembelajaran  

f. Terampil melakukan analisis instrumen penilaian pembelajaran 

g. Terampil menerapkan teknik tes dalam penilaian 

h. Terampil menerapkan  teknik non-tes dalam penilaian 

B. Uraian Materi 

KONSEP, TEKNIK, DAN PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN 
PEMBELAJARAN  

1.  Pengertian Evaluasi Pengajaran 

Menurut Wand and Gerald W. Brown, dalam bukunya : 

Essential of Educational Evaluation, yang dimaksud dengan evaluasi 

adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari 

sesuatu. 

Dalam Ensiklopedi Pendidikan, Prof. Sugarda mengatakan 

bahwa evaluasi adalah perkiraan kenyataan atas dasar ukuran nilai 
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tertentu dalam rangka situasi yang khusus dan tujuan yang ingin di 

capai. 

Sesuai dengan pendapat tersebut diatas, maka penilaian 

pembelajaran dapat  diartikan sebagai suatu tindakan atau proses 

untuk menentukan nilai keberhasilan belajar seseorang setelah ia 

mengikuti proses belajar selama periode tertentu. 

Penilaian tidak sama artinya dengan pengukuran 

(measurement). Wand and Gerald W. Brown mengatakan bahwa 

pegukuran adalah suatu tindakan  atau suatu proses untuk 

menentukan luas atau besaran dari sesuatu yang bersifat kuantitas. 

Sedangkan penilaian merupakan menetukan nilai sesuatuyang 

sifatnya kualitatif, sedang pengukuran (measurement) ialah proses 

menentukan luas sesuatu, dan bersifat kuantitatif. 

Walaupun ada perbedaan antara penilaian dan pengukuran, 

namun kedua hal tersebut memiliki hubungan yang erat. Untuk 

mencapai keberhasilan pembelajaran yang berkesinambungan, 

hendaknya pengukuran dan penilaian dilaksanakan secara sinergi. 

Tindakan itu dapat dilakukan sebelum program pembelajaran 

dilaksanakan, selama proses pembelajaran berlangsung, atau  

sesudah  program pembelajaran diselesaikan.   

Setidaknya ada empat  istilah yang berkaitan dengan  penilaian 

pembelajaran di sekolah, yaitu : pengukuran, tes, penilaian, dan 

pengambilan keputusan/kebijakan. Pengukuran adalah suatu kegiatan 

untuk mendapatkan informasi/data secara kuantitatif. Salah satu alat 

ukurnya dinamakan tes, dan hasilnya disebut skor (hasil pengukuran). 

Tes merupakan alat ukur, instrumen, atau prosedur pengukuran yang 

dipergunakan untuk mengetahui kemajuan perubahan yang terjadi 

pada diri siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Penilaian 

adalah kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program telah 

berhasil dan efisien atau tidak. Dalam penilaian makna yang 

terkandung di dalamnya adalah mengartikan skor yang diperoleh dari 
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hasil pengukuran dengan cara membandingkan skor-skor yang 

diperoleh peserta didik dengan parameter/kriteria dan menjadikan hasil 

kajian sebagai suatu kesimpulan, seperti memuaskan atau tidak 

memuaskan, baik atau kurang baik, lulus atau tidak lulus,dan 

sebagainya. Hasil penilaian biasanya digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan perlakuan selanjutnya. Pengambilan keputusan adalah 

tindakan yang diambil oleh seseorang atau lembaga. Jadi tujuan 

utama penilaian adalah sebagai pertanggungjawaban dan 

pengambilan keputusan. 

Beberapa masalah yang perlu ditangani secara serius dalam 

penilaian pembelajaran di sekolah. Adalah:  

Pertama, pengembangan sistem ujian yang belum terealisiasi. artinya 

penyelenggaraan ujian di sekolah sepertinya hanya menjadi barang 

musiman tanpa kesinambungan dan tanpa adanya perencanaan 

sistematis di bidang pengembangan sistem ujian itu sendiri. Contohnya 

seperti tidak ada atau tidak diwujudkannya rencana di bidang 

pembinaan dan pelatihan penulisan soal. Disamping itu personil yang 

dilibatkan atau yang menangani tidak begitu menguasai segi-segi 

teknis ujian, akibatnya ujian menjadi sekedar aturan atau prosedur 

yang harus dilaksanakan. Jika telah terlaksana sesuai peraturan /juklak, 

maka selesailah sudah, tanpa adanya keinginan untuk menganalisis 

mutu bahan ujian. Apalagi untuk memikirkan suatu cara memanfaatkan 

hasil analisis terhadap ujian bagi penyempurnaan pembelajaran. Jika 

di sekolah ada seksi penilaian, tentulah hasil seperti ini merupakan 

program yang rutin dan hasilnyapun tentulah terdokumentasikan 

seperti “bank soal” atau “bank tes”. 

Kedua, nilai peserta didik yang diperoleh dari seorang guru tidak dapat 

diperbandingkan dengan nilai yang diperoleh dari guru lainnya. 

Dengan kata lain,indeks prestasi yang dihitung dari campuran nilai dari 

berbagai guru tidak jelas skalanya. Apalagi bila membandingkan nilai 
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guru dari berbagai sekolah, tentu saja sulit untuk menafsirkan apapun 

hasil yang diperoleh dalam situasi seperti ini. 

Ketiga, instrumen atau soal yang dihasilkan masih belum jelas karena 

penulisannya cenderung dilakukan dengan tergesa-gesa. Disamping 

itu, hasilnya langsung dipakai tanpa diuji dulu mutunya secara empirik. 

Hal-hal yang kurang diperhatikan di antaranya seperti : (1) materi yang 

diujikan merupakan materi yang tidak esensial, (2) tidak menyusuun 

pedoman penskoran pada tiap instrumen, (3) tidak menyusun 

pengecoh dan kunci jawaban yang tepat untuk soal obyektif. Dengan 

kondisi seperti ini tentu saja mutu soalnya adalah “asal jadi”. Kita tidak 

pernah berfikir bahwa siswa tidak dapat menjawab soal dengan tepat 

bukan karena siswa tidak memahami materi yang telah diajarkan 

melainkan tidak memahami apa yang dimaksudkan dalam soal yang 

ditulis guru. 

Berdasar permasalahan diatas, maka dalam rangka 

meningkatkan kinerja guru secara profesional, penilaian pembelajaran 

seyogyanya memperhatikan hal-hal berikut ini.  

a. Penyiapan bahan ujian yang tepat, merupakan kegiatan yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran, karena akan 

memberikan informasi yang tepat, misalnya dapat memprediksi 

atau menentukan tingkat kemampuan setiap siswa  dalam 

mencapai kompetensi yang diharapkan, dan dapat mencerminkan 

tingkat mutu pendidikan yang sedang dilaksanakan. 

b. Penyiapan bahan ujian yang teratur, menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program pembelajaran dipersiapkan atau dipantau 

secara teratur pula, sehingga hasilnya tentu akan berbeda dengan 

program pembelajaran yang tidak dipersiapkan secara teratur. Agar 

hasil ujian dapat memberikan informasi yang setepat-

tepatnya,maka bahan ujian perlu dipersiapkan secara baik dan 

teratur. 
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Bahan ujian yang akan digunakan hendaknya memenuhi dua 

kriteria dasar yaitu : (a). adanya kesesuaian antara materi yang 

diujikan dengan materi yang diajarkan. Hal ini dapat memberikan 

informasi tentang peserta didik mana yang telah mencapai kompetensi 

yang ditentukan dalam kurikulum, dan sekaligus dapat dimanfaatkan 

umpan balik bagi penyempurnaan proses pembelajaran. (b) ujian 

hendaknya menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai 

landasan bagi pengelola akademik untuk mengembangkan sekolah ke 

arah standar nasional maupun internasional. 

 

2. Fungsi dan Tujuan Penilaian Pengajaran 
Proses belajar yang dialami oleh peserta didik diharapkan dapat 

menghasilkan perubahan – perubahan dibidang pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap. Perubahan itu tampak pada pencapaian 

prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, maka penilaian 

pembelajaran disekolah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :  

a. Untuk megetahui taraf kesiapan peserta didik untuk menempuh 

pendidikan tertentu. 

b.  Untuk megetahui seberapa jauh tingkat pencapaian kompetensi 

yang diharapkan 

c. Untuk megetahui apakah kegiatan belajar dapat dilanjutkan pada 

kegiatan belajar berikutnya, ataukah kita harus mengulang kembali 

kegiatan belajar tersebut. 

d. Untuk menentukan kelulusan peserta didik pada jenjang 

pendidikannya. 

Menurut Thorndike dan Hagen, tujuan penilaian pembelajaran 

diarahkan kepada keputusan-keputusan yang menyangkut : 

a. Pengajaran  

 Penilaian pembelajaran mengarahkan pengambilan keputusan 

bekenaan dengan apa yang harus dilakukan  guru dan peserta didk 

dalam pembelajaran.  
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b. Hasil belajar 

 Hasil penilaian pembelajaran  tidak hanya berguna untuk 

mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan materi ajar, tetapi 

yang lebih penting adalah untuk memberikan gambaran 

pencapaian standar kompetensi/kompetensi dasar yang ditetapkan 

dalam kurikulum. 

c. Diagnosis dan usaha perbaikan 

 penilaian diagnostik memberikan gambaran tentang kelemahan 

dan kelebihan peserta didik dalam menguasai kompetensi secara 

luas. 

d. Penempatan  

 Hasil penilaian pembelajaran memberikan gambaran variabilitas 

kemampuan peserta didik yang berbeda–beda, Keadaan demikian 

menghendaki pengelompokan yang sesuai demi kelancaran dan 

keberhasilan belajar 

e. Kurikulum   

 Hasil penilaian pembelajaran  dapat digunakan sebagai umpan 

balik untuk menguji isi kurikulum dan pelaksanaan program 

pembelajaran. 

f. Penilaian Kelembagaan 

 Hasil penilaian pembelajaran membawa pengaruh baik terhadap 

mutu lembaga sekolahnya. 

 

3. Jenis-jenis Penilaian Pengajaran  
Pada dasarnya penilaian pembelajaran yang dilakukan di 

sekolah dapat dibedakan atas: 

a. Penilaian Formatif  
Penilaian Formatif adalah penilaian yang dilakukan terhadap 

hasil belajar peserta didik setelah mereka mengikuti program 

pembelajaran tertentu. (misalnya : pembelajaran untuk satu 

kompetensi dasar). Hasil penilaian formatif memiliki peranan penting 
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bagi guru untuk melakukan umpan balik (feed back) terhadap 

pelaksanaan program pembelajaran yang telah dilakukan. Di samping 

itu hasil penilaian formatif dapat dimanfaatkan untuk penentuan bagi 

ketuntasan peserta didik terhadap pencapaian kompetensi dasar yang 

ditetapkan. 

b. Penilaian Sumatif  
Penilaian sumatif adalah penilaian terhadap hasil belajar 

peserta didik setelah mereka selesai mengikuti beberapa program 

pembelajaran tertentu (misal pembelajaran untuk satu standar 

kompetensi). Penilaian sumatif memiliki arti penting bagi keberhasilan 

peserta didik terhadap pencapaian standar kompetensi, dan sekaligus 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kenaikan kelas/kelulusan peserta didik. 

c. Penilaian penempatan  
Penilaian penempatan merupakan penilaian terhadap keadaan 

pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan mereka ke dalam 

program pembelajaran yang sesuai. 

d. Penilaian diagnostik  
Penilaian diagnostik adalah penilaian terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan kesulitan–kesulitan yang dihadapi  peserta didik  

dalam situasi belajarnya. Tujuan penilaian diagnostik adalah untuk 

mengetahui masalah yang dihadapi peserta didik, serta mencarikan 

solusi yang tepat untuk memecahkannya.  

 

4.   Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran  

a. Validitas 
Validitas berkaitan dengan kesesuaian alat dan teknik penilaian 

dengan kompetensi yang dinilai. Misalnya penilaian terhadap 

kompetensi peserta didik dalam membuat peta, maka penilaian yang 
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valid jika digunakan teknik  penilaian unjuk kerja yang menggunakan 

instrumen berupa lembar pengamatan. 

b. Reliabilitas 
Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi (keajegan) hasil 

penilaian. Penilaian yang reliable (ajeg) memungkinkan perbandingan 

yang reliable dan menjamin konsistensi. Misalnya guru menilai dengan 

proyek, penilaian akan reliabel jika hasil yang diperoleh itu cenderung 

sama bila proyek itu dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama. 

Untuk menjamin penilaian yang reliabel petunjuk pelaksanaan proyek 

dan penskorannya harus jelas. 

c. Terfokus pada kompetensi 
Dalam pelaksanaan kurikulum KTSP, penilaian harus terfokus 

pada pencapaian kompetensi (rangkaian kemampuan), bukan hanya 

pada penguasaan materi (pengetahuan). 

d. Keseluruhan/Komprehensif 
Penilaian harus menyeluruh, artinya penilaian dilakukan melalui 

beragam cara, alat dan materi untuk menilai beragam kompetensi 

peserta didik, sehingga hasilnya dapat menggambarkan profil  

kompetensi peserta didik secara menyeluruh. 

e. Objektivitas 
Penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, dan 

menerapkan kriteria skoring dan penilaian secara jelas. 

f. Mendidik 
Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran 

bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. 

 

5. Penentuan kompetensi  yang akan diujikan 
Perilaku yang akan diukur/diuji tergantung pada kompetensi 

serta indikator-indikator yang digunakan sebagai acuan terhadap 

keberhasilan pembelajaran. Cara untuk menentukan ketepatan 

perilaku yang diukur, penulis soal dapat mendaftar semua perilaku 
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yang dapat diukur mulai dari aspek yang rendah/mudah sampai 

dengan aspek yang tertinggi/tersukar. Para tokoh pendidikan, seperti 

Benyamin S. Bloom, Quellmalz, R.J.Mazano, dkk., Robert M. Ggne, 

David Krathwohl, Norman E. Gronlund dan R.W.de Maclay, Linn dan 

Gronlund, membedakan jenis perilaku. 

 Ranah kognitif yang dikembangkan  Benyamin S. Bloom adalah : 

(a) Ingatan di antaranya seperti : menyebutkan, menentukan, 

menunjukkan, mengingat kembali, mendefinisikan; (b). 

Pemahaman di antaranya seperti : membedakan, mengubah, 

memberi contoh, memperkirakan, mengambil kesimpulan; (c) 

Penerapan di antaranya seperti : menggunakan, menerapkan; (d) 

Analisis di antaranya seperti : membandingkan, mengklasifikasikan, 

mengkategorikan, menganalisis; (e). Sintesis di antaranya seperti : 

menghubungkan,mengembangkan,mengorganisasikan, menyusun; 

(f). Evaluasi di antaranya seperti : menafsirkan, menilai, 

memutuskan. 

 Jenis perilaku yang dikembangkan  R.J. Mazano, dkk adalah : (a) 

ketrampilan memusat (focusing skills)., seperti mendefinisikan, 

merumuskan tujuan; (b) ketrampilan mengumpulkan informasi, 

seperti : mengamati, merumuskan pertanyaan; (c) ketrampilan 

mengingat, seperti : merekam, mengingat; (d) ketrampilan 

mengorganisasi, seperti : membandingkan, mengelompokkan, 

menata/mengurutkan, menyajikan; (e) ketrampilan menganalisis, 

seperti : mengenali : sifat dari komponen, hubungan dan pola, ide 

pokok, kesalahan; (f) ketrampilan menghasilkan ketrampilan baru, 

seperti : menyimpulkan, memprediksikan, mengulas atau mengurai; 

(g) ketrampilan memadu (integrating skills), seperti : meringkas, 

menyusun kembali; (h) ketrampilan menilai, seperti : menetapkan 

kiriteria, membenarkan pembuktian. 

 Jenis perilaku yang dikembangkan Robert M. Gagne adalah : (a) 

kemampuan intelektual : demonstrasi, generalisasi/menghasilkan 
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sesuatu; (b) strategi kognitif : menghasilkan suatu pemecahan; (c) 

informasi verbal : menyatakan sesuatu secara oral; (d) ketrampilan 

motoris : melaksanakan/menjalankan sesuatu; (e) sikap : 

kemampuan untuk memilih sesuatu. 

 

6.  Penentuan materi yang akan diujikan 
Penentuan materi dilakukan dengan memperhatikan kriteria:  

 urgensi, yaitu pokok bahasan atau materi secara teoritis mutlak 

harus dikuasai oleh siswa; 

 kontinuitas, yaitu pokok bahasan atau materi merupakan 

pendalaman dari satu atau lebih pokok bahasan yang sudah 

dipelajari sebelumnya;  

 relevansi, yaitu pokok bahasan atau materi yang diperlukan untuk 

mempelajari atau memahami mata pelajaran lain; 

 keterpakaian, yaitu pokok bahasan atau materi yang memiliki nilai 

terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari; 

 kesesuaian denganteknik pengukuran yang akan digunakan, 

yaitu  : (a) tes tertulis (bentuk uraian, pilihan ganda, jawaban 

singkat, isian, atau lainnya), (2). Tes lisan, atau (3) tes perbuatan. 

 

7. Teknik Penilaian 
Teknik penilaian dalam uraian ini maksudnya adalah metode 

atau cara penilaian yang dapat digunakan untuk mendapatkan 

informasi, terdiri atas:, (1) tes (tertulis, lisan, perbuatan), (2) non-tes 

(observasi atau pengamatan,  wawancara, portofolio, unjuk kerja, 

penilaian produk, penilaian diri) 

Sebelum menentukan teknik dan alat penilaian, penulis soal 

perlu menetapkan terlebih dahulu tujuan penilaian dan kompetensi 

dasar yang hendak diukur. Adapun proses penentuannya secara 

lengkap dapat dilihat pada bagian berikut ini. 
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a. Teknik penilaian tes 
1). Tes tertulis, yaitu tes yang soal-soalnya harus dijawab siswa 

dengan memberikan jawaban secara tertulis. Jenis tes  tertulis 

secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

(a) Tes obyektif, misalnya bentuk pilihan ganda, jawaban singkat 

atau isian, benar salah, dan bentuk menjodohkan. 

(b) Tes uraian, yang terbagi atas tes uraian obyektif (penskorannya 

dapat dilakukan secara obyektif) dan tes uraian non obyektif 

(penskorannya sulit dilakukan secara obyektif). 

2) Tes lisan, yaitu tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung antara guru dan siswa. 

Tes ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah : 

(1) dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki 

siswa, sikap, serta kepribadiannya karena dilakukan secara 

berhadapan langsung; (2) bagi siswa yang kemampuan berfikirnya 

relatif lambat sering mengalami kesukaran dalam memahami 

pernyataan soal. Tes bentuk ini dapat menolong, sebab siswa dapat 
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menanyakan langsung kejelasan pertanyaan yang dimaksud; (3) 

hasil pengetesan dapat langsung diketahui siswa. Kelemahannya 

adalah : (1) subyektivitas pengetesan (tutor) sering mencemari hasil 

tes; (2) waktu pelaksanaan yang diperlukan relatif lama. 

3) Tes perbuatan, yaitu tes yang penugasannya disampaiakan dalam 

bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaannya dinyatakan dengan 

perbuatan atau penampilan. Penilaian tes perbuatan dilakukan sejak 

siswa melakukan persiapan, melaksanakan tugas, sampai dengan 

hasil akhir yang dicapainya. Untuk menilai tes perbuatan pada 

umumnya diperlukan sebuah format pengamatan yang bentuknya 

dibuat sedemikian rupa sehingga guru dapat menuliskan angka-

angka yang diperolehnya pada tempat yang sudah disediakan. 

Bentuk formatnya dapat disesuaikan menurut keperluan. Untuk tes 

perbuatan yang dilaksanakan secara kelompok sebaiknya 

menggunakan format tertentu yang sudah disesuaikan untuk 

keperluan pengamatan kelompok. 

Instrumen Penilaian Tertulis 
Instrumen yang digunakan dalam penilaian tertulis biasanya 

dalam bentuk “Tes”, yaitu seperangkat soal yang menuntut adanya 

jawaban. 

Dilihat dari cara menjawabnya, dibedakan menjadi:  

a. memilih jawaban,  antara lain:   

1) pilihan ganda 

2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak) 

3) menjodohkan 

b. mensuplai jawaban, antara lain:    

1) isian atau melengkapi 

2) jawaban singkat atau pendek  

3) uraian 
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Tes yang hanya menuntut siswa memilih jawaban benar-salah, 

isian singkat, dan menjodohkan dapat dipakai untuk menilai 

kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat 

(pengetahuan). Tes pilihan ganda dapat digunakan untuk menilai 

kemampuan mengingat dan memahami dengan cakupan materi yang 

luas. Kelemahan tes pilihan ganda adalah munculnya kecenderungan 

peserta didik tidak belajar untuk memahami pelajaran tetapi 

menghafalkan soal dan jawabannya. Selain itu tes pilihan ganda 

kurang mampu memberikan informasi yang cukup untuk umpan balik.   

Tes tertulis bentuk uraian adalah instrumen penilaian yang 

menuntut peserta didik untuk mengingat, memahami, dan 

mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari. 

Peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut 

dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya 

sendiri. Alat ini dapat menilai berbagai jenis kompetensi, misalnya 

mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. 

Kelemahan alat ini antara lain cakupan materi yang ditanyakan 

terbatas. 

Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu 

dipertimbangkan hal-hal berikut. 

a) Karakteristik mata pelajaran dan keluasan ruang lingkup materi 

yang akan diuji 

b) materi, misalnya kesesuian soal dengan standar kompetensi, 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada kurikulum; 

c) konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan 

tegas. 

d) bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat 

yang menimbulkan penafsiran ganda. 
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b. Teknik Penilaian non-tes 
Beragam teknik non tes dapat dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, baik yang 

berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar.  

 1)  Penilaian Unjuk Kerja   
Penilaian unjuk kerja  merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati  kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian 

ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang 

menuntut peserta didik  melakukan tugas tertentu seperti: praktek di 

laboratorium, dll.  Cara penilaian ini dianggap  lebih otentik daripada tes 

tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta 

didik yang sebenarnya. 

Penilaian  unjuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. 

a. Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik 

untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.  

b. Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja 

tersebut. 

c. kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas. 

d. Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, 

sehingga semua dapat diamati. 

e. Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang 

akan diamati 

Instrumen Penilaian Unjuk Kerja 
Pengamatan unjuk kerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks 

untuk  menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Untuk 

menilai kemampuan berbicara peserta didik, misalnya  dilakukan 

pengamatan atau observasi berbicara yang beragam, seperti: diskusi 

dalam kelompok kecil, berpidato, bercerita, dan melakukan wawancara. 

Dengan demikian, gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh. 
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Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik dapat menggunakan alat 

atau instrumen berikut: 

a). Daftar Cek (Check-list) 

Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan 

daftar cek (baik-tidak baik). Dengan menggunakan daftar cek, peserta 

didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat 

diamati oleh penilai.  Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak 

memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai 

dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati-tidak dapat 

diamati, baik-tidak baik. Dengan demikian tidak terdapat nilai tengah, 

namun daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam 

jumlah besar.  

 
 

Contoh Format Penilaian (Menggunakan Daftar Tanda Cek) 

Nama peserta didik: ________        Kelas: _____ 

No.  Aspek Yang Dinilai  Baik Tidak 
baik 

1.   

2.       

3.       

4.       

5.       

Skor yang dicapai  ‐ 

Skor maksimum  5 

 
Keterangan 
Baik mendapat skor 1 
Tidak baik mendapat skor 0 
 
 
 
 



  7‐19Penilaian Pembelajaran 

b). Skala Penilaian (Rating Scale)  

Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian 

memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan 

kompetensi tertentu, karena pemberian nilai secara kontinum di mana 

pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak 

sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya: 1 = tidak kompeten,  2 = 

cukup kompeten, 3 = kompeten dan 4 = sangat kompeten. Untuk 

memperkecil faktor subjektivitas, perlu dilakukan penilaian oleh lebih   

dari satu orang, agar hasil penilaian lebih akurat.  

Format Penilaian (Menggunakan Skala Penilaian) 
Nama Siswa:  ......................     Kelas: 
..................... 

No. Aspek Yang diukur 
Skor 

1 2 3 4 
1.     

2.     

3.     

Jumlah  

Skor Maksimum 20 

Keterangan: 
1 = tidak kompeten 
2 = cukup kompeten 
3 = kompeten 
4 = sangat kompeten 

 
Jumlah skor merupakan penjumlahan skor masing-masing aspek yang 
diukur 
kriteria penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut: 

  Jumlah skor 
Nilai    =    ----------------------  X Skala nilai yang digunakan 

  Skor maksimum 
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Contoh:  Dalam penilaian yang menggunakan skala nilai 1 – 100, jika 

seorang siswa memperoleh skor 15, maka nilai siswa tersebut = 75 

2) Penilaian Sikap 
Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait 

dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. 

Sikap juga  sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang 

dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat membentuk terjadinya perilaku atau 

tindakan yang diinginkan. 

Sikap terdiri dari tiga komponen, yakni: afektif, kognitif, dan konatif. 

Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau 

penilaiannya terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah 

kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun 

komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat 

dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap.  

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses 

pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut. 

• Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap 

positif terhadap materi pelajaran. Dengan sikap`positif dalam diri 

peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih 

mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi 

pelajaran yang diajarkan.  

• Sikap terhadap guru/pengajar. Peserta didik perlu memiliki sikap 

positif terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif 

terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. 

Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap 

guru/pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan 

oleh guru tersebut. 

• Sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga perlu memiliki 

sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung.  Proses 

pembelajaran mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, 
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dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang 

menarik, nyaman dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang 

maksimal.   

• Sikap berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan 

suatu materi pelajaran. Misalnya kasus atau masalah  lingkungan 

hidup. Peserta didik juga perlu memiliki sikap yang tepat, yang 

dilandasi oleh nilai-nilai positif terhadap kasus  lingkungan tertentu 

(kegiatan pelestarian/kasus perusakan lingkungan hidup). Misalnya, 

peserta didik memiliki sikap positif terhadap program perlindungan 

satwa liar. Dalam kasus yang lain, peserta didik memiliki sikap negatif 

terhadap kegiatan ekspor kayu glondongan ke luar negeri.  

• Sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum yang 

relevan dengan mata pelajaran.  

Instrumen Penilaian Sikap 
Penilaian sikap dapat dilakukan dengan observasi perilaku, 

pertanyaan langsung, dan laporan pribadi.  

a) Observasi perilaku 
Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan 

seseorang dalam sesuatu hal. Misalnya orang yang biasa minum kopi 

dapat dipahami sebagai kecenderungannya yang senang kepada kopi. 

Oleh karena itu, guru dapat melakukan pengamatan terhadap peserta 

didik yang dibinanya. Hasil pengamatan dapat dijadikan sebagai umpan 

balik  dalam pembinaan. 

Instrumen observasi  perilaku dapat digunakan buku catatan 
harian (yang memuat tentang kejadian-kejadian khusus berkaitan 

dengan peserta didik selama di sekolah), dan Check list (memuat daftar 

perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan muncul dari peserta didik 

pada umumnya atau dalam keadaan tertentu)  
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Contoh halaman sampul Buku Catatan Harian: 
 

 

 

 

 

 

Contoh halaman isi Buku Catatan Harian : 

 
No.  Hari/ 

Tanggal 
Nama peserta 

didik 
Kejadian

     

   

 

Kolom kejadian diisi dengan kejadian positif maupun negatif. Catatan 

dalam lembaran buku tersebut, selain bermanfaat untuk  merekam dan 

menilai perilaku peserta didik sangat bermanfaat pula untuk menilai 

sikap peserta didik serta dapat menjadi bahan dalam penilaian 

perkembangan peserta didik secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUKU CATATAN HARIAN TENTANG PESERTA DIDIK 
( nama  sekolah ) 

 Mata Pelajaran : ___________________ 
 Kelas : ___________________ 
 Tahun Pelajaran : ___________________ 
 Nama Guru : ___________________ 

Semarang, 2007 
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Contoh Format Penilaian Sikap dalam pembelajaran 

 
 
No.

 
Nama 

Skor Perilaku  
Jml. 
Skor 

 
Nilai 

 
Ket Bekerj

a 
sama 

Berin
i‐

siatif 

Penuh 
Perhati
an 

Bekerja 
sistematis

1.  Ruri       
2.  Tono       
3.  ....   
4.  ....       
       

 
 

 

Skor maksimum = 20 

Catatan: 

a. Kolom perilaku diisi dengan skor yang sesuai dengan kriteria berikut. 

    1 = sangat kurang 

    2 = kurang 

    3 = sedang 

    4 = baik 

    5 = sangat baik 

b. Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku 

c. kriteria penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

        Jumlah skor 
Nilai    =        ----------------------  X Skala nilai yang digunakan 

     Skor maksimum 

 

Contoh:  Dalam penilaian yang menggunakan skala nilai 1 – 100, jika 

seorang siswa memperoleh skor 10, maka nilai siswa tersebut = 50 

b). Pertanyaan langsung 
Kita juga dapat menanyakan secara langsung atau wawancara 

tentang sikap seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, 
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bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan "Perdagangan 

karbon " dalam mengatasi pemanasan globbal. 

Berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang tampil dalam memberi 

jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap sesuatu objek. 

c). Laporan pribadi 
Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik diminta 

membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang 

suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, 

peserta didik diminta menulis pandangannya tentang "Pemanasan 

global" yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dari ulasan yang dibuat 

peserta didik, guru dapat memahami kecenderungan sikap yang dimiliki 

siswa.   

3) Penilaian Proyek 
Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu 

tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas 

tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan 

data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data.  

Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, 

kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan dan 

kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran 

tertentu secara jelas.  

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

dipertimbangkan yaitu:  

• Kemampuan pengelolaan  

 Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi 

dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. 

• Relevansi 

 Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan 

tahap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam 

pembelajaran. 
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•   Keaslian 

 Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil 

karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa  

petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik.  

Instrumen  Penilaian Proyek 
Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses 

pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan 

hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan disain, 

pengumpulan data, analisis data, dan penyiapkan laporan tertulis. 

Laporan tugas atau hasil penelitian juga dapat disajikan dalam bentuk 

poster. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat/instrumen 

penilaian berupa daftar cek ataupun skala penilaian.  

Beberapa contoh kegiatan peserta didik dalam penilaian proyek: 

a) penelitian sederhana  tentang siklus air yang terjadi di lingkungan 

tempat tinggal; 

b) Interprtasi peta tentang penggunaan lahan. 

4) Penilaian Produk 
Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan 

kualitas suatu produk.  Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan 

peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti: 

pembuatan peta tematik, penyusunan grafik pertumbuhan penduduk, 

membuat bagan/skema terjadinya tsunami, dll. 

Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap 

perlu diadakan penilaian yaitu: 

• Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dan 

merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan 

mendesain produk. 
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• Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan 

peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan 

teknik.  

• Tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian produk yang 

dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan.  

Instrumen Penilaian Produk 
Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. 

a. Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya 

dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap 

proses pengembangan.  

b. Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, 

biasanya dilakukan pada tahap appraisal.  

 Instrumen yang dapat digunakan dalam penilaian produk daftar cek 

(check list) 

Contoh Instrumen penilaian produk 
 

ASPEK 
KRITERIA DAN SKOR 

3  2  1 

PERSIAPAN 

Jika memuat 
tujuan, topik, 
alasan tempat 
penelitian, 
responden, daftar 
pertanyaan 
dengan lengkap

Jika memuat 
tujuan, topik, 
alasan tempat 
penelitian, 
responden, daftar 
pertanyaan kurang 
lengkap

Jika memuat 
tujuan, topik, 
alasan tempat 
penelitian, 
responden, daftar 
pertanyaan tidak 
lengkap 

PENGUMPULAN 
DATA 

Jika daftar 
pertanyaan dapat 
dilaksanakan 
semua dan data 
tercatat dengan 
rapi dan lengkap 

Jika daftar 
pertanyaan dapat 
dilaksanakan 
semua, tetapi data 
tidak tercatat 
dengan rapi dan 
lengkap 

Jika daftar 
pertanyaan tidak 
terlaksana  semua 
dan data tidak 
tercatat dengan 
rapi  

PENGOLAHAN 
DATA 

Jika pembahasan 
data sesuai tujuan 
penelitian 

Jika pembahasan 
data kurang 
menggambarkan 
tujuan penelitian 

Jika hanya 
sekedar melapor 
hasil penelitian 
tanpa membahas 
data 
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PELAPORAN 
TERTULIS 

Jika sistematika 
penulisan benar, 
memuat saran, 
bahasa 
komunikatif 

Jika sistematika 
penulisan benar, 
memuat saran, 
namun bahasa 
kurang komunikatif 

Jika penulisan 
sistematis, bahasa 
kurang 
komunikatif, 
kurang memuat 
saran 

 
5) Penilaian  Portofolio  

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang 

didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan 

kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi 

tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran 

yang dianggap terbaik oleh peserta didik, hasil tes (bukan nilai atau 

bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam 

satu mata pelajaran.  

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya siswa 

secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir 

suatu priode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan 

peserta didik. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan 

peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta 

didik  dan terus  melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio 

dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik 

melalui karyanya, antara lain: sinopsis, desain, gambar, foto, kliping, 

catatan perkembangan pekerjaan dsb 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam 

penggunaan penilaian portofolio di sekolah, antara lain: 

a. Karya siswa adalah benar-benar karya peserta didik itu sendiri.  
 Guru melakukan penelitian atas hasil karya peserta didik yang 

dijadikan bahan penilaian portofolio agar karya tersebut merupakan 

hasil karya yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri. 
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b. Saling percaya antara guru dan peserta didik 

 Dalam proses penilaian guru dan peserta didik harus memiliki rasa 

saling percaya, saling memerlukan dan saling membantu sehingga 

terjadi proses pendidikan berlangsung dengan baik, 

c. Kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik 
 Kerahasiaan hasil pengumpulan informasi perkembangan peserta 

didik perlu dijaga dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak-

pihak yang tidak berkepentingan sehingga memberi dampak negatif 

proses pendidikan 

d. Milik bersama (joint ownership) antara peserta didik dan guru 
 Guru dan peserta didik perlu mempunyai rasa memiliki berkas 

portofolio sehingga peserta didik akan merasa memiliki karya yang 

dikumpulkan dan akhirnya akan berupaya terus meningkatkan 

kemampuannya. 

e. Kepuasan  
 Hasil kerja portofolio sebaiknya berisi keterangan dan atau bukti yang 

memberikan dorongan peserta didik untuk lebih meningkatkan diri. 

f. Kesesuaian  
 Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang sesuai dengan 

kompetensi yang tercantum dalam kurikulum. 

g. Penilaian proses dan hasil 
 Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses 

belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan guru tentang 

kinerja & karya peserta didik.  

h. Penilaian dan pembelajaran  
 Penilaian portofolio merupakan hal yang tak terpisahkan dari proses 

pembelajaran. Manfaat utama penilaian ini sebagai diagnostik yang 

sangat berarti bagi guru untuk melihat kelebihan dan kekurangan 

peserta didik. 
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Langkah-langkah  Penilaian Portofolio 
Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-

langkah sebagai berikut:  

a. Jelaskan kepada peserta didik bahwa penggunaan portofolio, tidak 

hanya merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan 

oleh guru untuk penilaian, tetapi digunakan juga oleh peserta didik 

sendiri. Dengan melihat portofolionya peserta didik dapat mengetahui 

kemampuan, keterampilan, dan minatnya. Proses ini tidak akan terjadi 

secara spontan, tetapi membutuhkan waktu bagi peserta didik untuk 

belajar meyakini hasil penilaian mereka sendiri.  

b. Tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja 

yang akan dibuat. Portofolio peserta didik yang satu dan yang lain bisa 

sama bisa berbeda.  

c. Kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap peserta didik dalam satu 

map atau folder di rumah masing atau loker masing-masing di 

sekolah.  

d. Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi 

perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan 

kualitas dari waktu ke waktu. 

e. Tentukan kriteria penilaian sampel portofolio dan bobotnya dengan 

para peserta didik. Diskusikan cara penilaian kualitas karya para 

peserta didik. Dengan demikian, peserta didik mengetahui harapan 

(standar) guru dan berusaha mencapai standar tersebut. 

f. Minta peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Guru 

dapat membimbing peserta didik, bagaimana cara menilai dengan 

memberi keterangan tentang kelebihan dan kekurangan karya 

tersebut, serta bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini dapat 

dilakukan pada saat membahas portofolio. 

g. Setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum memuaskan, maka 

peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaiki. Namun, antara 

peserta didik dan guru perlu dibuat “kontrak” atau perjanjian mengenai 
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jangka waktu perbaikan, misalnya 2 minggu karya yang telah 

diperbaiki harus diserahkan kepada guru. 

h. Bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Jika 

perlu, undang orang tua peserta didik dan  diberi penjelasan tentang 

maksud serta tujuan portofolio, sehingga orangtua dapat membantu 

dan memotivasi anaknya. 

 
Contoh Format instrumen portofolio 
 
Mata Pelajaran    : Geografi 
Alokasi Waktu    : 1 Semester 
Kelas      : X/1 
Nama Siswa    : ...........................         
 

N
o 

S
K 

K
D 

Perio
de 

Kriteria dan Skor
Ke
t 

Kelengkap
an 

Gagasan

Sistematik
a gagasan 

Ketepatan 
analisis 

Up to 
date 

4  3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3  2  1   

1  1 
1.
1 

30/7                                   
15/8                                   

                                         
 

 
6) Penilaian Diri (self assessment) 

Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik 

diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status,  proses 

dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik penilaian 

diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif dan 

psikomotor.  

a. Penilaian kompetensi kognitif di kelas dapat dilakukan misalnya: 

peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan berpikirnya sebagai hasil belajar dari suatu mata 

pelajaran tertentu. Penilaian diri peserta didik didasarkan atas kriteria 

atau acuan yang telah disiapkan.  
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b. Penilaian kompetensi afektif, misalnya, peserta didik dapat diminta 

untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap 

suatu objek tertentu. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk 

melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang telah 

disiapkan.  

c. Berkaitan dengan penilaian kompetensi psikomotorik,  peserta didik 

dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah 

dikuasainya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. 

Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap 

perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan penggunaan 

penilaian diri di kelas antara lain: 

1. dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka 

diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri; 

2. peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena 

ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi 

terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya; 

3. dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk 

berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam 

melakukan penilaian.  

Langkah-langkah  Penilaian diri 
Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. 

Oleh karena itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut. 

a) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. 

b) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. 

c) Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, 

daftar tanda cek, atau skala penilaian. 

d) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. 
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e) Guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak, untuk mendorong 

peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara 

cermat dan objektif. 

f) Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil 

kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. 

Perlu dicatat bahwa tidak ada satu pun alat penilaian yang dapat 

mengumpulkan informasi hasil dan kemajuan belajar peserta didik 

secara lengkap. Penilaian tunggal tidak cukup untuk memberikan 

gambaran/informasi tentang kemampuan, keterampilan, pengetahuan 

dan sikap seseorang. Lagi pula, interpretasi hasil tes tidak mutlak dan 

abadi karena anak terus berkembang sesuai dengan pengalaman 

belajar yang dialaminya. 

Contoh Penilaian diri 

PARTISIPASI SISWA DALAM KELOMPOK 
Nama siswa    : ................................................ 
Nama anggota kelompok  : ................................................ 
Kegiatan kelompok   : ................................................. 
Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk Nomor 1 s/d 9, tulislah huruf A, 
B, C, atau D di depan tiap pernyataan: 
 A : Selalu  B : Sering  C : Kadang‐kadang  D : Tidak pernah 
 

1 ........... Mengusulkan ide kepada kelompok selama diskusi 
2 ........... Memberi kesempatan kepada semua peserta mengajukan usul 
3 ........... Keterlibatan semua anggota kelompok dalam diskusi 
4 ........... Mendengarkan pendapat orang lain 
5 ........... Mengajukan pertanyaan 
6 ........... Mengorganisasikan ide‐ide secara sistematis 
7 ........... Mengorganisasikan kelompok 
8 ........... Mengacaukan kegiatan diskusi 
9 ........... Melamun   
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7). Penyusunan instrumen penilaian pembelajaran  
Syarat yang harus dipenuhi oleh instrumen penilaian adalah sahih 

dan handal, untuk itu dalam mempersiapkannya seharusnya dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a. menyusun pedoman penskorannya. 

b. menentukan Standar kompetensi/kompetensi dasar yang akan diuji 

beserta indikator-indikatornya. 

c. Menentukan materi untuk penyusunan instrumen. 

d. Menentukan jumlah/proporsi butir intrumen yang akan diujikan. 

Penentuan ini didasarkan pada waktu yang tersedia. 

e. Menentukan penyebaran butir intrumen yang akan diujikan ke dalam 

tiap-tiap indikator. 

f. Menyusun distribusi  intrumen ke dalam format kisi-kisi intrumen 

penilaian 

g. Menuliskan  instrumen penilaian dengan mengacu pada kisi-kisi yang 

telah tersusun, 

 

8). Kisi-kisi instrument penilaian pembelajaran 
Kisi-kisi (test blue-print atau table of specification) merupakan 

deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi materi yang akan diujikan. 

Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan 

tekanan tes yang setepat-tepatnya, sehingga dapat menjadi petunjuk 

dalam menulis soal.  

• Kisi-kisi yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini. 

• mewakili isi silabus/kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara 

tepat dan proporsional. 

• Komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami 

• Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan intrumennya. 

 

 



 7‐34  Penilaian Pembelajaran 

Contoh Format kisi‐kisi instrumen penilaian pembelajaran 
Jenis sekolah  : ……………………  Jumlah soal  : ……………………… 
Mata pelajaran  : ……………………  Bentuk soal  : …………………….... 
Kurikulum    : ……………………  Penyusun  :1. . ……….………….. 
Alokasi waktu  : ……………………          2. …………………… 

 

SK  KD 
Indika‐
tor 

KKM 
Teknik Penilaian 

Unjuk 
kerja 

Produk Proyek Tes portofolio Sikap 
Penilai‐
an diri 

2 

2.1 

2.1.1  70 %        v       

2.1.2  70 %  v      v       

2.1.3  70 %    v    v       

2.2 

2.2.1  70 %      v  v       

2.2.2  70 %        v       

2.2.3  70 %        v    v   
 

Contoh penyebaran butir soal teknik tes 

No  KD  Indikato
r 

Semester 
1

Semester 2  Jumlah 
soal 

1 
 
 
 
2 

2.1 
 
 
 
2.2 

2.1.1 
1.1.2 
2.1.3 
 
2.2.1 
 
2.2.2 
2.2.3 

1 
4 
8,9,10,  
 
28,29,30 
 
46 
48 

2, 3 
5, 6, 7 
11,12,13,14,15,16,17,18,1
9,20,21,22,23,24,25,26,27 
31,32,33,34,35,36,37,38,3
9,40,41,42,43,44,45 
47 
49, 50 

3 
4 
 
20 
 
18 
2 
3 

  Jumlah      
10 

 
40 

 
50 

  Perband
ingan 

  20%  80% 

 

Keterangan 

Nomor  25,26,27,44,45 adalah soal berbentuk uraian, nomor lainnya 

berbentuk pilihan ganda. 
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9). Penulisan Instrumen Penilaian 
Penulisan instrumen  merupakan suatu kegiatan yang sangat 

panting dalam penyiapan bahan ujian. Setip butir instrumen  harus 

didasarkan rumusan indikator dalam kisi-kisi dan kaidah penulisan yang 

benar. 

Penggunaan instrumen , sangat tergantung pada perilaku yang 

akan diukur. Ada perilaku yang lebih tepat diukur/ ditanyakan dengan 

menggunakan bentuk soal uraian. Ada pula perilaku yang lebih tepat 

diukur dengan menggunakan bentuk soal objektif. Jadi, tidak semua 

perilaku harus ditanyakan dengan bentuk soal uraian atau objektif 

mongingat setiap bentuk soal, masingmasing memiliki keunggulan dan 

masing-masing memiliki kelemahan. 

Keunggulannya, untuk soal bentuk pilihan ganda di antaranya 

adalah dapat mengukur kemampuan/perilaku secara objektif, sedangkan 

untuk soal uraian di antaranya adalah dapat mengukur kemampuan 

mengorganisasikan gagasan dan menyatakan jawabannya menurut 

kata-kata atau kalimat sendiri. Kelemahannya, untuk soal bentuk pilihan 

ganda di antaranya adalah sulit menyusun pengecohnya, sedangkan 

untuk soal uraian di antaranya adalah sulit menyusun pedoman 

penskorannya. 

a. Penulisan Soal Bentuk Uraian 
Menulis soal bentuk uraian diperlukan ketepatan dan kelengkapan 

dalam merumuskannya. Ketepatan yang dimaksud adalah bahwa 

materi yang ditanyakan tepat diujikan dengan bentuk uraian, yaitu 

menuntut siswa untuk mengorganisasikan gagasan dengan cara 

mengemukakan atau mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan 

menggunakan kata-katanya sendiri. Adapun kelengkapan yang 

dimaksud adalah kelengkapan perilaku yang diukur yang dipergunakan 

untuk menetapkan aspek yang dinilai dalam pedoman penskorannya. 

Hal yang paling sulit dalam penulisan soal bentuk uraian adalah 

menyusun pedoman penskorannya. Penulis soal harus dapat 
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merumuskan setepat-tepatnya pedoman penskorannya karena 

kelemahan bentuk soal uraian terletak pada tingkat kesubyektifan 

penskorannya. 

Berdasarkan metode penskorannya, bentuk uraian 

diklasifikasikan menjadi 2, yaitu uraian obyektif dan uraian non obyektif. 

Bentuk uraian obyektif adalah suatu soal atau pertanyaan yang 

menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian/konsep tertentu, 

sehingga penskorannya dapat dilakukan secara obyektif. Artinya 

perilaku yang diukur dapat diskor secara dikotomus (benar-salah atau 1 

– 0). Bentuk uraian non obyektif adalah soal yang menuntut 

sehimpunan jawaban dengan pengertian/konsep menuntut pendapat 

masing-masing siswa, sehingga penskorannya sukar dilakukan secara 

obyektif. Untuk mengurangi tingkat kesubyektifan dalam pemberian skor 

ini, maka dalam menentukan perilaku yang diukur dibuatkan skala. 

Contoh, misalnya perilaku yang diukur adalah “kesesuaian isi dengan 

tuntutan pertanyaan”, maka skala yang disusun disesuaikan dengan 

tingkatan kemampuan siswa yang akan diuji. 

Agar soal yang disusun bermutu baik, maka penulis soal harus 

memperhatikan kaidah penulisan untuk melakukan 

pengelolaan,perbaikan, dan pengembangan soal, maka soal ditulis di 

dalam format. Setiap satu soal dan pedoman penskorannya ditulis di 

dalam satu format. Adapun format soal bentuk uraian dan format 

penskorannya adalah seperti gambar di atas. 

Wujud soalnya terdiri dari : (1) dasar pertanyaan/stimulus bila 

ada/diperlukan, (2) pertanyaan, dan (3) pedoman penskorannya.  

Kaidah penulisan soal bentuk uraian, adalah: 

1) Materi  

• Soal harus sesuai dengan indikator 

• Setiap pertanyaan diberi batasan jawaban yang diharapkan 

• Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan yang akan 

diukur 
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• Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan jenjang jenis sekolah 

atau tingkat sekolah 

2) Konstruksi  

• Menggunakan kata Tanya/perintah yang menuntut jawaban terurai 

• Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal 

• Setiap soal harus ada pedoman penskorannya 

• Table, gambar, grafik, peta, atau sejenisnya disajikan dengan jelas 

dan terbaca. 

 

 

KARTU SOAL 
Jenis sekolah :    Penyusun:  1.  
Mata pelajaran :      2. 
Bahan Kls/smt :      3. 
Bentuk soal :    Tahun ajaran :  
Aspek yg diukur : 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
BUKU SUMBER 

                          RUMUSAN BUTIR 
SOAL 

POKOK BAHASAN / MATERI  NO 
SOAL  

KOMPETENSI DASAR    
INDIKATOR  

KETERANGAN SOAL 

N
O 

DIGUNAKAN 
UNTUK TANGGAL JUMLAH 

SISWA 

PORSI PEMILIH 
ASPEK KE

T TK DP A B C D  
          

 
 

3) Bahasa 

• Rumusan kalimat soal harus komunikatif 

• Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (baku) 

• Tidak menimbulkan penafsiran ganda 

• Tidak mempergunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 
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• Tidak mengandung kata/ungkapan yang menyinggung perasaan 

siswa 

 

b. Penulisan Soal Bentuk Pilihan Ganda 
Menulis soal bentuk pilihan ganda sangat diperlukan keterampilan 

dan ketelitian. Hal yang paling sulit dilakukan dalam menulis soal bentuk 

pilihan ganda adalah menuliskan pengecohnya. Pengecoh yang baik 

adalah pengecoh yang tingkat kerumitan atau tingkat kesederhanaan, 

serta panjang-pendeknya relatif sama dengan kunci jawaban. Oleh 

karena itu untuk memudahkan dalam penulisan soal bentuk piiihan 

ganda, maka dalam penulisannya perlu mengikuti langkah-langkah 

berikut. Langkah pertama adalah menuliskan pokok soalnya, langkah 

kedua adalah menuliskan kunci jawabannya, kemudian langkah ketiga 

adalah menuliskan pengecohnya. 

Untuk memudahkan pengelolaan, perhatikan, dan perkembangan 

soal, maka soal ditulis di dalam format soal. Setiap satu soal ditulis di 

dalam satu format. Adapun formatnya seperti contoh di atas dan perlu 

disesuaikan dengan bentuk soal pilihan ganda. 

Soal bentuk pilihan ganda merupakan soal yang telah disediakan 

pilihan jawabannya. Siswa yang mengerjakan soal hanya memirih satu 

jawaban yang benar dari pilihan jawaban yang disediakan. Wujud 

soalnya terdiri dari: (1) dasar pertanyaan/stimulus (bila ada), (2) pokok 

soal (stem), (3) pilihan jawaban yang terdiri dari: kunci jawaban dan 

pengecoh.  

Kaidah penulisannya soal pilihan ganda. 

1)  Materi  

• Soal harus sesuai dengan indikator. Artinya soal harus 

menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai 

dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. 

• Pengecoh harus berfungsi 
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• Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Artinya, 

satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Maksudnya kunci 

jawaban benar tidak lebih dari satu atau kurang dari satu. 

2)  Konstruksi 

• Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Misalnya, 

kemampuan/ materi yang hendak diukur/ditanyakan harus jelas, 

tidak menimbulkan pengertiari atau penafsiran yang berbeda dari 

yang dimaksudkan penulis. Seliap butir soal hanya mengandung 

satu persoalan/gagasan. 

• Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan 

pernyataan yang diperlukan saja. Artinya apabila terdapat rumusan 

atau pernyataan yang sebetulnya tidak diperlukan, maka rumusan 

atau pernyataan itu dihilangkan saja. 

• Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. 

Artinya, pada pokok soal jangan sampai terdapat kata, kelompok 

kata, atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah 

jawaban yang benar. 

• Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif 

ganda. Artinya, pada pokok soal jangan sampai terdapat dua kata 

atau lebih yang mengandung arti negatif. Hal ini untuk mencegah 

terjadinya kesalahan penafsiran siswa terhadap arti pernyataan 

yang dimaksud. Untuk keterampilan bahasa, penggunaan negatif 

ganda diperbolehkan bila aspek yang akan diukur justru 

pengertian tentang negatif ganda itu sendiri. 

• Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. 

artinya. semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang 

sama seperti yang ditanyakan oleh pokok soal, penulisannya harus 

setara, dan semua pilihan jawaban harus berfungsi. 

• Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatit sama. Kaidah ini 

diperlukan karena adanya kecenderungan siswa memilih jawaban 
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yang paling panjang karena seringkali. jawaban yang lebih 

panjang itu lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban. 

• Piilihan jawaban jangan mengandung pernyataan “Semua pilihan 

jawaban diatas  salah” atau "Semua pilihan jawaban di atas benar. 

Artinya dengan adanya  piiihan jawaban seperti ini, maka secara 

materi yang ditanyakan menjadi lidak homogen. 

• Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis waktunya. 

Artinya piiihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun 

berdasarkan besar-kecilnya nilai angka. dari nilai angka paling kecil 

berurutan sampai nilai angka yang paling besar, dan sebaliknya. 

Demikian juga pilihan jawaban yang menunjukkan waktu harus disusun 

secara kronologis. Penyusunan secara urut dimaksudkan untuk 

memudahkan siswa melihat piiihan jawaban. 

• Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya yang 

terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Artinya. apa saja yang 

menyertai suatu soal yang ditanyakan harus jelas, terbaca, dapat 

dimengerti oleh siswa. Apabila soal tetap bisa dijawab tanpa me!ihat 

gambar, grafik, tabel atau sejenisnya yang terdapat pada soal. 

berarti gambar, grafik. atau tabel itu tidak berfungsi. 

• Rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang 

bermakna tidak pasti seperti: sebaiknya, umumnya, kadang-kadang. 

Artinya, bahwa dalam merumuskan pokok soal jangan menggunakan 

kata atau ungkapan seperti sebaiknya,  

• umumnya, kadang-kadang, atau kata yang tidak pasti karena makna 

kata-kata itu tergantung pada keadaan dan situasi siswa yang 

bersangkutan 

• Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebe!umnya. 

Ketergantungan pada soal sebelumnya menyebabkan siswa yang 

tidak dapat menjawab benar soa! pertama tidak akan dapat 

menjawab benar. 
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3)  Bahasa/budaya 
Setiap soai harus rnenggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia.  

• Penggunaan kalimat harus ada unsur subjek. 

• Penggunaan kalimat harus ada unsur predikat (bagian yang 

berfungsi menerangkan subjek). 

• Hindarkan pernyataan yang hanya berupa anak kalimat. 

• Dalam memilih kata harus diperhatikan ketepatannya dengan 

pokok masalah yang ditanyakan. 

• Penulisan kata perlu disesuaikan dengan kebenaran penulisan 

baku. 

• Penulisan huruf (capital dan kecil) dalam soal perlu diperhatikan. 

• penggunaan tanda baca dalam penulisan soal perlu diperhatikan. 

• Bahasa yang digunakan harus komunikatif, sehingga 

pernyataannya mudah dimengerti warga belajar/ siswa. 

• Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal 

akan digunakan di daerah lain atau nasional 

• Pilihan jawaban jangan mengulang kata/frase yang bukan 

merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata/frase pada 

pokok soal. 

 

c. Penulisan soal bentuk jawaban singkat 
Dalam menulis soal bentuk jawaban singkat, penulis soal harus 

mengetahui konsep dasar bentuk jawaban singkat. Bentuk ini 

merupakan salah satu bentuk soal obyektif yang jawabannya menuntut 

siswa untuk menjawab soal dengan singkat, yaitu jawabannya dapat 

berupa suku kata, kelompok kata/frase, symbol matematika, atau angka. 

Adapun wujud soal bentuk jawaban singkat adalah terdiri dari 5 unsur, 

yaitu: (1) dasar pernyataan (stimulus) bila diperlukan, (2) pertanyaan, (3) 

tempat jawaban, (4) kunci jawaban, (5) pedoman penskoran. 
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Dasar pertanyaan seperti pada contoh di atas tidak selalu 

diperlukan. Hal ini tergantung pada perilaku yang hendak diukur dalam 

soal itu. Apabila soalnya tidak berhubungan dengan bacaan dan hanya 

menuntut kemampuan ingatan, maka dasar pertanyaan (stimulus) pada 

soal bentuk ini tidak diperlukan. Adapun kaidah penulisan soal bentuk 

jawaban singkat adalah sebagai berikut: 

1) Materi 

• Soal harus sesuai dengan indikator 

• Materi yang diukur sesuai dengan tuntutan jawaban singkat. 

2) Konstruksi 

• Pernyataan disusun dengan bentuk pertanyaan langsung agar 

siswa lebih mudah merumuskan jawaban singkat. 

• Pernyataan disusun dengan bentuk pertanyaan yang menuntut 

jawaban singkat/pendek yang berupa sebuah kata, angka, symbol, 

atau kelompok kata. 

• Tempat jawaban hendaknya berupa garis lurus (bukan titik-titik). 

Tanda titik-titik dapat mengaburkan pengertian pemeriksanya. 

Missal karena ada tanda titik dapat mengaburkan pandangan 

pemeriksa, sehingga dikira huruf atau lainnya. 

• Hindarilah pernyataan yang menggunakan kata-kata yang langsung 

mengutip dari uraian materi buku pelajaran. 

• Pertanyaan hanya ada satu jawaban yang benar. Hal ini perlu 

dierhatikan karena seringkali siswa memberikan interpretasi 

pertanyaan yang sama sekali tidak diduga dan dimaksudkan oleh 

penulis soal. Cara mengatasinya semua kemungkinan jawaban 

harus didaftar/dicantumkan dalam kunci pemeriksaan. 

• Tempat jawaban yang dikosongkan harus sama panjangnya dan 

ditempatkan setelah pertanyaan. 

• Jika jawaban yang dikehendaki adalah menuntut satuan urutan, 

maka ungkapkanlah secara rinci di dalam pertanyaan. 

3)  Bahasa/budaya 
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• Gunakanlah pertanyaan yang menuntut jawaban singkat, misalnya 

menggunakan kata Tanya siapa, kapan, berapa, di mana. 

• Bahasa soal harus komunikatif dan disesuaikan dengan jenjang 

pendidikan siswa 

• Gunakan bahasa Indonesia baku 

• Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/baku. 

 

d. Penulisan Soal Bentuk Isian 
Dalam menulis soal bentuk isian, penulis soal harus mengetahui 

konsep dasar bentuk isian. Bentuk ini merupakan salah satu bentuk soal 

yang jawabannya menuntut siswa untuk melengkapi atau mengisi kata-

kata atau kelompok kata yang dihilangkan. Soalnya disusun seperti 

kalimat lengkap, kemudian dihilangkan pada bagian tertentu yang harus 

diisi oleh siswa. 

Kaidah penulisannya adalah sebagai berikut: 

1) Materi 

• Soal harus sesuai dengan indicator 

• Materi yang diukur sesuai dengan tuntutan bentuk lisan 

2) Konstruksi 

• Pernyataan disusun sedemikian rupa, sehingga jelas jawaban yang 

diharapkan 

• Hindarkan petunjuk kearah jawaban yang benar 

• Susunlah pertanyaan yang dapat mempermudah perskorannya 

• Hindarkan pernyataan-pernyataan yang  kurang tegas 

• Susunlah soal dengan pernyataan berita 

• Usahakan hanya ada satu jawaban yang benar 

• Hindarkan pernyataan yang terlalu banyak dihilangkan, Sebuah 

soal yang terlalu banyak yang dihilangkan sukar diketahui apakah 

sebenarnya hal yang diukur. 
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• Pernyataan yang dihilangkan adalah benar-benar bentuk kata atau 

frasa yang merupakan kunci jawaban dan bukan hal-hal yang 

memang tidak penting. 

• Hindarkan pernyataan yang diambil langsung persis sama dengan 

di dalam buku pelajaran. 

• Tempat jawaban yang disediakan untuk setiap soal harus sama 

panjangnya. Jika tempat jawaban tidak sama panjangnya, siswa 

cenderung untuk mengira-ira jawabannya sesuai dengan panjang 

tempat kosong itu. 

• Dalam menyusun soal yang memerlukan jawaban rician perlu 

disusun secara berurutan (alfabetis jawabannya). Hal ini untuk 

memudahkan pemeriksaannya. 

• Daftarlah semua kemungkinan jawaban yang benar. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempersiapkan jawaban benar yang tidak 

terduga dari siswa. 

• Berilah nomor pada tiap-tiap tempat jawaban. Hal ini untuk 

memudahkan penilaiannya. 

3) Bahasa/Budaya 

• Bahasa soal harus komunikatif dan disesuaikan dengan jenjang 

pendidikan siswa. 

• Gunakan bahasa Indonesia baku. 

• Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/ibu 

 

e. Penulisan Soal bentuk menjodohkan 
Dalam menulis soal bentuk menjodohkan. Penulisan soal harus 

mengetahui konsep dasar bentuk menjodohkan. Bentuk ini wujudnya 

terdiri dari dua kelompok atau kolom. Tugas siswa adalah mencari 

pasangan yang tepat dalam kedua kelompok itu. Misalnya siswa harus 

dapat mencocokkan antara kejadian dengan tanggal kejadian yang tepat. 

Kejadian dengan orang, kejadian dengan tempat. Istilah dengan definisi, 

perkataan asing/istilah asing dengan istilah bahasa Indonesia yang baku, 
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peraturan-peraturan dengan contoh. Alat-alat dengan penggunaannya 

dan lain-lain. 

Biasanya bentuk soal menjodohkan hanya terbatas untuk 

mengukur kemampuan ingatan. Bentuk soal ini juga dapat dipergunakan 

untuk menentukan nama dan tempat-tempat atau bagian-bagian yang 

telah diberi nomor pada peta, diagram dan sebagainya.  

Kaidah penulisannya adalah seperti berikut. 

1) Materi 

• Soal harus sesuai dengan indikator 

• Materi yang diukur sesuai dengan tuntutan bentuk menjodohkan 

• Gunakan materi-materi yang homogeny untuk setiap kelompok, 

baik kelompok soal (pokok soal) maupun pilihan jawabannya. 

2) Konstruksi 

• Pertanyaan dan pilihan jawaban harus disusun dengan homogen, 

parallel/sejajar. 

• Soal disusun sebelah kiri dengan bernomor, pilihan jawaban 

disusun di sebelah kanan dengan diberi nomor urut dengan huruf. 

• Pertanyaan dan pilihan jawaban hendaknya disusun secara 

sistematis. Jika daftar terdiri dari tanggal disusun secara kronologis, 

sedangkan pernyataan dalam pilihan jawaban dapat disusun 

menurut abjad. 

• Pertanyaan dan pilihan jawaban ditulis dalam halaman yang sama. 

Bila tidak demikian dapat membingungkan siswa dan dapat menyita 

waktu lama yang dipergunakan untuk membolak-balik halaman saja. 

• Panjang soal ini dibatasi jumlahnya tidak lebih dari 10 – 15 butir 

soal. Daftar-daftar yang panjang cenderung akan menjadi terlalu 

heterogen dan dengan demikian memungkinkan adanya petunjuk-

petunjuk bagi siswa yang pandai, lagi pula soal bentuk ini bila 

soalnya terlalu panjang/banyak akan membuang waktu yang terlalu 

banyak. 
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• Jumlah pilihan jawaban disusun lebih banyak daripada soalnya. Hal 

ini dimaksudkan agar siswa dapat memikirkan jawabannya dengan 

tepat. 

 

f.  Penulisan instrument penilaian sikap 
Teknik penilaian sikap/budi pekerti merupakan prosedur penilaian 

yang dipergunakan untuk menilai perilakunsiswa. Alat penilaian yang 

dapat dipergunakan seperti: lembar pengamatan, portofolio, dan 

angket/kuesioner.. 

1) Lembar Pengamatan 
Lembar pengamatan merupakan suatu alat penilaian yang 

pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap 

perilaku peserta didik. Pelaksanaan pengamatannya dapat dilakukan 

guru pada sebelum mengajar, saat mengajar, dan sesudah mengajar. 

Perilaku minimal yang dapat dinilai dengan pengamatan untuk perilaku 

peserta didik, misalnya: ketaatan pada ajaran agama, toleransi, disiplin, 

tanggungjawab, kasih saying, gotong royong, kesetiakawanan, hormat-

menghormati, sopan santun, dan kejujuran. 

Setelah teori diperoleh dari berbagai buku, maka langkah 

selanjutnya adalah menyimpulkan teori itu dan 

merumuskan/mendefinisikan (yaitu definisi konsep dan definisi 

operasional) dengan kata-kata sendiri berdasarkan pendapat para ahli 

yang diperoleh dari beberapa buku yang telah dibaca. Definisi tentangt 

teori yang dirumuskan inilah yang dinamakan konstruk. Berdasarkan 

konstruk yang telah dirumuskan itu maka langkah elanjutnya adalah 

menentukan demensi (tema/obyek/hal-hal pokok yang menjadi pusat 

tinjauan teori), indikator (uraian/rincian dimensi yang diukur), dan 

penulisan butir soalnya berdasarkan indikatornya. Untuk lebih 

memudahkan dalam menyusun kisi-kisi tes, perhatikan alur urutannya 

seperti pada gambar berikut. 
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 Berdasarkan gambar di atas, penulis soal dapat dengan mudah 

mengecek apakah instrument tesnya atau butir-butir soalnya sudah 

sesuai dengan indikatornya atau belum. Misalnya soal nomor 1 sampai 

dengan soal terakhir berasal dari mana? Dari indikator-indikator dari 

mana? Dari demensi. Rumusan demensi dari mana? Dari konstruk. 

Rumusan konstruk dari mana? Dari teori. Jadi kesimpulannya instrument 

tes yang telah disusun merupakan alat ukur yang (sudah tepat atau 

belum tepat) mewakili teori. 

Dalam penulisan instrumen non-tes, harus memperhatikan 

ketentuan/kaidah penulisan sebagai berikut: 

a) Materi 

• Pernyataan harus sesuai dengan rumusan indicator dalam kisi-kisi 

• Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan 

tuntutan dalam kisis-kisi (misalnya untuk tes sikap: aspek kognisi, 

afeksi, atau konasinya dan pernyataan positif atau negatifnya) 

b) Konstruksi 

• Pernyataan dirumuskan dengan singkat (tidak melebihi 20 kata) dan 

jelas 

• Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak relevan obyek yang 

dipersoalkan atau kalimatnya merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja. 



 7‐48  Penilaian Pembelajaran 

• Kalimatnya bebas dari pernyataan yang bersifat negative ganda 

• Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mengacu pada masa lalu 

• Kalimatnya bebas dari pernyataan yang factual atau dapat 

diinterpretasikan sebagai fakta 

• Kalimatnya bebas dari pernyataan yang dapat diinterpretasikan lebih 

dari satu cara. 

• Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mungkin disetujui atau 

dikosongkan oleh hamper semua responden. 

• Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan secara lengkap. 

• Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti seperti semua, 

selalu, kadang-kadang, tidak satupun, tidak pernah. 

• Jangan banyak mempergunakan kata hanya, sekedar, semata-mata. 

Gunakan seperlunya. 

c) Bahasa/Budaya 

• Bahasa soal harus komunikatif dan sesuai dengan jenjang 

pendidikan siswa/responden. 

• Soal harus menggunakan bahasa Indonesia baku. 

• Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 

Instrumen  Skala sikap 
Berbagai definisi tentang sikap yang telah dikemukakan oleh para 

ahli, di antaranya adalah Mueller (1986:3) yang menyampaikan 5 definisi 

dari 5 ahli, adalah sebagai berikut: 

a) Sikap adalah afeksi untuk atau melawan, penilaian tentang, suka 

atau tidak suka akan tanggapan positif/negative terhadap suatu 

obyek psikologis(Thurstone) 

b) Sikap adalah kecenderungan untuk betindak kea rah atau melawan 

suatu faktor lingkungan (Emory Bogardus) 
c) Sikap adalah kesiapsiagaan mental atau saraf (Goldon Allport) 

d) Sikap adalah konsistensi dalam tanggapan terhadap obyek-obyek 
sosial (Donald cambell) 
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e) Sikap merupakan tanggapan tersembunyi yang ditimbulkan oleh 
suatu nilai (Ralp Linton, ahli antropologi kebudaayaan) 

Berdasarkan definisi di ata, para ahli menyimpulkan bahwa sikap 
mempunyai 3 komponen penting, yaitu komponen: (1) kogniusi yang 

berhubungan dengan kepercayaan, ide, dan konsep; (2) afeksi yang 

mencakup perasaan seseorang; dan (3) konasi yang merupakan 

kecenderungan bertingkah laku atau yang akan dilakukan. Oleh karena 
itu ketiga komponen ini dimaksukkan di dalam format kisi-kisi “sikap 

belajar siswa” seperti contoh berikut. Definisi operasional sikap belajar 

adalah kecenderungan bertindak dalam perubahan tingkah laku melalui 

latihan dan pengalaman dari keadaan tidak tahu menjadi tahu yang 
dapat diukur melalui : toleransi, kebersamaan dan gotongroyong, rasa 

kesetiakawanan, dan kejujuran. 

NO DEMENSI INDIKATOR 

NOMOR SOAL YANG 
MENGUKUR 

KOGNISI AFEKSI KONASI 
+ - + - + - 

1 Toleransi a. Mau menerima 
pendapat orang 
lain atau tidak 
memaksakan 
kehendak 

b. Tidak mudah 
tersinggung 

1 
 
 
7 

2 
 
 
8 

3 
 
 
9 

4 
 
 

10 

5 
 
 

11 

6 
 
 

12 

2 Kebersamaa 
dan gotong 
royong 

a. Dapat bekrja 
kelompok 

b. Rela berkorban 
untuk 
kepenting-an 
umum 

      

3 Rasa 
kesetiakawanan
Dst. 

a. Mau memberi 
dan meminta 
maaf 

      

Contoh soalnya seperti berikut: 

NO PERNYATAAN SS S TP TS STS 
1 Mau menerima pendapat orang lain 

merupakan cirri bertoleransi 
     

2 Untuk mewujudkan cita-cita harus 
memaksakan kehendak 
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3 Saya suka menerima pendapat orang 
lain 

     

4 Memilih teman di sekolah, saya 
utamakan mereka yang pandai 

     

5 Kalau saya boleh memilih, saya akan 
selalu mendengarkan usul-usul ke dua 
orang tuaku 

     

6 Bekerjasama dengan orang yang 
berbeda suku lebih baik dihindarkan. 

     

Keterangan: SS = sangat setuju; S = setuju; TP = tidak berpendapat 
(ragu-ragu); TS = tidak setuju; STS = sangat tidak setuju  

Instrumen penilaian minat belajar 
Minat adalah kesadaran yang timbul bahwa obyek tertentu sangat 

disenangi dan melahirkan perhatian yang tinggi bagi individu terhadap 

obyek tertsebut (crites, 1969: 29). Minat juga merupakan kemampuan 

untuk memberikan stimulus yang mendorong seseorang untuk 

memperhatikan aktivitas yangdilakukan berdasarkan pengalaman yang 

sebenarnya (Crow and Crow, 1984: 248). Berdasarkan kedua 

pernyataan ini, maka minat merupakan pilihan kesenangan dalam 

melakukan kegiatan (Skiner, 1974: 337) dan dapat membangkitkan 

gairah seseorang serta melahirkan kesediannya untuk menggunakan 

waktu, uang, energy dalam memenuhi kesukannya (Raths, et al., 1996: 

69). Siswa yang menaruh minat pada suatu mata pelajaran, 

perhatiannya akan tinggi dan minatnya berfungsi sebagaipendorong kuat 

untuk terlibat secara aktif dalam pelajaran tersebut. Oleh karena itu 

definisi operasional minat belajar dalah pilihan kesenangan dalam 

melakukan kegiatan dan dapat membangkitkan gairah seseorang untuk 

memenuhi kesediannya yang dapat diukur melalui kesukacitaan, 

ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. Kisi-kisi dan soalnya adalah 

sebagai berikut: 

NO DEMENSI INDIKATOR NOMOR SOAL 
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1 
 
2 

 
3 

 
4 

Kesukaan 
 
Ketertarikan 
 
Perhatian 
 
keterlibatan 

Gairah 
Inisiatif 
Responsive 
Keseeraan 
Konsentrasi 
Ketelitian 
Kemauan 
keuletan 
Kerja keras 

8,     13 
16,   17 
10,   15,   20 
2,     6,      9 
7,    19 
3,    10 
4,     5 
1,    18 
12,  14 

Keterangan: nomor yang bergaris bawah adalah untuk pernyataan positif 

Contoh instrumen seperti berikut ini. 

NO PERNYATAAN SS S KK J TP 
1 
2 
 
7 
 
16 
20 

…….. 
Saya segera mengerjakan PR 
sebelum datang pekerjaan yang lain 
Saya asyik dengan pikiran sendiri 
ketika guru menerangkan di kelas 
Saya suka membaca buku geografi 
…………… 

     

Keterangan: SS = sangat sering, S = sering, KK = kadang-kadang, J = 
jarang, TP = tidak pernah 

10. Item Analisys (Analisis soal) 
Tujuan khusus item analysis adalah untuk mencari soalan tes mana 

yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya dengan mengetahui 

soal-soal yang tidak baik dapat diambil langkah-langkah perbaikan 

terhadap soal-soal tersebut. 

Dengan membuat item analysis, sekikitnya kita dapat mengetahui tiga 

hal penting yang dapat diperoleh dari tiap soal, yaitu : 

• Sampai dimana tingkat kesukaran soal itu (difficultly level of antara 

item) 

• Apakah soal itu mempunyai daya pembeda (discriminating power), 

sehingga dapat membdekan antara kelompok siswa yang pandai 

dengan kelompok siswa yang bodoh. 

• Apakah semua alternatif jawaban (optimis) menarik jawaban-jawaban 

ataukah tidak. 

a. Taraf/Tingkat kesukaran soal 
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Untuk mengetahui tafar kesukaran soal di perlukan langkah-

langkah sebagai berikut : 

• Mengelompokkan siswa dalam tiga kelompok. Pengelompokkan 

tersebut didasarkan pada rangking skor yang diperoleh dalam 

kelompok tersebut/ ketiga kelompok yang dimaksud tersebut.  

• Kelompok pandai atau upper group (25% dari ranking bagian atas). 

• Kelompok kurang atau lower group (25% dari ranking bagian awah). 

• Kelompok sedang atau midle group (50% ranking bagian tengah). 

Yang kita perlukan dalam analisis soal selanjutnya ialah kelompok 

pandai (upper group) dan kelompok kurang (lower group); sedangkan 

kelompok sedang (midle group) kita biarkan. 

• Menghitung jumlah siswa dalam kelompok pandai dan kelompok 

kurang yang menjawab soal tersbut dengan betul. 

• Menetukan taraf kesukaran dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

TK = Tingkat/taraf kesukaran soal 

U   = Jumah siswa yang termasuk kelompok pandai (upper group) 

yang menjawab benar untuk setiap soal 

L    = Jumlah siswa yang termasuk kelompok kurang (lower group) 

yang menjawab benar untuk setiap soal 

T    = Jumlah siswa dari upper group dan lower group. 

 

 

Contoh : 

Dalam tabulasi dari suatu item (item no 1) diketahui dari 10 orang 

kelompok pandai yang dapat menjawab benar 9 orang dan 10 orang 

T
LUTK +

=  
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kelompok kurang yang dapat menjawab benar 4 orang. Maka tingkat 

kerusakan soal tersebut adalah sebagai berikut : 

20
49+

=
+

=
T

LUTK  

 = 0,65 

 

• Menentukan kriteria bagi soal yang baik dan tidak baik, yaitu  sebagai 

berikut: 

(1) Untuk soal yang berbentuk true-false 

- TK ≤ 0,16 dikategorikan soal yang sukar 

- TK ≥ 0,84 dikategorikan soal yang mudah 

(2) Untuk soal yang berbentuk mutiple choice (3 option) 

- TK ≤ 0,21 dikategorikan soal yang sukar 

- TK ≥ 0,79 dikategorikan soal yang mudah 

(3) Untuk soal multiple choice (4 option) 

- TK ≤ 0,24 dikategorikan soal yang sukar 

- TK ≥ 0,76 dikategorikan soal yang mudah 

b. Daya pembeda soal  
Yang dimaksud daya pembeda suatu soal ialah bagaimana 

kemampuan soal itu untuk membedakan siswa-siswa yang termasuk 

kelompok upper group dengan siswa-siswa yang termasuk kelompok 

lower group. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menghitung indeks daya 

pembeda suatu soal, sama dengan yang dilakukan pada saat 

menghitung tingkat kesukaran soal, baik dalam hal menentukan 

kelompok pandai (uper group) dan lower group, maupun dalam 

menghitung jumlah siswa pada tiap-tiap kelompok yang menjawan benar 

dari suatu soal tersebut. 

Untuk menghitung indek daya pembeda soal dapat digunakan dengan 

dua cara, yaitu :  
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• Dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
 
 

 

Keterangan : 

DP = indek daya pembeda soal 

U = jumlah siswa kelompok upper group yang menjawab benar dari 

soal itu 

L = jumlah siswa kelompok lower group yang menjawab benar dari soal 

itu. 

T = jumlah siswa upper group dan lower group. 

Contoh : 

Dari suatu soal dikerjakan oleh 20 orang (masing-masing 10 orang 

termasuk upper group dan 10 orang lower group). Jumlah siswa upper 

group yang menjawab soal tersebut dengan benar sebanyak 9 orang 

dan jumlah siswa lower group yang menjawab benar sebanyak 4 orang, 

berapa indek dayapembeda soal tersebut. 

T
LUDP

2
1

−
=  

5,0
10
5

10
49

==
−

=  

• Dengan menggunakan “Tabel koefesien biserial”  
Untuk menentukan r bis melalui “Table Normalized Coeffisient” dari J.C 

Flanagan (lihak tabel) adalah sebagai berikut : 

(1) Mencari proporsi dari jumlah siswa yang menjawab benar baik pada 

upper group maupun lower group. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :  

- Proporsi jumlah siswa kelompok upper group yang menawab benar. 

%100×=
NU
RUPU  

Keterangan : 

T
LUDP

2
1

−
=  
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PU = proporsi / presentase jumlah siswa upper group yang 

menjawab benar 

RU =  jumlah siswa upper group yang menjawab benar 

NU = jumlah siswa upper group (27% dari seluruh siswa) 

- Proporsi / presentase jumlah siswa kelompok lower group yang 

menjawabbenar. 

%100×=
NL
RLPL  

Keterangan : 

PL = proporsi / presentase jumlah siswa lower group yang 

menjawab benar 

RL =  jumlah siswa lower group yang menjawab benar 

NL = jumlah siswa lower group (27% dari seluruh siswa) 

(2) Memasukkan hasil perhitungan PU dan PL dalam table, dengan cara 

menarik garis pada lajur “Proportion of Correct respone in the upper 

group 27 percent”. Ke bawah sesuai dengan besarnya PU yang 

diperoleh melalui perhitungan, dan selanjutnya menarik garis ke 

kanan pada baris “Proportion of Correct respone in the lower group 

27 percent” sesuai dengan besarnya PL yang diperoleh melalui 

perhitungan. Hasil perpotongan dari garis pada lajur dan baris pada 

tabel tersebut akan ditemukan angka yang menunjukkan besarnya 

indek daya beda dari soal yang bersangkutan (koefisien biserial r –

bis). Apabila titik potong antara dua garis pada lajur dan baris 

menunjukkan pada tempat kosong, berarti r bis (indek daya beda 

soal) negatif. 

 

Contoh : 

Dari soal 2.a di muka diketahui dari kelompok upper group yang 

menjawab benar 9 orang dan kelompok lower group yang menjawab 

benar 4 orang. 
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Maka dapat dihitung hal sebagai berikut : 

%100×=
NU
RUPU  

            %90%100
10
9

=×=  

%100×=
NL
RLPL  

          %40%100
10
4

=×=  

dari hasil perhitungan tersebut kita masukkan pada tabel, dimana 

angka 90 pada bagian “Proportion of Correct respone in the upper 

group 27 percent” terletak pada lajur ketiga dari kanan untuk PL 40%. 

Pada bagian “Proportion of Correct respone in the lower group 27 

percent” angka 40 tidak ditemukan, untuk itu kita ambil angka 42 

(sebagai angka yang paling dekat dengan PL= 40%). Perpotongan 

antara lajur 90 dan barus 42 terletak pada angka 54. Ini berarti r bis 

soal tersebut adalah 0,54.  

Kriteria untuk soal dilihat dari indeks daya beda. 
Soal yang indeks daya beda lebih besar 0,20. (DB = > 0,20) 

dikategorikan sebagai soal yang baik. 
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c. Efektivitas Distraktor (Pengecah) 
Seberapa jauh option dapat memenuhi fungsinya dapat diketahui 

dengan cara memperhatikan jumlah pemilih untuk tiap pilihan jawaban, 

baik oleh siswa upper group maupun lower group, berikut ini disajikan 

satu contoh soal yang mempunyai 4 option.  

 

Pilihan jawaban  a b c d Jumlah 

jawaban upper group 5 4 0 1 10 

jawaban lower group 3 3 0 4 10 

Jumlah 8 7 0 5 20 

 

Jawaban betul untuk soal di atas adalah (a). Pilihan jawaban (option) b, 

c, dan d sebagai distraktor. Pada umumnya sebuah distraktor yang baik 

dapat mengundang jawaban yang lebih besar jumlahnya pada siswa 

lower group, dan sedikit pada upper group. Pilihan jawaban a. tidak 
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efektif, karena daya pembedanya rendah. Pilihan b. Sebagai distraktor 

tidak efektif, sebab menarik jawaban lebih banyak dari siswa upper 

group. Kejadian semacam ini disebabkan karena distraktor b 

membingungkan. Option c sama sekali tidak efektif, karena tifak dapat 

menarik jawaban seorangpun, sebab dapat mengundang jawaban oleh 

siswa upper group yang lebih sedikit. 

 

C.  Latihan  
Buatlah kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang, kemudian 

susunlah sebuah kisi-kisi intrumen untuk menilai penguasaan siswa 

terhadap salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran geografi 

SMA/MI, yang dilengkapi dengan instrumennya.. Setelah selesai 

presentasikan hasil pekerjaan anda dengan sesama kelompok yang lain. 

  

D.  Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Satu set buku teks pelajaran IPS  

b. Standar isi kurikulum Mata pelajaran IPS 

2. Prasayarat 
Peserta telah memiliki pengalaman menjadi guru mata pelajaran 

IPS selama 5 tahun 

3. Langkah Kegiatan 
a. Rumuskan kompetensi dasar berdasarkan standar kompetensi 

dari kurikulum 

b. Rumuskan indikator-indikator setiap kompetensi dasar 

c. Tentukan teknik penilaian untuk pengukuran 

indikator/kompetensi dasar, serta tentukan jenis dan bentuk 

instrumen yang akan digunakan untuk kegiatan pengukuran, 

melalui tabel kisi-kisi instrumen. 

d. Tuliskan susunan instrumen penilaian sesuai dengan susunan 

yang ada pada tabel kisi-kisi. 
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4. Hasil 
a. Tabel kisi-kisi instrumen penilaian yang mencerminkan prinsip 

komprehensif. 

b. Seperangkat instrumen penilaian dalam bentuk Tes (tes obyektif 

dan uraian) serta non tes (lembar pengamatan, kuesioner, skala 

sikap). 

 

E. Rangkuman  
Untuk menciptakan hasil penilaian yang berkualitas, hendaknya 

penilaian pembelajaran dilakukan atas dasar prinsip validitas, reliabilitas, 

terfokus pada kompetensi, komprehensif, obyektif, dan mendidik. 

Dengan demikian hasil penilaian dapat berfungsi sebagai tolok ukur 

dalam pengembangan lembaga sekolah ke tataran yang lebih tinggi dan 

profesional (Standar Nasional Indonesia/SNI ataupun Standar bertaraf 

internasional/SBI). 

Hampir setiap kompetensi yang terumuskan dalam kurikulum 

menggambarkan kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh peserta 

didik . Kompetensi tersebut meliputi kemampuan kognitif, afektif, dam 

psikomotorik, oleh karena itu teknik penilaian yang digunakan untuk 

mengukur kompetensi tersebut tidak hanya cukup dengan teknik tes, 

tetapi penggunaan teknik non tes akan menjadikan penilaian menjadi 

lebih sahih dan komprehensif. Teknik tes digunakan untuk mengukur 

kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan aspek kognitif 

(kemampuan peserta didik dalam menggunakan logika untuk memahami 

konsep-konsep secara utuh). Teknik non tes digunakan untuk mengukur 

kemampuan peserta didik berkaitan dengan aspek sikap dan 

keterampilan (kemampuan mengaplikasikan konsep ke dalam kehidupan 

nyata peserta didik).  

Penilaian yang sahih dan komprehensif dapat dicapai dalam 

pembelajaran bilamana guru selaku aktor pengelola pembelajaran di 

kelas mampu menyusun instrumen penilaian secara sistematis. Upaya 
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tersebut bisa diwujudkan dengan mempersiapkan instrumen penilaian 

melalui tabel kisi-kisi instrumen.  

Setiap instrumen memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga 

dalam menyusun instrumen hendaknya memperhatikan pada kaidah-

kaidah penulisanya. Untuk mendapatkan instrumen yang berkualitas 

perlu dilakukan analisis instrumen tentang validitas instrumen, reliabilitas 

instrumen, sedangkan instrumen tes, khususnya tes pilihan ganda 

ditambahkan analisis tentang tingkat kesukaran, daya pembeda, dan 

efektivitas distraktor.  

 

F. Tes Formatif 

Tes Obyektif 
Petunjuk 

Kerjakan soal no 1 s/d 10 dengan cara memberi tanda silang (X) pada a, 
b, c, atau d  pada opsi jawaban yang telah disediakan pada masing-
masing butir soal. 

Soal-soal 

1. Penilaian pembelajaran yang menekankan pada penguasaan 

kompetensi, sehingga siswa yang belum mencapai kompetensi belum 

diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berikutnya. 

Penilaian pembelajaran seperti ini mengacu pada .........  

a. Prinsip berkelanjutan 

b. Prinsip otentik 

c. Prinsip belajar tuntas 

d. Prinsip obyektivitas 

2. Bentuk kegiatan dalam sistem penilaian pembelajaran yang berkaitan 

dengan penerapan prinsip konprehensif.  

a. Melaksanakan pengajaran remidial/pengayaan 

b. Menyusun kisi-kisi instrumen penilaian 
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c. Merumuskan kriteria kelulusan 

d. Analisis butir soal 

3. Penilaian pembelajaran yang menekankan pada kualitas hasil 

pekerjaan siswa atas tugas yang diberikan oleh guru.  

a. Penilaian produk 

b. Penilaian proyek 

c. Penilaian unjuk kerja 

d. Penilaian portofolio 

4. Fungsi penilaian dalam sistem belajar tuntas 

a. Menentukan kelulusan siswa 

b. Pengajaran remidial/pengayaan 

c. Perbaikan program dan proses pembelajaran 

d. Menemukan kendala-kendala dalam proses pembelajaran 

5. Tes yang dikemas dalam sejumlah butir-butir soal sangat cocok untuk 

melakukan penilaian terhadap aspek ..............  

a. sikap 

b. penguasaan konsep 

c. penerapan konsep 

d. keterampilan 

6. Jika guru akan melakukan penilaian terhadap  keberhasilan siswa 

dalam interpretasi peta kerawanan bencana, maka teknik penilaian 

yang sesuai adalah ....... 

a. Tes tertulis 

b. Skala sikap 

c. Portofolio 

d. Unjuk kerja  

7. Agar penilaian guru bersifat objektif, salah satu hal yang harus 

dilakukan guru adalah ..... 

a. Memanfaatkan berbagai bukti hasil kerja anak dari berbagai 

penilaian 

b. Menyesuaikan penilaian dengan kemampuan anak 
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c. Memanfaatkan hasil penilaian dari guru lain 

d. Melihat latar belakang psikologis anak 

8. Dari salah satu butir soal diketahui 10 orang dari kelompok pandai 

yang menjawab betul sebanyak 6 orang, dan 10 orang dari kelompok 

lemah yang menjawab betul 5 orang. Berapa tingkat kesukaran butir 

soal tersebut? 

a. 0,05 

b. 0,1 

c. 0,55 

d. 0,6 

9. Berdasarkan soal butir soal 5, berapa daya pembeda butir soal 

tersebut? 

a. 0,05 

b. 0,1 

c. 0,55 

d. 0,6 

10.  Data berikut merupakan distribusi jawaban atas butir soal obyektif 

pada kelompok pandai dan kelompok lemah, masing-masing kelompok  

berjumalh 10 siswa 

Kelompok siswa Opsi jawaban 

a b c d e 

Kelompok pandai 5 0 1 1 3 

Kelompok siswa 3 0 4 0 3 

 

Jika kunci jawaban butir soal tersebut adalah opsi a, maka distraktor 

yang paling baik adalah...... 

a. Opsi jawaban  b 

b. Opsi jawaban  c 

c. Opsi jawaban  d 

d. Opsi jawaban  e 
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Tes Esai (uraian) 
Petunjuk 

Jawablah semua soal-soal uraian di bawah ini dengan jelas! 

1. Jelaskan manfaat tabel kisi-kisi dalam kerangka pengembangan 

instrumen penilaian?  

2. Jelaskan batasan ketuntasan dari suatu kegiatan pembelajaran 

berdasarkan nilai hasil belajar siswa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB  III. KEGIATAN BELAJAR  II 
 

A.  Kompetensi dan Indikator 
1. Kompetensi dasar 

Peserta pelatihan memiliki ketrampilan dalam menentukan capaian 

kompetensi peserta didik melalui teknik skoring dan pendekatan 

penilaian yang sesuai. 

2. Indikator 

a. Terampil menerapkan teknik skoring terhadap hasil pengukuran 

pembelajaran. 

b. Terampil menilai hasil belajar peserta didik melalui pendekatan 

yang sesui 

B. Uraian Materi 

SKORING DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI 

1. Skoring 
Setelah pengukuran kemampuan peserta didik melalui berbagai 

instrumen, tugas guru selanjutnya adalah mengadakan koreksi 

terhadap hasil isian instrumen yang telah dikenakan pada sasaran 

yang diukur (dalam hal ini aktivitas belajar peserta didik). Setiap jenis 

tes (apakah essay atau obyektif) memiliki teknik skoring masing-

masing, berikut ini diungkapkan teknik atau cara dalam skoring pada 

masing-masing jenis instrumen. 

a. Skoring pada  tes essay 
1). Lakukan skoring terhadap jawaban-jawaban soal essay dalam 

hubungannya dengan hasil belajar yang sedang diukur. 

2). Untuk soal-soal essay dengan jawaban terbatas (restricted – 

response questions), berilah skor dengan point method; gunakan 

pedoman jawaban sebagai guide atau petunjuk. Tulislah lebih 

dulu pedoman jawabannya untuk tiap soal, dan tentukan skor 
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yang dikenakan kepada tiap soal atau bagian soal (dengan 

wieghting atau pembabatan). 

3). Untuk soal-soal esaay dengan jawaban terbuka (extended 

response questions), skorlah dengan rathing method; gunakan 

kriteria tertentu sebagai guide. Untuk itu bisa dilakukan dengan 

mengklarifikasikan jawaban-jawaban ke dalam 5 tingkat, yang 

selanjutnya diberi skor 0,1,2,3,4 atau A,B,C,D dan F. 

4). Berikan skor atas jawaban-jawaban soal demi soal, dan bukan 

siswa demi siswa. Dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya 

halo effect. 

5). Berikan skor jawaban-jawaban soal essay tanpa mengetahui 

identitas siswa yang mengerjakan itu. 

6). Bilamana mungkin, mintalah dua atau tiga orang guru lain yang 

mengetahui masalah itu untuk menilai tiap jawaban. Ini diperlukan 

untuk mencek reliabilitas skoring terhadap jawaban-jawaban 

essay itu. 

b. Skoring pada  tes obyektif 

1). Fill in dan completion (tes isian dan melengkapi). 
Setiap isian yang dijawab benar di beri skor satu. Rumus skoring 

yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 S  = skor 

 R = jumlah isian yang dijawab betul (right) 

Contoh : 

Misalkan sebuah tes berbentuk fill-in terdiri dari 30 isian. Ahmad 

mengerjakan tes tersebut 23 isian dijawab betul, 5 isian salah dan 2 

isian tidak dijawab. 

Maka skor Ahmad = 30 – 7 = 23 

2). True-false test (test benar-salah) 
Setiap item yang dijawab betul di beri skor satu. Rumus yang 

dipergunakan : 

S = R 
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Keterangan : 

S =  skor yang diharapkan 

R = jumlah item yang dijawab betul (right) 

W = jumlah item yang dijawab salah (wrong) 

Contoh : 

Umpamakan jumlah item true – false = 20 

Ali dapat menjawab betul 13 item, dijawab salah 5 item dan tidak 

dijawab 2 item, maka skor Ali = 13 – 5 = 8 

3). Multiple choice test (bisa pilihan ganda) 
Setiap jawaan betul di beri skor satu dan setiap jawaban salah di 

beri skor 0. rumus yang digunakan adalah : 

 

 

 

Keterangan : 

S = skor yang diharapkan 
R = jumlah jawaban betul 
W = jumlah jawaban salah 
n = jumlah options 
1 = bilangan konstan 

Contoh : 

20 item soal pilihan ganda dengan options a – b – c – d tiap item. 

Andi dapat menjawab 14 item betul, 6 item salah, maka skor Andi 

adalah : 

12214
3
614

14
620 =−→−→
−

−  

4). Matching test (test menjodohkan) 
Setiap jawaban betul di beri skor 1 dan setiap jawaban salah 0. 

Rumus yang digunakan adalah : 

S = R – W  

1-n
W - R  S=  



  7‐67Penilaian Pembelajaran 

 

 

Contoh : 

Misalkan sebuah tes berbentuk matching banyaknya 10 item, 

Santosa mengerjakan tes tersebut 7 item betul dan 3 item salah. 

Maka skor Santosa = 10 – 3 = 7. 

5). Skor Akhir 
Skor akhir siswa dapat ditentukan dengan cara menjumlah skor 

yang diperoleh pada tiap-tiap jenis tes yang digunakan yang telah 

dihitung menurut rumus dan bobot masing-masing jenis tes. 

Contoh : 

Misalkan suatu tes terdiri atas empat macam bentuk yaitu : 

True-false = 30 item dengan bobot 1 

Multiple choice = 20 item  dengan bobot 2 
(dengan 4 option) 

Matching = 10 item dengan bobot 3 

Essay = 4 item dengan bobot 5 

 

Basir mengerjakan tes tersebut dengan hasil sebagai berikut : 

 Betul Salah Tak 
dijawab 

Skor 

True-false 22 6 2 S = 22 – 6     = 16
Multiple 
choice 

14 6 - 
S = (2 × 14) - ( )

14
62

−
× = 24

Matching 7 2 1 S = 7 × 3     = 21
Essay 3 1 - S = 3 × 5     = 15

Skor akhir Basir     = 76

c. Skoring pada teknik non-tes 
Berikut ini contoh hasil pengisian instrumen non tes (skala sikap) oleh 

salah satu peserta didik. 

 

 

S = R 
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NO PERNYATAAN SS S TP TS STS 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

Mau menerima pendapat orang lain 

merupakan cirri bertoleransi 

Untuk mewujudkan cita-cita harus 

memaksakan kehendak 

Saya suka menerima pendapat orang 

lain 

Memilih teman di sekolah saya 

utamakan mereka yang pandai saja 

Kalau saya boleh memilih, saya akan 

selalu mendengarkan usul-usul ke 

dua orangtuaku bekerjasama dengan 

orang yang berbeda suku lebih baik 

dihindarkan 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Penjelasan: Dalam kisi-kisi tes, soal nomor 1 – 6 adalah hanya mewakili 

indikator “mau menerima pendapat orang lain” dari dimensi “toleransi” 

untuk topik “sikap belajar siswa di sekolah” 

1. Perilaku positif terdapat pada soal nomor 1,3,5 dengan pemberian 

skor: SS=5, S = 4, TP = 3, TS = 2, STS = 1 

2. Perilaku negative terdapat pada nomor 2,4,6, dengan pemberian 

skor:    SS=1, S = 2, TP = 3, TS = 4, STS = 5 

3. Skor yang harus diperoleh dalam perilaku positif minimal 3 X 4 = 12, 

maksimal  3 X 5 = 15 ( 3 berasal dari 3 butir soal yang positif; 4 

adalah skor S; 5 adalah skor SS) 

4. Skor yang harus diperoleh dalam perilaku negative minimal 3 X 2 = 

6, maksimal 3 X 1 = 3 ( 3 berasal dari 3 butir soal yang positif; 2 

adalah skor S; 5 adalah skor SS) 

5. Skor rata-rata: perilaku minimal adalah (12 + 6) : 2 = 9, dan perilaku 

maksimal adalah ( 15 + 3 ): 2 = 9. 
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6. Jadi skor siswa di atas adalah: perilaku positif 5 + 4+1 = 10, perilaku 

negative 4+2+3 = 9, dan skor akhir mereka adalah (10+9):2 = 9,5 

atau 10. Skor siswa 10 sedangkan ukuran perilaku positif minimal 12 

dan maksimal 15. Jadi sikap siswa tentang “toleransi” khususnya 

“mau menerima pendapat orang lain” dalam topik “sikap belajar 

siswa di sekolah” masih kurang. Artinya siswa tersebut mempunyai 

sikap positif yang tidak begitu tinggi tentang “mau menerima 

pendapat orang lain”. Dia perlu pembinaan dan peningkatan 

khususnya mengenai perilaku ini. 

 

2. Penilaian 
Untuk dapat melalukan penilaian harus dilakukan lebih dahulu 

pengukuran dengan alat tes. Hasil pengukuruan dapat 

menggambarkan derajat kualitas, kurilitas, dan eksistensi keadaan 

yang diukur. Namun demikian hasil pengukuran ini belum memiliki 

makna bila belum dibandingkan dengan suatu acuan atau bahan 

pembanding. Proses membandingkan inilah yang disebut sebagai 

proses penilaian dan merupakan hasil pengukuran.  

a. Penilaian Acuan Norma (Pan) 
Pada acuan ini hasil belajar tiap peserta didik dibandingkan 

dengan hasil belajar peserta didik lain lain dalam kelompoknya. 

Pembanding yang dipakai adalah nilai rata-rata dan simpangan baku. 

PAN menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku pada jurca normal, 

hasil-hasilk perhitungan dipakai sebagai acuan penilaian, memiliki sifat 

realtif sesuai dengan naik turunya nilai rata-rata dan simapngan baku 

yang dihasilkan pada saat itu. 

Penggunaan sistem PAN pemberian makna skor yang diperoleh 

peserta didik tidak memakai kompetensi sebagai pedoman, sehingga 

batas lulusnya tidak ditentukan oleh penguasaan minimal siswa 

terhadap kompetensi yang diharapkan, melainkan didasarkan pada 

nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan kelompoknya. 
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Sisten PAN akan lebih baik digunakan, bila syarat-syarat yang 

mendasari kurva normal dipenuhi, yaitu : 

1. skor terpencar atau dapat dianggap terpencar sesuai dengan 

pancaran kurva normal. 

2. Jumlah siswa yang dinilai lebih dari 50 orang 

Pemberian nilai berdasarkan PAN 
Agar diperoleh nilai bagi setiap siswa pada sistem PAN dengan 

tepat, dalam arti dapat menentukan status siswa dalam kelompoknya, 

maka kor mentah yang sudah diperoleh dari skoring diubah menjadi 

nilai dengan skala nilai tertentu (skala 1 – 4, skala A – E atau skala 1 – 

10) 

Sebagai contoh di bawah ini ditampilkan cara mengalah skor 

mentah menjadi nilai 1 – 10 dengan pendekatan PAN. Untuk keperluan 

ini perlu ditempuh langkah-langkah penyusunan skor ke dalam tabel 

kerja, yaitu sebagai berikut : 

a. Kita tentukan dulu banyaknya kelas interval, dengan jalan : 

1) Mencari Range (R) dengan mengurangi skor maksimum dengan 

skor minimum. 

2) Bagilah range dalam interval-interval yang sama sedemikian rupa, 

sehingga jumlah kelas interval antara 6 – 15 atau 11 – 19. 

Rumus mencari kelas interval 

 

 

 

3) Cara lain untuk mencari besarnya kelas interval dapat 

digunakan rumus starges, sebagai berikut :  

 

 

1+
i
R

 

nk log,3,31+=  



  7‐71Penilaian Pembelajaran 

b. Mengisi kolom 2 (interval) yang dimulai dari skor minimum berturut-

turut dengan interval yang telah ditemukan dan sejumlah kelas 

yang telah ditentukan pada langkah pertama. 

c. Membuat rally pada kolom 3 dan mentabulasikan tiap-tiap skor ke 

dalam kelasnya. 

d. Mengisi angkja rally ke dalam kolom4 (lajur frekuensi = f ) 

e. Menentukan deviasi pada lajur dan, dengan menetapkan mean 

dugaan (M) dengan angka Oleh pada kelas tertentu (kelas yang 

paling besar frekuensinya) selanjutnya meletakkan angka deviasi 

secara berurutan dari nol ke atas dan ke bawah (ke atas diberi 

tanda plus +, kebawah minus -) 

f. Mengisi lajur fd dengan mengalikan lajur februari dan dan dan 

dijumlahkan 

g. Mengisi lajur fd2, kemudian dijumlahkan  

Contoh : 

Upama seorang guru memperoleh skor mentah dari hasil ujian geografi 

di kelas II A2  SMA yang berjumlah 50 siswa, yaitu sebagai berikut : 

16 64 87 36 65 42 43 54 47 51 
77 55 68 42 40 47 42 46 45 50 
20 57 28 37 44 51 40 39 39 71 
28 39 21 48 46 37 41 43 49 57 
29 44 34 50 45 35 44 52 56 45 

 

Untuk mengolah skkor mentah tersebut menjadi nilai 1 – 10 

berdasarkan PAN adalah sebagai berikut :  

Skor maksimum  = 87 

Skor minimum = 7 

Range minimum = 87 – 7 = 80 

h. Banyaknya Kelas Interval : 

111
8

801 =+=+
i
R  

jadi interval (i) = 8 interval = 11 
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Mean (M) = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Σ+

N
fdiM 1  

      54,4504,55,42
50
1985,42 =+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=  

M1 (Mean dugaan) di peroleh dari nilai tengah dari kelas interval 39 – 

46, yaitu : 

5,42
2

85
2

46391 ==
+

=M  

Deviasi standar (DS) dapat dihitung sebagai berikut : 

22

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Σ−

Σ
=

N
fd

N
fdiDS  

2

50
19

50
1818 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=DS  

1444,062,38 −=  

5756,38=  

= 8 X 1,89 = 15,12 dibulatkan = 15 
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Setelah ditemukan mean dan DS (Mean = 45,54 dan DS = 15), 

langkah selanjutnya ialah mengabrskan skor mentah ke dalam nilai 1 – 

10 dengan menggunakan rumus pengabaran batas bawah amsing-

masing nilai dalam skala 1 – 10 yaitu sebagai berikut : 

M + 2,25 DS = batas bawah nilai 10 

M + 1,75 DS = batas bawah nilai 9 

M + 1,25 DS = batas bawah nilai 8 

M + 0,75 DS = batas bawah nilai 7 

M + 0,25 DS = batas bawah nilai 6 

M - 0,25  DS = batas bawah nilai 5 

M - 0,75 DS =  batas bawah nilai 4 

M - 1,25 DS =  batas bawah nilai 3 

M - 1,75 DS =  batas bawah nilai 2 

M - 2,25 DS =  batas bawah nilai 1 

Hasil perhitungan : 

45,54 + (2,25 x 15) = 79,29 dibulatkan = 79  nilai 10 

45,54 + (1,75 x 15) = 71,29 dibulatkan = 72  nilai 9 

45,54 + (1,25 x 15) = 64,29 dibulatkan = 64  nilai 8 

45,54 + (0,75 x 15) = 56,79 dibulatkan = 57  nilai 7 

45,54 + (0,25 x 15) = 49,29 dibulatkan = 49  nilai 6 

45,54 - (2,25 x 15) =  41,79 dibulatkan = 42  nilai 5 

45,54 - (0,75 x 15) =  34,29 dibulatkan = 34  nilai 4 

45,54 - (1,25 x 15) =  26,79 dibulatkan = 27  nilai 3 

45,54 - (1,75 x 15) =  19,29 dibulatkan = 19  nilai 2 

45,54 - (2,25 x 15) =  11,79 dibulatkan = 12  nilai 1 

b. Pendekatan Acuan Patokan (PAP) 
Pada acuan ini sebelum itu dilaksanakan harus ditetapkan 

lebih dulu patokan yang akan dipakai sebagai pembanding terhadap 

semuahasil pengukuran. Patokan di sini tidak lagi merupakan hasil 

kelompok seperti pada PAN, melainkan merupakan suatu patokan 
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yang ditetapkan sebelumnya seagai batas lulus atau dengn kata lain 

tingkat penguasaan minimum (Mastery level). Patokan di sini bersifat 

tetap dan dapat juga dipakai utnuk kelompok lain yang manapun.  

Siswa yang telah melampui atau sama dengan kriteria 

keberhasilan (batas lulus) dinyatakan lulus atau memenuhi persyaratan. 

Pengajar yang menggunakan, membantu dan membimbing subyek, 

selama ke arah penguasaan minimal sejak dimulai, selama 

berlangsungnya, sampai pada proses belajar mengajar itu selesai. 

Kompetensi dirumuskan dalam TIK dan ini merupakan anak, petunjuk 

dan pusat kegiatan dalam pengajaran. 

Pemberian nilai berdasarkan PAP 
Dalam hal ini, penetapanm batas lulus (KKM) adalah 

merupakan hal yang pokok dan sudah ditetapkan sejak Program 

pembelajaran dimulai. Dengan menetapkan batas toleransi terhadap 

fluktuasi prestasi peserta didik dari kelas ke kelas, dan dari tahun ke 

tahun, dugaan pertimbangan prafesionalisme seorang guru 

menetapkan batas bawah tingkatan prestasi yang dianggap memadai 

dalam menenuhi syarat (lulus) sedang yang di bawahnya dinyatakan 

tidak memenuhi syarat. Pabila hal ini telah dilakukan maka skor 

dibandingkan dengan batas tingkatan prestasi tersebut akan 

menghasilkan nilai (grade).  

Untuk mengolah skor mentah menjadi nilai melalui 

pendekatan PAP dapat dilakukan melalui prosedur presentase. 

Sebagai contoh di sini ditampilkan cara mengolah skor mentah menjadi 

nilai skala 1 – 10 melalui prosedur persentase.  Terlebih dahulu perlu 

dipersiapkan acuan patokan keberhasilan yang hendak digunakan 

pada skala nilai 1 – 10,  adalah:  
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Tingkat Penguasaan Nilai 
91 % - 100 % 10 
81 % - 90 % 9 
71 % - 80 % 8 
61 % - 70 % 7 
51 % - 60 % 6 
41 % - 50 % 5 
31 % - 40 % 4 
21 % - 30 % 3 
11 % - 20 % 2 
0 % - 10 % 1 

 

Contoh :  

Dalam suatu ujian geografi diberlakukan 150 item / soal ujian obyektif, 

Amir memperoleh skor 83. Sedangkan skor maksimal ideal 150 (dalam 

hal ini seluruh soal dikerjakan dengan benar). 

Berdasarkan perhitungan presentase, maka tingkat penguasaan Amir 

adalah sebagai berikut : 

%3,55%100*
150
83

=  

tingkat penguasaan Amir tersebut setelah dibandingkan dengan acuan 

yang sudah ada, maka nilai Amir = 6  

 

C. Latihan 
Seperangkat instrumen tes formatif untuk pengukuran kompetensi 

dasar yang terdiri atas 20 item soal  tes obyektif dengan jumlah opsi 

jawaban 4 (a, b, c, d) dikenakan kepada 20 peserta didik, hasil 

jawaban peserta didik atas soal tersebut adalah sebagai berikut: 
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Peserta 
didik 

Jumlah item yang 
dijawaban peserta didik Pesert

a didik 

Jumlah item yang 
dijawaban peserta didik 

betul Salah kosong betul Salah koson
g 

A 12 5 3 K 9 3 8 
B 14 6 0 L 8 12 0 
C 8 8 4 M 20 0 0 
D 11 7 2 N 15 2 3 
E 16 0 4 O 17 3 0 
F 10 10 0 P 14 4 2 
G 12 8 0 Q 12 4 4 
H 6 14 0 R 7 11 2 
I 15 5 0 S 10 8 2 
J 14 3 3 T 8 12 0 

 

Tentukan jumlah siswa yang tidak berhasil mencapai kompetensi jika 

penilaian dilakukan dengan pendekatan PAP dan KKM ditetapkan 

nilai 5,25 dalam skala nilai 1-10. 

 

D. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Satu set soal UAS beserta  

b. Lembar jawaban siswa atas soal UAS sebanyak satu kelas 

siswa  

2. Prasayarat 
Peserta telah memiliki pengalaman menjadi guru mata pelajaran 

IPS selama 5 tahun 

3. Langkah Kegiatan 
a. Koreksilah jawaban siswa satu persatu melalui sesuai rubrik 

yang telah dibakukan 

b. Lakukan nalaisis butir soal, dan tentukan kualitas soal 

berdasarkan Tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektifitas 

distraktor.  
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4. Hasil 
Isikan hasil pekerjaan ke dalam kolom yang disediakan pada tabel 

berikut. 

 

No 
soal 

TK DB Efektivitas distraktor 
a b c d e 

Baik Tdk Baik Tdk E T E T E T E T E T 
1. 
2 
3. 
n 

             

 
E. Rangkuman 

Skoring dan penilaian merupakan dua kegiatan pokok yang 

sering diartikan secara rancu oleh para guru dalam melakukan 

penilaian hasil belajar peserta didik.. Sering guru menganggap skor 

sebagai nilai, atau guru tersebut kurang memahami perosedur 

mengolah skor menjadi nilai, sehingga hasil penilaian guru belum 

menunjukkan  hasil belajar peserta didik yang sebenarnya. 

Skor merupakan data angka (kuantitatif) yang diperoleh dari 

hasil pengukuran melalui instrumen. Data tersebut masih berupa data 

mentah dan belum memiliki arti sebelum data tersebut diolah. 

Pengolahannya adalah menghitung skor total peserta didik dengan 

cara menjumlahkan semua skor yang diperoleh peserta didik yang 

dinilai pada masing-masing item instrumen pengukuran melalui teknik 

skoring dan pembobotan. 

Nilai hasil belajar peserta didik ditentukan dari skor total  yang 

diperoleh peserta didik tersebut dan membandingkannya dengan suatu 

kriteria (patokan) tertentu sesuai dengan tujuan penilaian. Untuk 

pelaksanaan sistem belajar tuntas patokan yang digunakan adalah 

penilaian acuan patokan (PAP) atau acuan absolut, dimana tingkat 

keberhasilan peserta didik adalah pencapaian kompetensi. Jadi siswa 
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yang skornya belum mencapai kriteria kompetensi minimal (KKM) 

mereka dinyatakan belum mencapai kompetensi atau belajarnya belum 

berhasil. Untuk keperluan tertentu, misalnya mengetahui posisi peserta 

didik dalam kelompok belajarnya parameter penilaian dapat digunakan 

kriteria norma (PAN). 

 

F. Tes Formatif 

Tes obyektif 
Petunjuk:  

Kerjakan soal no 1 s/d 10 dengan cara memberi tanda silang (X) pada a, 
b, c, atau d pada opsi jawaban yang telah disediakan pada masing-
masing butir soal. 

Soal-soal 

1. Penilaian yang baik apabila didahului dengan kegiatan pengukuran. 

Maksud pengukuran dalam sistem penilaian pembelajaran 

adalah ......... 

a. Mencari bukti 

b. Mengumpulkan informasi 

c. Mengkuantifikasi aspek kepribadian siswa 

d. Menentukan kelulusan 

2. Dasar pembobotan pada kegiatan skoring 

a. Tingkat kesukaran soal 

b. Keterlibatan sejumlah kempuan yang digunakan untuk 

mengerjakan soal 

c. Keluasan aspek yang dinilai 

d. Bentuk soal 

3. Acuan penilaian yang tepat untuk ketuntasan belajar 

a. Acuan norma 

b. Acuan mutlak 

c. Acuan nasional 
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d. Acuan performance 

4. Dari 20 butir soal obyektif masing-masing disediakan 5 opsi jawaban, 

Arif dapat mengerjakan dengan betul 15 butir. Berapa skor Arif? 

a. 7 

b. 7,5 

c. 14 

d. 15 

5. Nilai siswa yang berbentuk angka memiliki arti sebagai ..... 

a. Angka nominal 

b. Angka ordinal 

c. Angka ratio 

d. Angka interval 

6. Perbedaan antara angka pada skor dan nilai adalah...... 

b. Angka skor menggambarkan pencapaian kompetensi 

c. Angka skor merupakan hasil penilaian 

d. Angka skor sebagai simbol 

e. Angka skor sebagai bahan untuk menentukan nilai 

7. Yang digunakan sebagai dasar  menentukan kriteria dalam Penilaian 

acuan patokan (PAP) adalah ......... 

a. Kompetensi dasar 

b. Batas kelulusan 

c. Rata-rata kelas 

d. Keluasan materi yang diajarkan 

8. Fungsi nilai pada  penilaian penilaian acuan norma (PAN) adalah ..... 

a. Menentukan kelulusan siswa 

b. Mendeteksi kesulitan belajar 

c. Menentukan pencapaian kompetensi 

d. Menentukan rangking siswa dalam kelas.  

9. Cara mengubah skor menjadi nilai 

a. Merata-rata beberapa skor yang telah diperoleh siswa 

b. Memindahkan skor menjadi  nilai secara otomatis 
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c. Mengkonversi skor menggunakan kriteria 

d. Memberikan bobot pada skor 

10. Prosedur penilaian yang sesuai dalam pembelajaran.... 

a. Ujian – skoring- nilai 

b. Ujian – koreksi – nilai 

c. Ujian – skor – parameter – nilai 

d. Ujian parameter – skor – nilai 

 

Tes Esai (Uraian) 

1. Jelaskan perbedaan antara skor dan nilai dalam sistem penilaian 

pembelajaran di sekolah! 

2. Jelaskan cara menentukan kriteria pada penilaian yang mengacu pada 

penilaian acuan patokan (PAP)! 

3. Jelaskan mengapa dalam skoring memberlakuan pembobotan! 
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Jawaban Tes Formatif 1 
Soal obyektif 

1 .  C    

2.   B 

3    A     

4.   B 

5 B      

6.   D 

6 C     

8.   C 

9    B   

10. C 

 

Soal esai 

1. Agar  distribusi tersebar secara proporsional dan mengukur seluruh 

indikator yang telah ditetapkan atau mampu mengukur kompetensi 

secara valid dan menyeluruh (penilaian memenuhi prinsip 

komprehensif) 

2. Apabila nilai siswa telah melampaui batas ketuntasan (KKM)  yang 

telah ditetapkan, artinya kemampuan siswa dari hasil belajar telah 

menguasai kompetensi yang diharapkan. 

 

Tes obyektif 2 

1. C 

2. B 

3. B 

4. C 

5. A 

6. D 

7. A 

8. D 
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9. C 

10. C 

 

Tes Esai 

1. Skor merupakan  

• hasi pengukuran kemampuan siswa 

• bahan mentah untuk penilaian 

• bersifat kuantitatif 

Nilai merupakan 

• hasil penilaian 

• merupakan bukti pencapaian kompetensi 

• bersifat kualitatif 

2. menggunakan prosedur: 

• skoring,  

• tentukan skor terendah dan tertinggi yang mungkin diperoleh siswa 

• klasififasikan range antara skor terendah dan tertinggi kelas ideal 

tersebut ke dalam sejumlah kelas sesuai dengan skala nilai yang 

akan digunakan dan besaran masing-masing interval kelasnya. 

3. Karena untuk menjawab setiap soal dibutuhkan kemampuan yang 

berbeda, sehingga perbedaan kemampuan tersebut perlu dihargai 

dalam bentuk bobot. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Pengertian populer dari media pembelajaran adalah alat, 

metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Media pembelajaran 

menjadi bagian yang integral dari proses pendidikan. Oleh karena itu, 

media dalam pembelajaran menjadi suatu bidang yang harus dikuasai 

oleh setiap guru yang profesional. Dalam hal yang terkait dengan 

media, kini telah berkembang sedemikian rupa berkat kemajuan ilmu, 

teknologi dan perubahan sikap masyarakat. Keberadaan media dalam 

pembelajaran telah ditafsirkan secara lebih luas dan mempunyai fungsi 

yang kian luas pula, serta memiliki nilai yang sangat penting dalam 

dunia pendidikan di sekolah.               

Guru merupakan pekerjaan profesional. Oleh karenanya 

diperlukan kemampuan dan kewenangan. Kemampuan dapat dilihat 

pada kesanggupannya menjalankan peranannya sebagai guru yakni 

sebagai: pengajar, pembimbing, administrator, dan sebagai 

penstransfer ilmu kepada peserta didik. Salah satu sisi dari 

kemampuan profesional seorang guru adalah sejauh mana ia 

menguasai metodologi media pembelajaran di sekolah untuk 

kepentingan anak didiknya. Guru yang menguasai media 

pembelajaran akan memungkinkan berhasil mengembangkan 

pengetahuan peserta didik dalam bidang yang diampunya secara 

optimal.   

 

B. Prasyarat 
Untuk lebih memahami substansi mata ajar atau mata diklat 

tentang media dalam pembelajaran agar dapat diimplementasikan 
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dalam proses pembelajaran, diperlukan prasyarat telah selesai 

mengikuti materi bidang studi dengan berpedoman pada standar 

kompetensi dan kompetansi dasar sesuai kurikulum yang berlaku (kini 

KTSP). Selain itu, guru juga telah menguasai pembelajaran inovatif 

dan kreatif. Argumentasinya adalah seorang guru tidak akan dapat 

memilih media yang tepat tanpa mengetahui materi yang ditetapkan 

dalam kurikulum yang berlaku.  

 

C. Petunjuk Belajar 
Baca modul ini dengan cermat, ikuti dengan seksama 

penjelasan langsung dari nara sumber, terapkan secara langsung 

dalam praktik pembelajaran dengan  model pembelajaran inovatif dan 

selalu lakukan kreativitas  secara terus menerus. 

 

D. Kompetensi dan Indikator 
 
Standar Kompetensi 
Memahami media pembelajaran dan proses pembelajaran. 

 

Kompetensi Dasar 
1.1.  Memahami Media dan Proses Pembelajaran 

Indikator  
 Mendeskripsikan tentang  pengertian media pembelajaran 

melalui berbagai macam sumber, pola media pembelajaran, 

desain pesan, visualisasi ide, dan media tiga dimensi ; 

 Mendeskripsikan proses pembelajaran sebagai proses 

komunikasi; 

 Mengidentifikasikan kegunaan media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran. 
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1.2.  Memahami Kharakteristik Media dan Pemilihan Media 

Indikator  

• Mengidentifikasikan karakteristik media grafis, audio dan proyeksi 

diam; 

• Mengidentifikasikan pemilihan media berupa media jadi dan 

rancangan, pertimbangan pemilihan media, kriteria dan prosedur 

pemilihannya. 

 

1.3.  Memahami Pengembangan Media Pembelajaran 

Indikator  

• Mendeskripsikan perkembangan media pendidikan; 

• Mendeskripsikan kawasan pengembangan media pendidikan, 

teknologi cetak, audio visual, berbasis komputer dan terpadu; 

• Manfaat internet sebagai media pendidikan 



BAB II. KEGIATAN  BELAJAR 1 
MEDIA DAN PROSES PEMBELAJARAN 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi Dasar 
Memahami Media dan Proses Pembelajaran 

Indikator  
 Mendeskripsikan tentang  pengertian media pembelajaran melalui 

berbagai macam sumber, pola media pembelajaran, desain pesan, 

visualisasi ide, dan media tiga dimensi ; 

 Mendeskripsikan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi; 

 Mengidentifikasikan kegunaan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran. 

 
B. Uraian Materi 
1. Pengertian  Media dalam Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepenerima pesan. 

Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi 

teknologi dan komunikasi pendidikan (Association of Education and 

Communication Technology/ AECT) di Amerika membatasi media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan/ informasi. Gagne (1970) menyatakan bahwa 

media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu Briggs (1970) 

berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merancang siswa untuk belajar. Sebagai 

contoh buku, film, kaset, film bingkai. 
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Asosiasi pendidikan nasional (National Education 

Assotiation/NEA) memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah 

bentuk-bentuk komunikasi baik tercatat maupun audiovisual serta 

peralatannya. Media dirancang untuk dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar dan dibaca. Apapun batasan yang diberikan, ada persamaan 

diantara batasan tersebut yakni bahwa media  adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi. 

Salah satu pengertian dari media pembelajaran yang cukup 

populer adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka 

lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa 

dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh sebab itu 

media pembelajaran adalah suatu bagian yang integral dari proses 

pendidikan. Dan karena itu menjadi suatu bidang yang harus dikuasai 

oleh setiap guru yang profesional. Karena bidang ini telah berkembang 

sedemikian rupa berkat kemajuan ilmu dan teknologi dan perubahan 

sikap masyarakat, maka bidang ini telah ditafsirkan secara lebih luas 

dan mempunyai fungsi yang lebih luas pula serta memiliki nilai yang 

sangat penting dalam dunia pendidian di sekolah.               

Pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional. Karena itu 

diperlukan kemampuan dan kewenangan. Kemampuan itu dapat dilihat 

pada kesanggupannya menjalankan peranannya sebagai guru: 

pengajar, pembimbing, administrator, dan sebagai pembina ilmu. Salah 

satu segi kemampuan ini, adalah sejauh manakah ia menguasai 

metodologi media pembelajaran di sekolah untuk kepentingan anak 

didiknya, sehingga memungkinkan perkembangan mereka secara 

optimal sesuai dengan tujuan pendidikan.   
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a. Pola Media Pembelajaran                   
Berdasarkan pengertian media pembelajaran dapat dipahami 

bahwa media pembelajaran ditafsirkan dari sudut pandang yang luas, 

dalam arti tidak hanya terbatas pada alat-alat audio/visual yang dapat 

dilihat dan didengar, melainkan sampai pada kondisi di mana para 

siswa dapat memahamkan pengetahuannya sendiri. Dalam pola 

demikian itu, maka tercakup pula di dalamnya pribadi dan tingkah laku 

guru. Secara menyeluruh pola media pembelajaran itu terdiri atas: 

1) Bahan-bahan cetakan atau bacaan (suplementary materials), 

berupa bahan bacaan seperti: buku, koran, komik, majalah, bulletin, 

folder, brosur, pamflet, dan lain-lain. Bahan-bahan ini lebih 

mengutamakan kegiatan membaca atau penggunaan simbol-simbol 

kata dan visual. 

2) Alat-alat audio-visual. Alat-alat yang tergolong ke dalam kategori 

ini, terdiri atas :  

• Media tanpa proyeksi, seperti: papan tulis, papan tempel, papan 

planel, bagan, diagram, grafis, poster, karton, gambar, dsb; 

• Media pembelajaran tiga dimensi. Alat-alat yang tergolong ke 

dalam kategori ini, terdiri atas: model, benda asli, 

contoh/specimen, benda tiruan/mock-ups, diorama, boneka, 

topeng, peta, globe, pameran, musium sekolah, dan lain-lain; 

• Media pembelajaran yang mengunakan teknik atau mesin. Alat-

alat yang tergolong ke dalam kategori ini, meliputi antara lain: 

slide dan film strip, OHP (over head projector), film, rekaman 

radio, televisi, laboratorium, ruang kelas otomatis, sistem 

interkomunikasi, komputer lengkap,dan lain-lain. 

3) Sumber-sumber masyarakat, yakni berupa objek-objek, 

peninggalan sejarah, dokumentasi, bahan-bahan, masalah-

masalah, dan sebagainya dari berbagai bidang, yang meliputi: 
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daerah, penduduk, sejarah, jenis-jenis kehidupan, mata 

pencaharian, industri, perbankan, perdagangan, pemerintahan, 

kebudayaan, politik, dan lain-lain. Untuk mempelajari hal-hal 

tersebut diperlukan berbagai metode, yakni: karyawisata, manusia 

sumber, survay, berkemah, pengabdian sosial, kerja pengalaman, 

dan lain-lain; 

4) Kumpulan benda-benda (material collections), berupa benda-benda 

atau barang-barang yang dibawa dari masyarakat ke sekolah untuk 

dipelajari, seperti: cuplikan laporan keuangan yang berupa neraca, 

laporan rugi laba, laporan perubahan modal, contoh dokumen cek, 

bilyet giro, kwitansi, dan lain-lain. 

5) Contoh-contoh peragaan yang dicontohkan oleh guru, meliputi 

semua contoh peragaan yang ditunjukkan oleh guru sewaktu 

mengajar, misalnya dengan tangan, kaki, gerakan badan, mimik, 

dan lain-lain. Peragaan yang tergolong ke dalam kategori ini tak 

mungkin disebutkan satu persatu, oleh karena sangat banyak 

macamnya dan sangat tergantung kepada kreativitas dan inisiatif 

pribadi guru sendiri. Pada pokoknya jenis media ini hanya dapat 

dilihat, didengar dan ditiru oleh siswa.  

b. Desain Pesan                         
Desain pesan adalah sistematika bagaimana suatu pesan 

dapat diolah menjadi program media yang efektif. Di dalam sistematika 

ini terdapat langkah-langkah pengembangan yang dapat dijadikan 

pedoman sebagai alur untuk menentukan langkah-langkah yang akan 

dilakukan. Beberapa alasan untuk menjawab mengapa desain itu 

diperlukan: 

-  Kemungkinan menyimpang dari tujuan yang ditentukan diperkecil 

dengan maksud validitasnya dipertinggi sehingga relevansi dengan 

tujuannya terjamin; 
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-  Keandalannya dapat terjaga, konsisten dengan tujuannya; 

-  sistematis, kemungkinan ada bagian-bagian penting yang terlewati ; 

-  Penelusurannya jelas, kelemahan dan kekurangan mudah dideteksi 

dan direvisi. 

 

Desain Pembelajaran, Penggunaan  Media dalam Teknologi 
Pembelajaran 

Yang dimaksud dengan desain di sini adalah proses untuk 

menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi 

dan produk. Kawasan desain bermula dari gerakan psikologi 

pembelajaran, terutama diilhami dari pemikiran B.F. Skinner (1954) 

tentang teori pembelajaran berprogram (programmed instructions). 

Selanjutnya, pada tahun 1969 dari pemikiran Herbert Simon yang 

membahas preskriptif tentang desain turut memicu kajian tentang 

desain. Pendirian pusat-pusat desain bahan pembelajaran dan 

terprogram, seperti “Learning Resource and  Development Center” 

pada tahun 1960 semakin memperkuat kajian tentang desain. Dalam 

kurun waktu tahun 1960-an dan 1970-an, Robert Glaser, selaku 

direktur dari Learning Resource and Development Center tersebut, 

menulis dan berbicara tentang desain pembelajaran sebagai inti dari 

teknologi pendidikan.  

Aplikasi teori sistem dalam pembelajaran melengkapi dasar 

psikologi pembelajaran tersebut. Melalui James Finn dan Leonard 

Silvern, pendekatan sistem pembelajaran secara bertahap mulai 

berkembang menjadi suatu metodologi dan mulai memasukkan 

gagasan dari psikologi pembelajaran.  

Perhatian terhadap desain pesan pun berkembang selama 

akhir 1960-an dan pada awal 1970-an. Kolaborasi Robert Gagne 

dengan Leslie Briggs telah menggabungkan keahlian psikologi 

pembelajaran dengan bakat dalam desain sistem yang membuat 

konsep desain pembelajaran menjadi semakin hidup. 
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Kawasan desain sedikitnya meliputi empat cakupan utama dari 

teori dan praktek, yakni : (1) Desain Sistem Pembelajaran; (2) Desain 

Pesan; (3) Strategi Pembelajaran; dan (4) Karakteristik Pembelajar. 

1. Desain Sistem Pembelajaran; yakni prosedur yang terorganisasi, 

meliputi langkah-langkah: (a) penganalisaan (proses perumusan 

apa yang akan dipelajari); (b) perancangan (proses penjabaran 

bagaimana cara  mempelajarinya); (c) pengembangan (proses 

penulisan dan pembuatan atau produksi bahan-bahan pelajaran); 

(d) pelaksanaan/aplikasi (pemanfaatan bahan dan strategi) dan (e) 

penilaian (proses penentuan  ketepatan pembelajaran).   

Desain Sistem Pembelajaran biasanya merupakan prosedur 

linier dan interaktif yang menuntut kecermatan dan kemantapan. 

Agar dapat berfungsi sebagai alat untuk saling mengontrol, semua 

langkah–langkah tersebut harus tuntas.  Dalam Desain Sistem 

Pembelajaran, proses sama pentingnya dengan produk, sebab 

kepercayaan atas produk berlandaskan pada proses; 

2. Desain Pesan; yakni perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik 

dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima, 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi,dan 

daya tangkap. Fleming dan Levie membatasi pesan pada pola-pola 

isyarat, atau simbol yang dapat memodifikasi perilaku kognitif, 

afektif dan psikomotor. Desain pesan berkaitan dengan hal-hal 

mikro, seperti : bahan visual, urutan, halaman dan layar secara 

terpisah.  Desain harus bersifat spesifik, baik tentang media 

maupun tugas belajarnya. Hal ini mengandung makna bahwa 

prinsip-prinsip desain pesan akan berbeda, bergantung pada jenis 

medianya, apakah bersifat statis, dinamis atau kombinasi keduanya 

(misalnya, suatu potret, film, atau grafik komputer). Juga apakah 

tugas belajarnya tentang pembentukan konsep, pengembangan 

sikap, pengembangan keterampilan, strategi belajar atau hafalan; 
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3. Strategi Pembelajaran; yakni spesifikasi untuk menyeleksi serta 

mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan belajar dalam suatu 

pelajaran. Teori tentang strategi pembelajaran meliputi situasi 

belajar dan komponen belajar/mengajar. Seorang desainer 

menggunakan teori atau komponen strategi pembelajaran sebagai 

prinsip teknologi pembelajaran. Dalam mengaplikasikan suatu 

strategi pembelajaran bergantung pada situasi belajar, sifat materi 

dan jenis belajar yang dikehendaki.  

4. Karakteristik Pembelajar, yakni segi-segi latar belakang 

pengalaman pembelajar yang mempengaruhi terhadap efektivitas 

proses belajarnya. Karaketeristik pembelajar mencakup keadaan 

sosio-psiko-fisik pembelajar. Secara psikologis, yang perlu 

mendapat perhatian dari karakteristik pembelajar yakni berkaitan 

dengan kemampuannya (ability), baik yang bersifat potensial 

maupun kecakapan nyata dan kepribadiannya, seperti, sikap, 

emosi, motivasi serta aspek-aspek kepribadian lainnya.  

 

c. Visualisasi Ide 
Proses visualisasi merupakan salah satu kegiatan dari 

pengembangan media audio-visual. Salah satu karakteristinya adalah: 

visual lebih dipentingkan dari audionya. Dengan kata lain, pada 

pengembangan program audio-visual, hal-hal yang berupa visualisasi 

dari gagasan atau ide diharapkan dapat lebih memegang peran di 

dalam penyampaian pesannya. Berdasarkan penelitian mengenai 

kemampuan mengingat yang dilakukan oleh perusahaan Sovocom 

Company di Amerika dapat disimpulkan sebagai berikut: 

-    Verbal (tulisan) memiliki dampak kemampuan mengingat 20% 

-    Audio saja memiliki dampak kemampuan mengingat 10% 

-    Visual saja memiliki dampak kemampuan mengingat 20% 

-    Audio Visual memiliki dampak kemampuan mengingat 50%  
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Di dalam kehidupan sehari-hari orang lebih banyak 

menyampaikan pesan secara verbal kepada lawan bicaranya. Bahkan 

sering kali ada asumsi bahwa komunikasi verbal adalah lebih efisien 

daripada cara lain. Padahal dalam kehidupan sehari-hari pun sering 

dijumpai hal-hal praktis berupa penyampaian lambang-lambang visual 

bukan tulisan yang merupakan lambang visual seperti: tanda larangan 

lalu lintas, kamar kecil untuk pria/wanita, petunjuk-petunjuk arah, dan 

sebagainya. Dengan menggunakan lambang-lambang visual, maka 

orang yang tidak bisa membaca pun akan dapat mengerti pesan yang 

dikirimkan. 

 

d. Media Tiga Dimensi            
Secara garis besar media tiga dimensi terbagi menjadi dua 

golongan yakni:  

(1)  benda-benda sebenarnya (benda asli),  

(2)  benda-benda pengganti (tiruan).  

Dari kedua golongan media ini ada yang bisa dibawa ke kelas dan ada 

yang tidak dapat dibawa ke kelas. 

Benda-benda sebenarnya yakni benda-benda riil yang dipakai 

manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Golongan ini merupakan 

golongan utama; pengalaman-pengalaman yang diperoleh adalah 

pengalaman langsung dan nyata. Menggunakan benda-benda nyata 

atau makhluk hidup dalam pengajaran dapat menjadi pilihan terbaik, 

sebab dapat menampilkan benda-benda nyata tentang ukuran, suara, 

gerak-gerik, permukaan, bobot badan, bau serta manfaatnya. Benda-

benda nyata itu banyak macamnya, mulai dari manusia, atau makhluk 

hidup seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, juga termasuk benda-benda 

mati seperti batuan, air, tanah dan lain-lain. 

Dalam mempergunakan benda-benda nyata untuk tujuan 

pengajaran di kelas, guru hendaknya mempertimbangkan hal-hal 

berikut. 
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(a) Benda-benda atau makhluk hidup apakah yang mungkin 

dimanfaatkan di kelas secara efisien; 

(b) Bagaimana caranya agar semua benda itu dapat bersesuaian 

terhadap pola belajar siswa; 

(c) Dari mana sumbernya untuk memperoleh benda-benda 

tersebut. Benda-benda itu tentunya yang berukuran kecil atau 

tidak terlalu besar dan relatif mudah didapatkan dari lingkungan 

sekitar kelas (terjangkau). Yang terpenting adalah agar apa yang 

menjadi tujuan seperti direncanakan dapat tercapai. 

Benda-benda pengganti atau tiruan adalah suatu benda yang 

disajikan oleh guru dalam proses pembelajaran sebagai media, tetapi 

merupakan manipulasi dari benda sebenarnya. Misalnya menjelaskan 

tentang mesin register yang biasa dipakai oleh kasir pada sistem 

penjualan, maka guru bisa menggunakan benda tiruan atau gambar 

mesin register dari berbagai dimensi. Contoh lainnya adalah specimen, 

benda tiruan/mock-ups, diorama, boneka, topeng, peta, globe, 

pameran, musium sekolah, dan lain-lain. 

 

2. Proses Pembelajaran sebagai Proses Komunikasi  
Proses pembelajaran sebagai proses komunikasi dapat 

diilustrasikan sebagai berikut. Guru yang bernama Pak Ahmad Arief 

merasa gusar dan marah sekali, sebab dari 40 siswa hanya dua siswa 

yang paham materi pelajaran. Padahal dia telah menjelaskan materi 

pelajaran dengan seluruh tenaga yang sangat melelahkan, 

suaranyapun sampai hampir habis dan bahkan timbul rasa sakit di 

tenggorokan, tetapi merasa sia-sia dengan waktu yang hamper dua 

jam dia pakai untuk mengajar.  

Dengan memperhatikan contoh ilustrasi di atas, sebenanya 

siapakah yang salah? Apakah 28 siswanya yang memang bodoh atau 

gurunya yang tidak bisa mengajar?. 
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Proses belajar pada hakekatnya adalah proses komunikasi, 

yakni proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima 

pesan, melalui media (Sadiman, dkk, 1986: 11). Pesan, sumber pesan, 

media dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses 

komunikasi. Materi ajar sesuai dengan kurikulum tidak lain adalah 

pesan yang akan disampaikan. Sumber pesan adalah guru. Penerima 

pesan adalah siswa. Satu komponen yang berperan sebagai saluran 

pesan tidak lain adalah media. Jika terjadi proses pembelajaran 

interaktif, maka sumber pesan bisa diperankan oleh siswa dan 

penerima pesan adalah guru.  

Di bawah ini diilustrasikan bagaimana suatu pembelajaran 

sebagai proses komunikasi bisa gagal dan juga bisa berhasil. 

 

PEMBELAJARAN SEBAGAI PROSES KOMUNIKASI

CONTOH PROSES KOMUNIKASI YANG GAGAL

A

A1

A2

B

C

?

SISWASISWA

GURUGURU

MENGAPAMENGAPA ??

 
Dengan mencermati ilustrasi di atas, nampak bahwa ketidak 

jelasan guru dalam menyampaikan materi, mengakibatkan pesan yang 

berupa materi tidak ditangkap dengan baik oleh siswa. Guru dalam 

menyampaikan materinya juga tidak jelas, sehingga hasilnya yang 
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ditangkap oleh siswa tidak jelas, Ada siswa yang memahami sebagai 

A, ada yang sebagai A1, B, dan seterusnya. 

CONTOH PROSES KOMUNIKASI YANG BERHASIL
Pertanyaannya : Bagaimana Caranya ?                                                             

A

A

MEDIA
A

SUMBER
PESAN

A

SISWA

GURU
A

A

A

A

 
Dengan mencermati ilustrasi di atas, guru dalam menyampaikan 

materi,A yang didukung dengan menggunakan media akan lebih 

memperjelas pemahaman siswa, sehingga secara umum siswa 

memamahami materinya adalah A.  

 

3. Mengidentifikasi  Kegunaan Media Pembelajaran dalam 
Pembelajaran 

Pemanfaatan media yakni penggunaan yang sistematis dari 

sumber belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses 

pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain 

pembelajaran. Misalnya bagaimana suatu film diperkenalkan atau 

ditindaklanjuti dan dipolakan sesuai dengan bentuk belajar yang 

diinginkan. Prinsip-prinsip pemanfaatan juga dikaitkan dengan 

karakteristik pembelajar. Seseorang yang belajar mungkin memerlukan 

bantuan keterampilan visual atau verbal agar dapat menarik 

keuntungan dari praktek atau sumber belajar. 
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BAB III.  KEGIATAN  BELAJAR 2 
KHARAKTERISTIK MEDIA DAN PEMILIHAN MEDIA 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi Dasar 
Memahami Kharakteristik Media dan Pemilihan Media 

Indikator  

• Mengidentifikasikan karakteristik media grafis, audio dan proyeksi 

diam; 

• Mengidentifikasikan pemilihan media berupa media jadi dan 

rancangan, pertimbangan pemilihan media, kriteria dan prosedur 

pemilihannya. 

 

B. Uraian  Materi 

1. Karakterisik Media 
Usaha pengklasifikasian mengungkapkan karakteristik atau ciri-

ciri khas suatu media yang berbeda menurut tujuan atau maksud 

pengelompokannya sebagaimana terinci berikut ini. 

 

Media Grafis 
Media grafis termasuk media visual. Sebagai mana media yang 

lain media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke 

penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera 

penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam 

simbol-simbol komunikasi visual. 

 

Gambar / foto 
Diantara media pembelajaran, gambar/foto adalah media yang 

paling umum dipakai. Ia merupakan bahasa yang umum, yang dapat 

dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, pepatah cina 
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mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak dari pada 

seribu kata. 

 

Sketsa 
Sketsa adalah gambar yang sederhana, atau draf kasar yang 

melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Karena setiap orang 

normal dapat belajar menggambar, maka setiap guru yang baik harus 

dapat menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk sketsa. Sketsa, selain 

dapat menarik perhatian murid, menghindari verbalisme dan dapat 

memperjelas penyampaian pesan, harganya pun tidak memberatkan. 

Sebab media ini dibuat langsung oleh guru. 

 

Diagram 
Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-

garis dan simbol-simbol, diagram atau skema menggambarkan struktur 

dari objek secara garis besar. Diagram menunjukkan hubungan yang 

ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang ada di situ. 

Diagram pada umumnya berisi petunjuk-petunjuk. Diagram 

menyederhanakan hal yang komplek sehingga dapat memperjelas 

penyajian pesan. 

Contohnya setiap penjualan pesawat radio atau televisi yang 

baru selalu disertai diagram yang menjelaskan secara garis besar cara 

kerja atau cara menggunakan pesawat tersebut. 

Diagram yang baik sebagai media pembelajaran adalah yang : 

 benar, digambar rapi, diberi judul, label dan penjelasan-penjelasan 

yang perlu; 

 cukup besar dan ditempatkan secara strategis; dan  

 penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang umum 

yakni dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah 
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Bagan/ chart 
Seperti halnya media grafis yang lain, bagan atau chart 

termasuk media visual. Fungsi yang pokok adalah menyajikan ide-ide 

atau konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau 

lisan secara visual. Bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-

butir penting dari suatu presentasi. 

 
Grafik/ Graphs 

Sebagai suatu media visual, grafik adalah gambar sederhana 

yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Untuk melengkapinya 

sering kali simbol-simbol verbal digunakan pula di situ. 

Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif 

secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan sesuatu 

objek atau peristiwa yang saling behubungan secara singkat dan jelas. 

Berbeda dengan bagan, grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip dan 

menggunakan data-data komparatif. 

 Grafik Garis 
Grafik garis atau line graphs termasuk dalam kelompok grafik dua 

skala, atau dua proses yang dinyatakan dalam garis vertikal dan 

garis horizontal yang saling bertemu. 

 

 Grafik Batang 
Seperti halnya dengan grafik garis, grafik batang juga 

menggunakan proses vertikal dan horizontal. Grafik jenis ini 

bermanfaat untuk membandingkan suatu objek, atau peristiwa yang 

sama dalam waktu yang bebeda, atau menggambarkan berbagai 

hal/ objek yang berbeda tentang sesuatu yang sama. 

 

 Grafik Lingkaran/  circle graph atau pie graph 
Grafik ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagian-bagian dari 

suatu keseluruhan serta perbandingannya. 
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Kartun 
Kartun adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan 

simbol-simbol untuk menyampaikan sesuatu pesan secara cepat dan 

ringkas terhadap orang, situasi, kejadian-kejadian tertentu. 

Kemampuannya besar sekali untuk menarik perhatian, mempengaruhi 

sikap maupun tingkah laku. 

 

Poster 
Poster tidak saja penting untuk menyampaikan kesan-kesan 

tertentu, tetapi untuk memengaruhi dan memotivasi orang yang 

melihatnya. Poster berfungsi memengaruhi oarng-orang untuk membeli 

produk dari suatu perusahaan, mengikuti program keluarga berencana 

(KB) atau ajakan memelihara lingkunganyang sehat dan bersih pun 

dapat dituangkan lewat poster. 

 
Peta dan Globe 

Pada dasarnya peta dan globe berfungsi untuk menyajikan 

data-data lokasi, denah, kota, bahkan pulau, negara, dan benua. 

 

Papan Flanel/ Flanel Board 
Papan flanel adalah media grafis yang efektif sekali untuk 

menyajikan pesan-pesan tertentu pada sasaran tertentu pula. Papan 

berlapis kain flanel ini dapat dilipat sehingga praktis. Gambar yang 

disajikan dapat dipasang dan dilepas sehingga dapat dipakai berulang 

kali.  

 

Papan Buletin 
Berbeda dengan papan flanel, papan buletin ini tidak dilapisi 

kain flanel tetapi langsung ditempel lembar gambar atau tulisan. 
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Media Audio 
Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang 

disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditiv, baik 

verbal maupun non verbal. Adapun jenis-jenisnya: 

 radio 

 alat perekam pita magnetik 

 laboratorium bahasa 

 

Media Proyeksi Diam 
Media proyeksi diam (still proyected medium) mempunyai 

persamaan dengan media grafik dalam arti menyajikan rangsangan- 

rangsangn visual. Selain itu, bahan-bahan grafik banyak sekali dipakai 

dalam media proyeksi diam. 

 
Film Bingkai 

Film bingkai adalah suatu film berukuran 35mm, yang biasanya 

dibungkus bingkai berukuran 2x2 inci terbuat dari karton, atau plastik 

 

Film Rangkai 
Berbeda dengan film bingkai, gambar pada film rangkai 

berurutan merupakan satu kesatuan. Kuran filmnya sama dengan film 

bingkai yakni 35mm. 

 

Media Transparansi 
Media transparasi sering disebut dengan nama perangkat 

kerasnya yakni OHP (Over Head Projector). Media transparansi adalah 

media visual proyeksi, yang dibuat di atas bahan transparan, biasanya 

film acetate atau plastik berukuran 8,5”x11”. 
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Proyektor Tak Tembus pandang 
Proyektor tak tembus pandang adalah alat untuk 

memproyeksikan bahan bukan transparan, tetapi bahan-bahan yang 

tidak tembus pandang (opaque). Bahkan kini telah muncul teknologi 

projector tiga dimensi. 

 

Mikrofis 
Mikrofis adalah lembaran film transparan terdiri atas lambang-

lambang visual (grafis maupun verbal) yang diperkecil sedemikian rupa 

sehingga tak dapat dibaca dengan mata telanjang 

 

Film 
Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam 

membantu proses belajar mengajar. Ada tiga macam ukuran film yakni 

8mm, 16mm, 35mm. 

 

Film Gelang 
Film Gelang adalah jenis media yang terdiri atas film berukuran 

8mm atau 16mm yang ujung-ujungnya saling bersambungan, sehingga 

film ini akan berputar terus berulang-ulang kalau tidak dimatikan. 

 

Televisi 
Selain film televisi adalah media yang menyampaikan pesan-

pesan pembelajaran secara audio visual dengan disertai unsur gerak. 

Dilihat dari sudut jumlah penerima pesannya, televisi tergolong ke 

dalam media masa. 

 

Video 
Video sebagai media audio visual yang menampilkan gerak 

semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang 
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disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, 

edukatif maupun instruktional. 

 

Multi Media Komputer 
Perkembangan teknologi komputer yang kian canggih, 

menjadikan dalam satu seperangkat komputer multi media, dapat 

berfungsi sebagai media audio visual. Komputer baik dalam bentuk 

reguler maupun note book (Laptop) dapat dipakai sebagai media 

pemutar suara, gambar, animasi, gambar bergerak, bahkan dapat 

memutar film. Apabila dilengkapi dengan sound system dan 

seperangkat LCD, maka untuk materi-materi tertentu yang relevan, 

komputer akan sangat produktif dipakai sebagai media pembelajaran. 

 

2. Pemilihan Media 
Media Jadi dan Media Rancangan 

Ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokkkan 

dalam dua jenis yakni media jadi karena sudah merupakan komoditas 

perdagangan dan terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai 

(media by utilization), dan media rancangan karena perlu dirancang 

dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud atau tujuan 

pembelajaran tertentu (media by design). 

 

Dasar pertimbangan pemilihan media. 

 Beberapa penyebab orang memilih media antara lain yakni: 

a. bermaksud memperagakan agar mudah dipahami siswa; 

b. Merasa sudah akrab dengan media tersebut; 

c. Ingin memberi gambaran atau penjelasan lebih nyata; 

d. Merasa bahwa media dapat bermanfaat lebih dari yang bisa 

dilakukannya. 
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Jadi dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangat 

sederhana yakni dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan 

yang diinginkan atau tidak. Hal yang menjadi pertanyaan di sini adalah 

apa ukuran atau kriteria kesesuaian tersebut. Jawaban atas 

pertanyaan ini relatif tidak mudah. Beberapa faktor perlu 

dipertimbangkan. Misalnya tujuan instruksional yang ingin dicapai, 

karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar yang 

diinginkan (audio, visual, gerak, dst), keadaan latar atau lingkungan, 

kondisi setempat, dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Faktor-

faktor tersebut pada akhirnya harus diterjemahkan dalam pemutusan 

pemilihan. 

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam rangka 

pembelian media jadi menurut (Sadiman, dkk, 1986: 85) adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah media yang bersangkutan relevan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai? 

2. Apakah ada sumber informasi, katalog, dan sebagainya mengenai 

media yang bersangkutan? 

3. Apakah perlu dibentuk tim untuk mereviu yang terdiri atas para 

calon pemakai? 

4. Apakah ada media di pasaran yang telah divalidasikan? 

5. Apakah media yang bersangkutan boleh di reviu terlebih dahulu? 

6. Apakah tersedia format reviu yang sudah dibakukan? 

 

Kriteria Pemilihan 
Di atas telah disinggung bahwa kriteria pemilihan media harus 

dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan 

keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat 

khasnya (karakteristik) media yang bersangkutan. 

Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media 

harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 
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ingin dicapai. Contoh : bila tujuan atau kompetensi peserta didik 

bersifat menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat 

untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat 

memahami isi bacaan maka media cetak yang lebih tepat digunakan. 

Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik (gerak dan aktivitas), maka 

media film dan video bisa digunakan. Di samping itu, terdapat kriteria 

lainnya yang bersifat melengkapi (komplementer), seperti: biaya, 

ketepat-gunaan, kondisi peserta didik; ketersediaan; dan mutu teknis. 

 
 



BAB IV. KEGIATAN  BELAJAR 3 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

  
A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi Dasar 
Memahami Pengembangan Media Pembelajaran 

Indikator  

• Mendeskripsikan perkembangan media pendidikan; 

• Mendeskripsikan kawasan pengembangan media pendidikan, 

teknologi cetak, audio visual, berbasis komputer dan terpadu; 

• Manfaat internet sebagai media pendidikan 

 
B. Uraian Materi 

1. Perkembangan Media Pembelajaran 
Kalau dilihat perkembangannya, pada mulanya media hanya 

dianggap sebagai alat bantu mengajar guru (teaching aids). Alat bantu 

yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek 

dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman kongkret, 

motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar 

siswa. Namun sering terjadi, karena terlalu memusatkan perhatian 

pada alat bantu visual yang dipakainya, justru guru kurang 

memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran 

(instruction) produksi dan evaluasinya. Dengan masuknya pengaruh 

teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk 

mengkongkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga 

dikenal adanya alat audio visual atau audiovisual aids (AVA)  

Media pembelajaran sebagai sala satu sumber belajar yang 

dapat menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi hal tersebut. 

Perbedaan gaya belajar, minat, intelegensi, keterbatasan daya indera, 
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cacat tubuh atau hambatan jarak geografis, jarak waktu dan lain-lain 

dapat dibantu diatasi dengan pemanfaatan media pembelajaran 

 

2. Kawasan Pengembangan Media Pembelajaran 
Pengembangan adalah proses penterjemahan spesifikasi 

desain ke dalam bentuk fisik, di dalamnya meliputi : (1) teknologi cetak; 

(2) teknologi audio-visual; (3) teknologi berbasis komputer; dan (4) 

teknologi terpadu.  

Kawasan pengembangan berakar pada produksi media. Melalui 

proses yang bertahun-tahun perubahan dalam kemampuan media ini 

berakibat pada perubahan kawasan. Walaupun perkembangan buku 

teks dan alat bantu pembelajaran yang lain (teknologi cetak) 

mendahului film, namun pemunculan film merupakan tonggak sejarah 

dari gerakan audio-visual ke era Teknologi Pembelajaran sekarang ini. 

Pada 1930-an film mulai digunakan untuk kegiatan pembelajaran 

(teknologi audio-visual). Selama Perang  Dunia II, banyak jenis bahan 

yang diproduksi  terutama film untuk pelatihan militer. Setelah perang, 

televisi sebagai media baru digunakan untuk kepentingan pendidikan 

(teknologi audio-visual). Selama akhir tahun 1950- an dan awal tahun 

1960-an bahan pembelajaran berprograma mulai digunakan untuk 

pembelajaran.  Sekitar tahun 1970-an komputer mulai digunakan untuk 

pembelajaran, dan permainan simulasi menjadi mode di sekolah. 

Selama tahun 1098-an teori dan praktek di bidang pembelajaran yang 

berlandaskan komputer berkembang seperti jamur dan sekitar tahun 

1990-an multimedia terpadu yang berlandaskan komputer merupakan 

dari kawasan ini. 

Di dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang 

kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong terhadap desain 

pesan maupun strategi pembelajarannya. Pada dasarnya kawasan 

pengembangan terjadi karena : 

 Pesan yang didorong oleh isi 
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 Strategi pembelajaran yang didorong oleh teori, 

 Manifestasi fisik dari teknologi – perangkat keras, perangkat lunak, 

dan bahan pembelajaran 

 
a. Teknologi Cetak; adalah cara untuk memproduksi atau 

menyampaikan bahan, seperti : buku-buku, bahan-bahan visual 

yang statis, terutama melalui pencetakan mekanis atau photografis. 

Teknologi ini menjadi dasar untuk pengembangan dan 

pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil 

teknologi ini berupa cetakan. Teks dalam penampilan komputer  

adalah suatu contoh  penggunaan teknologi komputer untuk 

produksi. Apabila teks tersebut dicetak dalam bentuk “cetakan” 

guna keperluan pembelajaran merupakan contoh penyampaian 

dalam bentuk teknologi cetak. 

Dua komponen teknologi ini adalah bahan teks verbal dan 

visual. Pengembangan kedua jenis bahan pembelajaran tersebut 

sangat bergantung pada teori persepsi visual, teori membaca, 

pengolahan informasi oleh manusia dan teori belajar. 

Secara khusus, teknologi cetak/visual mempunyai karakteristik 

sebagai berikut : 

 Teks dibaca secara linier, sedangkan visual direkam menurut ruang 

 Keduanya biasanya memberikan komunikasi satu arah yang pasif. 

 Keduanya berbentuk visual yang statis 

 Pengembangannya sangat bergantung kepada prinsip-prinsip 

linguistik dan persepsi visual. 

 Keduanya berpusat pada pembelajar 

 Informasi dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh 

pemakai. 

 

 



 7-27 Media Pembelajaran 

b. Teknologi Audio-Visual; merupakan cara memproduksi dan 

menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan 

elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. 

Pembelajaran audio-visual dapat dikenal dengan mudah karena 

menggunakan perangkat keras di dalam proses pengajaran. 

Peralatan audio-visual memungkinkan pemroyeksian gambar 

hidup, pemutaran kembali suara, dan penayangan visual yang 

beukuran besar. Pembelajaran audio-visual didefinisikan sebagai 

produksi dan pemanfaatan bahan yang berkaitan dengan 

pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang secara 

eksklusif tidak selalu harus bergantung kepada pemahaman kata-

kata dan simbol-simbol sejenis. 

Secara khusus, teknologi audio-visual cenderung mempunyai 

karakteristik sebagai berikut :   

 Bersifat linier 

 Menampilkan visual yang dinamis 

 Secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah 

ditentukan oleh desainer/pengembang 

 Cenderung merupakan bentuk representasi fisik dari gagasan yang 

riil dan abstrak 

 Dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi tingkah laku 

dan kognitif 

 Sering berpusat pada guru, kurang memperhatikan interaktivitas 

belajar siswa. 

 
c. Teknologi Berbasis Komputer; merupakan cara-cara 

memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan  

perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Pada dasarnya, 

teknologi berbasis komputer menampil_kan informasi kepada 

pembelajar melalui tayangan di layar monitor. Berbagai aplikasi 

komputer biasanya disebut “computer-based intruction (CBI)”, 
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“computer assisted instruction (CAI”), atau “computer-managed 

instruction (CMI)”.  
Aplikasi-aplikasi ini hampir seluruhnya dikembangkan 

berdasarkan teori perilaku dan pembelajaran terprogram, akan tetapi 

sekarang lebih banyak berlandaskan pada teori kognitif. Aplikasi-

aplikasi tersebut dapat bersifat: (1) tutorial, pembelajaran utama 

diberikan, (2) latihan dan pengulangan untuk membantu pembelajar 

mengembangkan kefasihan dalam bahan yang telah dipelajari 

sebelumnya, (3) permainan dan simulasi   untuk memberi kesempatan 

menggunakan pengetahuan yang baru dipelajari; dan (5) dan sumber 

data yang memungkinkan pembelajar untuk mengakses sendiri 

susunan data melalui tata cara pengakasesan (protocol) data yang 

ditentukan secara eksternal. 

Teknologi komputer, baik yang berupa perangkat keras maupun 

perangkat lunak  biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. 

 Dapat digunakan secara secara acak, disamping secara linier 

 Dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa, disamping 

menurut cara seperti yang dirancang oleh pengembangnya 

 Gagasan-gagasan biasanya diungkapkan secara abstrak 

dengan menggunakan kata, simbol maupun grafis 

 Prinsip-prinsip ilmu kognitif diterapkan selama pengembangan 

 Belajar dapat berpusat pada pembelajar dengan tingkat 

interaktivitas tinggi. 

 
d. Teknologi Terpadu; merupakan cara untuk memproduksi dan 

menyampaikan bahan dengan memadukan  beberapa jenis media 

yang dikendalikan komputer. Keistimewaan yang ditampilkan oleh 

teknologi ini adalah menggunakan komputer berspesifikasi tinggi, 

yakni adanya interaktivitas siswa yang tinggi dengan berbagai 

macam sumber belajar. 
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Pembelajaran dengan teknologi terpadu ini mempunyai karakteristik 

sebagai berikut :  

 Dapat digunakan secara acak, disamping secara. linier 

 Dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa, disamping 

menurut cara seperti yang dirancang oleh pengembangnya 

 Gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam 

konteks pengalaman Pembelajar, relevan dengan kondisi 

pembelajar, dan di bawah kendali pembelajar 

 Prinsip-prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan 

dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan 

pembelajaran 

 Belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut 

pengetahuan kognitif sehingga pengetahuan terbentuk pada 

saat digunakan 

 Bahan belajar menunjukkan interaktivitas pembelajar yang 

tinggi 

 Sifat bahan yang mengintegrasikan kata-kata dan contoh 

dari banyak sumber media. 

 

3. Manfaat Internet sebagai Media Pendidikan 
Teknologi internet hadir sebagai media yang multifungsi. 

Komunikasi melalui internet dapat dilakukan secara interpersonal 

(misalnya e-mail dan chatting) atau secara masal, yang dikenal 

dengan istilah one to many communication (misalnya mailing list). 

Internet juga mampu hadir secara real time audio visual seperti pada 

metoda konvensional dengan adanya aplikasi teleconference. 

Berdasarkan hal tersebut, maka internet dapat dipakai sebagai 

media pendidikan yang mampu menghadapkan karakteristik yang 

khas, yakni: 

a. sebagai media interpersonal dan media massa; 

b. bersifat interaktif, 
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c. memungkinkan komunikasi secara sinkron maupun asinkron. 

Karakteristik ini memungkinkan siswa melakukan komunikasi 

dengan sumber ilmu secara lebih luas, dibandingkan dengan hanya 

menggunakan media konvensional. 

Teknologi internet sangat membantu siswa yang mengalami 

keterbatasan ruang dan waktu untuk tetap dapat menikmati 

pendidikan. Metoda talk dan chalk, nyantri, usrah dapat dimodifikasi 

dalam bentuk komunikasi melalui e-mail, mailing list, dan chatting. 

Mailing list dapat dianalogikan dengan usrah, dimana seorang pakar 

akan berdiskusi bersama anggota mailing list. Metoda ini mampu 

menghilangkan jarak antara pakar dengan pelajar. Suasana yang 

hangat dan nonformal pada mailing list ternyata menjadi cara 

pembelajaran yang efektif seperti pada metoda usrah. 

Berikut adalah beberapa manfaat penggunaan teknologi informasi : 

 arus informasi tetap mengalir setiap waktu tanpa ada batasan 

waktu dan tempat; 

 kemudahan mendapatkan resource (sumberdaya) yang lengkap, 

 aktivitas pembelajaran siswa meningkat, 

 daya tampung meningkat, 

 adanya standardisasi pembelajaran, 

 meningkatkan learning outcomes baik kuantitas/kualitas. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa internet 

berperan sebagaimana media, jadi bukan pengganti sistem 

pendidikan. Kehadiran internet lebih bersifat suplementer dan 

pelengkap. Metoda konvensional tetap diperlukan, hanya saja dapat 

dimodifikasi ke bentuk lain. Metoda talk dan chalk dimodifikasi menjadi 

online  conference. Metoda nyantri dan usrah mengalami modifikasi 

menjadi diskusi melalui mailing list. 
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C. LATIHAN 
I. PERTANYAAN GANDA 
1. Media yang berkaitan dengan indera pendengaran adalah : 

a. Transparansi 

b. Laboratorium Bahasa 

c. Mikrofis 

d. Flanel Board 

2. Dari sisi kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan menjadi : 

a. Media asli dan media tiruan 

b. Media jadi dan media rancangan 

c. Media material dan media audio 

d. Media visual dan media audiovisual 

3. Di bawah ini adalah penyebab guru memilih media, kecuali : 

a. Dapat mendemonstrasikan 

b. Familier (terbiasa) dengan media 

c. Dapat menjelaskan lebih konkret 

d. Menghemat bicara 

4. Di bawah ini yang tidak termasuk sumber belajar adalah : 

a. Papan tulis 

b. Guru 

c. Media 

d. Buku 

5. Di bawah ini dapat mengambarkan pengertian media kecuali 

a. Saluran penyampai pesan 

b. Instrumen yang dapat merangsang siswa untuk belajar 

c. Siswa dalam belajar perlu hiburan 

d. Alat untuk menambah perhatian dan minat siswa untuk belajar 

6. Dalam pelajaran ekonomi, untuk menerangkan data pertumbuhan 

penduduk, sangat cocok menggunakan media di bawah ini, kecuali : 

a. Globe 

b. Grafik 
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c. Diagram 

d. Tabel/bagan 

7. Ahli yang mengembangkan media adalah di bawah ini, kecuali : 

a. J.B. Say 

b. AECT 

c. Gagn 

d. Brigs 

8. Yang termasuk media paling gampang dibuat oleh guru, tanpa 

menggunakan biaya adalah : 

a. Kartun 

b. Grafik 

c. Transparansi 

d. Sketsa 

9. Apa yang sebaiknya diperhatikan dalam menyusun media : 

a. Material yang mahal 

b. Kecanggihan alat 

c. Gampang dibuat 

d. Aspek desain 

10. Dalam rangka pemilihan media, hal yang paling perlu diperhatikan 

adalah : 

a. Apakah harga bahan pembuatan media terjangkau 

b. Apakah materi pelajaran yang mutakhir 

c. Apakah relevan dengan tujuan pembelajaran 

d. Apakah bisa dikomputerisasikan 

 

II.  PERTANYAAN ESAY 
1. Jelaskan dan gambarkan proses komunikasi yang gagal dan 

proses komunikasi yang berhasil dengan adanya peran media. 

2. Berikan contoh media yang efektif dalam pembelajaran dengan 

mengambil tiga kompetensi dasar dari mata pelajaran yang 

Saudara ampu. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Pengertian populer dari media pembelajaran adalah alat, 

metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Media pembelajaran 

menjadi bagian yang integral dari proses pendidikan. Oleh karena itu, 

media dalam pembelajaran menjadi suatu bidang yang harus dikuasai 

oleh setiap guru yang profesional. Dalam hal yang terkait dengan 

media, kini telah berkembang sedemikian rupa berkat kemajuan ilmu, 

teknologi dan perubahan sikap masyarakat. Keberadaan media dalam 

pembelajaran telah ditafsirkan secara lebih luas dan mempunyai fungsi 

yang kian luas pula, serta memiliki nilai yang sangat penting dalam 

dunia pendidikan di sekolah.               

Guru merupakan pekerjaan profesional. Oleh karenanya 

diperlukan kemampuan dan kewenangan. Kemampuan dapat dilihat 

pada kesanggupannya menjalankan peranannya sebagai guru yakni 

sebagai: pengajar, pembimbing, administrator, dan sebagai 

penstransfer ilmu kepada peserta didik. Salah satu sisi dari 

kemampuan profesional seorang guru adalah sejauh mana ia 

menguasai metodologi media pembelajaran di sekolah untuk 

kepentingan anak didiknya. Guru yang menguasai media 

pembelajaran akan memungkinkan berhasil mengembangkan 

pengetahuan peserta didik dalam bidang yang diampunya secara 

optimal.   

 

B. Prasyarat 
Untuk lebih memahami substansi mata ajar atau mata diklat 

tentang media dalam pembelajaran agar dapat diimplementasikan 
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dalam proses pembelajaran, diperlukan prasyarat telah selesai 

mengikuti materi bidang studi dengan berpedoman pada standar 

kompetensi dan kompetansi dasar sesuai kurikulum yang berlaku (kini 

KTSP). Selain itu, guru juga telah menguasai pembelajaran inovatif 

dan kreatif. Argumentasinya adalah seorang guru tidak akan dapat 

memilih media yang tepat tanpa mengetahui materi yang ditetapkan 

dalam kurikulum yang berlaku.  

 

C. Petunjuk Belajar 
Baca modul ini dengan cermat, ikuti dengan seksama 

penjelasan langsung dari nara sumber, terapkan secara langsung 

dalam praktik pembelajaran dengan  model pembelajaran inovatif dan 

selalu lakukan kreativitas  secara terus menerus. 

 

D. Kompetensi dan Indikator 
 
Standar Kompetensi 
Memahami media pembelajaran dan proses pembelajaran. 

 

Kompetensi Dasar 
1.1.  Memahami Media dan Proses Pembelajaran 

Indikator  
 Mendeskripsikan tentang  pengertian media pembelajaran 

melalui berbagai macam sumber, pola media pembelajaran, 

desain pesan, visualisasi ide, dan media tiga dimensi ; 

 Mendeskripsikan proses pembelajaran sebagai proses 

komunikasi; 

 Mengidentifikasikan kegunaan media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran. 
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1.2.  Memahami Kharakteristik Media dan Pemilihan Media 

Indikator  

• Mengidentifikasikan karakteristik media grafis, audio dan proyeksi 

diam; 

• Mengidentifikasikan pemilihan media berupa media jadi dan 

rancangan, pertimbangan pemilihan media, kriteria dan prosedur 

pemilihannya. 

 

1.3.  Memahami Pengembangan Media Pembelajaran 

Indikator  

• Mendeskripsikan perkembangan media pendidikan; 

• Mendeskripsikan kawasan pengembangan media pendidikan, 

teknologi cetak, audio visual, berbasis komputer dan terpadu; 

• Manfaat internet sebagai media pendidikan 



BAB II. KEGIATAN  BELAJAR 1 
MEDIA DAN PROSES PEMBELAJARAN 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi Dasar 
Memahami Media dan Proses Pembelajaran 

Indikator  
 Mendeskripsikan tentang  pengertian media pembelajaran melalui 

berbagai macam sumber, pola media pembelajaran, desain pesan, 

visualisasi ide, dan media tiga dimensi ; 

 Mendeskripsikan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi; 

 Mengidentifikasikan kegunaan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran. 

 
B. Uraian Materi 
1. Pengertian  Media dalam Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepenerima pesan. 

Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi 

teknologi dan komunikasi pendidikan (Association of Education and 

Communication Technology/ AECT) di Amerika membatasi media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan/ informasi. Gagne (1970) menyatakan bahwa 

media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu Briggs (1970) 

berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merancang siswa untuk belajar. Sebagai 

contoh buku, film, kaset, film bingkai. 
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Asosiasi pendidikan nasional (National Education 

Assotiation/NEA) memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah 

bentuk-bentuk komunikasi baik tercatat maupun audiovisual serta 

peralatannya. Media dirancang untuk dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar dan dibaca. Apapun batasan yang diberikan, ada persamaan 

diantara batasan tersebut yakni bahwa media  adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi. 

Salah satu pengertian dari media pembelajaran yang cukup 

populer adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka 

lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa 

dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh sebab itu 

media pembelajaran adalah suatu bagian yang integral dari proses 

pendidikan. Dan karena itu menjadi suatu bidang yang harus dikuasai 

oleh setiap guru yang profesional. Karena bidang ini telah berkembang 

sedemikian rupa berkat kemajuan ilmu dan teknologi dan perubahan 

sikap masyarakat, maka bidang ini telah ditafsirkan secara lebih luas 

dan mempunyai fungsi yang lebih luas pula serta memiliki nilai yang 

sangat penting dalam dunia pendidian di sekolah.               

Pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional. Karena itu 

diperlukan kemampuan dan kewenangan. Kemampuan itu dapat dilihat 

pada kesanggupannya menjalankan peranannya sebagai guru: 

pengajar, pembimbing, administrator, dan sebagai pembina ilmu. Salah 

satu segi kemampuan ini, adalah sejauh manakah ia menguasai 

metodologi media pembelajaran di sekolah untuk kepentingan anak 

didiknya, sehingga memungkinkan perkembangan mereka secara 

optimal sesuai dengan tujuan pendidikan.   
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a. Pola Media Pembelajaran                   
Berdasarkan pengertian media pembelajaran dapat dipahami 

bahwa media pembelajaran ditafsirkan dari sudut pandang yang luas, 

dalam arti tidak hanya terbatas pada alat-alat audio/visual yang dapat 

dilihat dan didengar, melainkan sampai pada kondisi di mana para 

siswa dapat memahamkan pengetahuannya sendiri. Dalam pola 

demikian itu, maka tercakup pula di dalamnya pribadi dan tingkah laku 

guru. Secara menyeluruh pola media pembelajaran itu terdiri atas: 

1) Bahan-bahan cetakan atau bacaan (suplementary materials), 

berupa bahan bacaan seperti: buku, koran, komik, majalah, bulletin, 

folder, brosur, pamflet, dan lain-lain. Bahan-bahan ini lebih 

mengutamakan kegiatan membaca atau penggunaan simbol-simbol 

kata dan visual. 

2) Alat-alat audio-visual. Alat-alat yang tergolong ke dalam kategori 

ini, terdiri atas :  

• Media tanpa proyeksi, seperti: papan tulis, papan tempel, papan 

planel, bagan, diagram, grafis, poster, karton, gambar, dsb; 

• Media pembelajaran tiga dimensi. Alat-alat yang tergolong ke 

dalam kategori ini, terdiri atas: model, benda asli, 

contoh/specimen, benda tiruan/mock-ups, diorama, boneka, 

topeng, peta, globe, pameran, musium sekolah, dan lain-lain; 

• Media pembelajaran yang mengunakan teknik atau mesin. Alat-

alat yang tergolong ke dalam kategori ini, meliputi antara lain: 

slide dan film strip, OHP (over head projector), film, rekaman 

radio, televisi, laboratorium, ruang kelas otomatis, sistem 

interkomunikasi, komputer lengkap,dan lain-lain. 

3) Sumber-sumber masyarakat, yakni berupa objek-objek, 

peninggalan sejarah, dokumentasi, bahan-bahan, masalah-

masalah, dan sebagainya dari berbagai bidang, yang meliputi: 
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daerah, penduduk, sejarah, jenis-jenis kehidupan, mata 

pencaharian, industri, perbankan, perdagangan, pemerintahan, 

kebudayaan, politik, dan lain-lain. Untuk mempelajari hal-hal 

tersebut diperlukan berbagai metode, yakni: karyawisata, manusia 

sumber, survay, berkemah, pengabdian sosial, kerja pengalaman, 

dan lain-lain; 

4) Kumpulan benda-benda (material collections), berupa benda-benda 

atau barang-barang yang dibawa dari masyarakat ke sekolah untuk 

dipelajari, seperti: cuplikan laporan keuangan yang berupa neraca, 

laporan rugi laba, laporan perubahan modal, contoh dokumen cek, 

bilyet giro, kwitansi, dan lain-lain. 

5) Contoh-contoh peragaan yang dicontohkan oleh guru, meliputi 

semua contoh peragaan yang ditunjukkan oleh guru sewaktu 

mengajar, misalnya dengan tangan, kaki, gerakan badan, mimik, 

dan lain-lain. Peragaan yang tergolong ke dalam kategori ini tak 

mungkin disebutkan satu persatu, oleh karena sangat banyak 

macamnya dan sangat tergantung kepada kreativitas dan inisiatif 

pribadi guru sendiri. Pada pokoknya jenis media ini hanya dapat 

dilihat, didengar dan ditiru oleh siswa.  

b. Desain Pesan                         
Desain pesan adalah sistematika bagaimana suatu pesan 

dapat diolah menjadi program media yang efektif. Di dalam sistematika 

ini terdapat langkah-langkah pengembangan yang dapat dijadikan 

pedoman sebagai alur untuk menentukan langkah-langkah yang akan 

dilakukan. Beberapa alasan untuk menjawab mengapa desain itu 

diperlukan: 

-  Kemungkinan menyimpang dari tujuan yang ditentukan diperkecil 

dengan maksud validitasnya dipertinggi sehingga relevansi dengan 

tujuannya terjamin; 



 7-8 Media Pembelajaran 

-  Keandalannya dapat terjaga, konsisten dengan tujuannya; 

-  sistematis, kemungkinan ada bagian-bagian penting yang terlewati ; 

-  Penelusurannya jelas, kelemahan dan kekurangan mudah dideteksi 

dan direvisi. 

 

Desain Pembelajaran, Penggunaan  Media dalam Teknologi 
Pembelajaran 

Yang dimaksud dengan desain di sini adalah proses untuk 

menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi 

dan produk. Kawasan desain bermula dari gerakan psikologi 

pembelajaran, terutama diilhami dari pemikiran B.F. Skinner (1954) 

tentang teori pembelajaran berprogram (programmed instructions). 

Selanjutnya, pada tahun 1969 dari pemikiran Herbert Simon yang 

membahas preskriptif tentang desain turut memicu kajian tentang 

desain. Pendirian pusat-pusat desain bahan pembelajaran dan 

terprogram, seperti “Learning Resource and  Development Center” 

pada tahun 1960 semakin memperkuat kajian tentang desain. Dalam 

kurun waktu tahun 1960-an dan 1970-an, Robert Glaser, selaku 

direktur dari Learning Resource and Development Center tersebut, 

menulis dan berbicara tentang desain pembelajaran sebagai inti dari 

teknologi pendidikan.  

Aplikasi teori sistem dalam pembelajaran melengkapi dasar 

psikologi pembelajaran tersebut. Melalui James Finn dan Leonard 

Silvern, pendekatan sistem pembelajaran secara bertahap mulai 

berkembang menjadi suatu metodologi dan mulai memasukkan 

gagasan dari psikologi pembelajaran.  

Perhatian terhadap desain pesan pun berkembang selama 

akhir 1960-an dan pada awal 1970-an. Kolaborasi Robert Gagne 

dengan Leslie Briggs telah menggabungkan keahlian psikologi 

pembelajaran dengan bakat dalam desain sistem yang membuat 

konsep desain pembelajaran menjadi semakin hidup. 
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Kawasan desain sedikitnya meliputi empat cakupan utama dari 

teori dan praktek, yakni : (1) Desain Sistem Pembelajaran; (2) Desain 

Pesan; (3) Strategi Pembelajaran; dan (4) Karakteristik Pembelajar. 

1. Desain Sistem Pembelajaran; yakni prosedur yang terorganisasi, 

meliputi langkah-langkah: (a) penganalisaan (proses perumusan 

apa yang akan dipelajari); (b) perancangan (proses penjabaran 

bagaimana cara  mempelajarinya); (c) pengembangan (proses 

penulisan dan pembuatan atau produksi bahan-bahan pelajaran); 

(d) pelaksanaan/aplikasi (pemanfaatan bahan dan strategi) dan (e) 

penilaian (proses penentuan  ketepatan pembelajaran).   

Desain Sistem Pembelajaran biasanya merupakan prosedur 

linier dan interaktif yang menuntut kecermatan dan kemantapan. 

Agar dapat berfungsi sebagai alat untuk saling mengontrol, semua 

langkah–langkah tersebut harus tuntas.  Dalam Desain Sistem 

Pembelajaran, proses sama pentingnya dengan produk, sebab 

kepercayaan atas produk berlandaskan pada proses; 

2. Desain Pesan; yakni perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik 

dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima, 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi,dan 

daya tangkap. Fleming dan Levie membatasi pesan pada pola-pola 

isyarat, atau simbol yang dapat memodifikasi perilaku kognitif, 

afektif dan psikomotor. Desain pesan berkaitan dengan hal-hal 

mikro, seperti : bahan visual, urutan, halaman dan layar secara 

terpisah.  Desain harus bersifat spesifik, baik tentang media 

maupun tugas belajarnya. Hal ini mengandung makna bahwa 

prinsip-prinsip desain pesan akan berbeda, bergantung pada jenis 

medianya, apakah bersifat statis, dinamis atau kombinasi keduanya 

(misalnya, suatu potret, film, atau grafik komputer). Juga apakah 

tugas belajarnya tentang pembentukan konsep, pengembangan 

sikap, pengembangan keterampilan, strategi belajar atau hafalan; 
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3. Strategi Pembelajaran; yakni spesifikasi untuk menyeleksi serta 

mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan belajar dalam suatu 

pelajaran. Teori tentang strategi pembelajaran meliputi situasi 

belajar dan komponen belajar/mengajar. Seorang desainer 

menggunakan teori atau komponen strategi pembelajaran sebagai 

prinsip teknologi pembelajaran. Dalam mengaplikasikan suatu 

strategi pembelajaran bergantung pada situasi belajar, sifat materi 

dan jenis belajar yang dikehendaki.  

4. Karakteristik Pembelajar, yakni segi-segi latar belakang 

pengalaman pembelajar yang mempengaruhi terhadap efektivitas 

proses belajarnya. Karaketeristik pembelajar mencakup keadaan 

sosio-psiko-fisik pembelajar. Secara psikologis, yang perlu 

mendapat perhatian dari karakteristik pembelajar yakni berkaitan 

dengan kemampuannya (ability), baik yang bersifat potensial 

maupun kecakapan nyata dan kepribadiannya, seperti, sikap, 

emosi, motivasi serta aspek-aspek kepribadian lainnya.  

 

c. Visualisasi Ide 
Proses visualisasi merupakan salah satu kegiatan dari 

pengembangan media audio-visual. Salah satu karakteristinya adalah: 

visual lebih dipentingkan dari audionya. Dengan kata lain, pada 

pengembangan program audio-visual, hal-hal yang berupa visualisasi 

dari gagasan atau ide diharapkan dapat lebih memegang peran di 

dalam penyampaian pesannya. Berdasarkan penelitian mengenai 

kemampuan mengingat yang dilakukan oleh perusahaan Sovocom 

Company di Amerika dapat disimpulkan sebagai berikut: 

-    Verbal (tulisan) memiliki dampak kemampuan mengingat 20% 

-    Audio saja memiliki dampak kemampuan mengingat 10% 

-    Visual saja memiliki dampak kemampuan mengingat 20% 

-    Audio Visual memiliki dampak kemampuan mengingat 50%  
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Di dalam kehidupan sehari-hari orang lebih banyak 

menyampaikan pesan secara verbal kepada lawan bicaranya. Bahkan 

sering kali ada asumsi bahwa komunikasi verbal adalah lebih efisien 

daripada cara lain. Padahal dalam kehidupan sehari-hari pun sering 

dijumpai hal-hal praktis berupa penyampaian lambang-lambang visual 

bukan tulisan yang merupakan lambang visual seperti: tanda larangan 

lalu lintas, kamar kecil untuk pria/wanita, petunjuk-petunjuk arah, dan 

sebagainya. Dengan menggunakan lambang-lambang visual, maka 

orang yang tidak bisa membaca pun akan dapat mengerti pesan yang 

dikirimkan. 

 

d. Media Tiga Dimensi            
Secara garis besar media tiga dimensi terbagi menjadi dua 

golongan yakni:  

(1)  benda-benda sebenarnya (benda asli),  

(2)  benda-benda pengganti (tiruan).  

Dari kedua golongan media ini ada yang bisa dibawa ke kelas dan ada 

yang tidak dapat dibawa ke kelas. 

Benda-benda sebenarnya yakni benda-benda riil yang dipakai 

manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Golongan ini merupakan 

golongan utama; pengalaman-pengalaman yang diperoleh adalah 

pengalaman langsung dan nyata. Menggunakan benda-benda nyata 

atau makhluk hidup dalam pengajaran dapat menjadi pilihan terbaik, 

sebab dapat menampilkan benda-benda nyata tentang ukuran, suara, 

gerak-gerik, permukaan, bobot badan, bau serta manfaatnya. Benda-

benda nyata itu banyak macamnya, mulai dari manusia, atau makhluk 

hidup seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, juga termasuk benda-benda 

mati seperti batuan, air, tanah dan lain-lain. 

Dalam mempergunakan benda-benda nyata untuk tujuan 

pengajaran di kelas, guru hendaknya mempertimbangkan hal-hal 

berikut. 
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(a) Benda-benda atau makhluk hidup apakah yang mungkin 

dimanfaatkan di kelas secara efisien; 

(b) Bagaimana caranya agar semua benda itu dapat bersesuaian 

terhadap pola belajar siswa; 

(c) Dari mana sumbernya untuk memperoleh benda-benda 

tersebut. Benda-benda itu tentunya yang berukuran kecil atau 

tidak terlalu besar dan relatif mudah didapatkan dari lingkungan 

sekitar kelas (terjangkau). Yang terpenting adalah agar apa yang 

menjadi tujuan seperti direncanakan dapat tercapai. 

Benda-benda pengganti atau tiruan adalah suatu benda yang 

disajikan oleh guru dalam proses pembelajaran sebagai media, tetapi 

merupakan manipulasi dari benda sebenarnya. Misalnya menjelaskan 

tentang mesin register yang biasa dipakai oleh kasir pada sistem 

penjualan, maka guru bisa menggunakan benda tiruan atau gambar 

mesin register dari berbagai dimensi. Contoh lainnya adalah specimen, 

benda tiruan/mock-ups, diorama, boneka, topeng, peta, globe, 

pameran, musium sekolah, dan lain-lain. 

 

2. Proses Pembelajaran sebagai Proses Komunikasi  
Proses pembelajaran sebagai proses komunikasi dapat 

diilustrasikan sebagai berikut. Guru yang bernama Pak Ahmad Arief 

merasa gusar dan marah sekali, sebab dari 40 siswa hanya dua siswa 

yang paham materi pelajaran. Padahal dia telah menjelaskan materi 

pelajaran dengan seluruh tenaga yang sangat melelahkan, 

suaranyapun sampai hampir habis dan bahkan timbul rasa sakit di 

tenggorokan, tetapi merasa sia-sia dengan waktu yang hamper dua 

jam dia pakai untuk mengajar.  

Dengan memperhatikan contoh ilustrasi di atas, sebenanya 

siapakah yang salah? Apakah 28 siswanya yang memang bodoh atau 

gurunya yang tidak bisa mengajar?. 
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Proses belajar pada hakekatnya adalah proses komunikasi, 

yakni proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima 

pesan, melalui media (Sadiman, dkk, 1986: 11). Pesan, sumber pesan, 

media dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses 

komunikasi. Materi ajar sesuai dengan kurikulum tidak lain adalah 

pesan yang akan disampaikan. Sumber pesan adalah guru. Penerima 

pesan adalah siswa. Satu komponen yang berperan sebagai saluran 

pesan tidak lain adalah media. Jika terjadi proses pembelajaran 

interaktif, maka sumber pesan bisa diperankan oleh siswa dan 

penerima pesan adalah guru.  

Di bawah ini diilustrasikan bagaimana suatu pembelajaran 

sebagai proses komunikasi bisa gagal dan juga bisa berhasil. 

 

PEMBELAJARAN SEBAGAI PROSES KOMUNIKASI

CONTOH PROSES KOMUNIKASI YANG GAGAL

A

A1

A2

B

C

?

SISWASISWA

GURUGURU

MENGAPAMENGAPA ??

 
Dengan mencermati ilustrasi di atas, nampak bahwa ketidak 

jelasan guru dalam menyampaikan materi, mengakibatkan pesan yang 

berupa materi tidak ditangkap dengan baik oleh siswa. Guru dalam 

menyampaikan materinya juga tidak jelas, sehingga hasilnya yang 
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ditangkap oleh siswa tidak jelas, Ada siswa yang memahami sebagai 

A, ada yang sebagai A1, B, dan seterusnya. 

CONTOH PROSES KOMUNIKASI YANG BERHASIL
Pertanyaannya : Bagaimana Caranya ?                                                             

A

A

MEDIA
A

SUMBER
PESAN

A

SISWA

GURU
A

A

A

A

 
Dengan mencermati ilustrasi di atas, guru dalam menyampaikan 

materi,A yang didukung dengan menggunakan media akan lebih 

memperjelas pemahaman siswa, sehingga secara umum siswa 

memamahami materinya adalah A.  

 

3. Mengidentifikasi  Kegunaan Media Pembelajaran dalam 
Pembelajaran 

Pemanfaatan media yakni penggunaan yang sistematis dari 

sumber belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses 

pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain 

pembelajaran. Misalnya bagaimana suatu film diperkenalkan atau 

ditindaklanjuti dan dipolakan sesuai dengan bentuk belajar yang 

diinginkan. Prinsip-prinsip pemanfaatan juga dikaitkan dengan 

karakteristik pembelajar. Seseorang yang belajar mungkin memerlukan 

bantuan keterampilan visual atau verbal agar dapat menarik 

keuntungan dari praktek atau sumber belajar. 
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BAB III.  KEGIATAN  BELAJAR 2 
KHARAKTERISTIK MEDIA DAN PEMILIHAN MEDIA 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi Dasar 
Memahami Kharakteristik Media dan Pemilihan Media 

Indikator  

• Mengidentifikasikan karakteristik media grafis, audio dan proyeksi 

diam; 

• Mengidentifikasikan pemilihan media berupa media jadi dan 

rancangan, pertimbangan pemilihan media, kriteria dan prosedur 

pemilihannya. 

 

B. Uraian  Materi 

1. Karakterisik Media 
Usaha pengklasifikasian mengungkapkan karakteristik atau ciri-

ciri khas suatu media yang berbeda menurut tujuan atau maksud 

pengelompokannya sebagaimana terinci berikut ini. 

 

Media Grafis 
Media grafis termasuk media visual. Sebagai mana media yang 

lain media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke 

penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera 

penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam 

simbol-simbol komunikasi visual. 

 

Gambar / foto 
Diantara media pembelajaran, gambar/foto adalah media yang 

paling umum dipakai. Ia merupakan bahasa yang umum, yang dapat 

dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, pepatah cina 
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mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak dari pada 

seribu kata. 

 

Sketsa 
Sketsa adalah gambar yang sederhana, atau draf kasar yang 

melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Karena setiap orang 

normal dapat belajar menggambar, maka setiap guru yang baik harus 

dapat menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk sketsa. Sketsa, selain 

dapat menarik perhatian murid, menghindari verbalisme dan dapat 

memperjelas penyampaian pesan, harganya pun tidak memberatkan. 

Sebab media ini dibuat langsung oleh guru. 

 

Diagram 
Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-

garis dan simbol-simbol, diagram atau skema menggambarkan struktur 

dari objek secara garis besar. Diagram menunjukkan hubungan yang 

ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang ada di situ. 

Diagram pada umumnya berisi petunjuk-petunjuk. Diagram 

menyederhanakan hal yang komplek sehingga dapat memperjelas 

penyajian pesan. 

Contohnya setiap penjualan pesawat radio atau televisi yang 

baru selalu disertai diagram yang menjelaskan secara garis besar cara 

kerja atau cara menggunakan pesawat tersebut. 

Diagram yang baik sebagai media pembelajaran adalah yang : 

 benar, digambar rapi, diberi judul, label dan penjelasan-penjelasan 

yang perlu; 

 cukup besar dan ditempatkan secara strategis; dan  

 penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang umum 

yakni dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah 
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Bagan/ chart 
Seperti halnya media grafis yang lain, bagan atau chart 

termasuk media visual. Fungsi yang pokok adalah menyajikan ide-ide 

atau konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau 

lisan secara visual. Bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-

butir penting dari suatu presentasi. 

 
Grafik/ Graphs 

Sebagai suatu media visual, grafik adalah gambar sederhana 

yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Untuk melengkapinya 

sering kali simbol-simbol verbal digunakan pula di situ. 

Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif 

secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan sesuatu 

objek atau peristiwa yang saling behubungan secara singkat dan jelas. 

Berbeda dengan bagan, grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip dan 

menggunakan data-data komparatif. 

 Grafik Garis 
Grafik garis atau line graphs termasuk dalam kelompok grafik dua 

skala, atau dua proses yang dinyatakan dalam garis vertikal dan 

garis horizontal yang saling bertemu. 

 

 Grafik Batang 
Seperti halnya dengan grafik garis, grafik batang juga 

menggunakan proses vertikal dan horizontal. Grafik jenis ini 

bermanfaat untuk membandingkan suatu objek, atau peristiwa yang 

sama dalam waktu yang bebeda, atau menggambarkan berbagai 

hal/ objek yang berbeda tentang sesuatu yang sama. 

 

 Grafik Lingkaran/  circle graph atau pie graph 
Grafik ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagian-bagian dari 

suatu keseluruhan serta perbandingannya. 
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Kartun 
Kartun adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan 

simbol-simbol untuk menyampaikan sesuatu pesan secara cepat dan 

ringkas terhadap orang, situasi, kejadian-kejadian tertentu. 

Kemampuannya besar sekali untuk menarik perhatian, mempengaruhi 

sikap maupun tingkah laku. 

 

Poster 
Poster tidak saja penting untuk menyampaikan kesan-kesan 

tertentu, tetapi untuk memengaruhi dan memotivasi orang yang 

melihatnya. Poster berfungsi memengaruhi oarng-orang untuk membeli 

produk dari suatu perusahaan, mengikuti program keluarga berencana 

(KB) atau ajakan memelihara lingkunganyang sehat dan bersih pun 

dapat dituangkan lewat poster. 

 
Peta dan Globe 

Pada dasarnya peta dan globe berfungsi untuk menyajikan 

data-data lokasi, denah, kota, bahkan pulau, negara, dan benua. 

 

Papan Flanel/ Flanel Board 
Papan flanel adalah media grafis yang efektif sekali untuk 

menyajikan pesan-pesan tertentu pada sasaran tertentu pula. Papan 

berlapis kain flanel ini dapat dilipat sehingga praktis. Gambar yang 

disajikan dapat dipasang dan dilepas sehingga dapat dipakai berulang 

kali.  

 

Papan Buletin 
Berbeda dengan papan flanel, papan buletin ini tidak dilapisi 

kain flanel tetapi langsung ditempel lembar gambar atau tulisan. 
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Media Audio 
Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang 

disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditiv, baik 

verbal maupun non verbal. Adapun jenis-jenisnya: 

 radio 

 alat perekam pita magnetik 

 laboratorium bahasa 

 

Media Proyeksi Diam 
Media proyeksi diam (still proyected medium) mempunyai 

persamaan dengan media grafik dalam arti menyajikan rangsangan- 

rangsangn visual. Selain itu, bahan-bahan grafik banyak sekali dipakai 

dalam media proyeksi diam. 

 
Film Bingkai 

Film bingkai adalah suatu film berukuran 35mm, yang biasanya 

dibungkus bingkai berukuran 2x2 inci terbuat dari karton, atau plastik 

 

Film Rangkai 
Berbeda dengan film bingkai, gambar pada film rangkai 

berurutan merupakan satu kesatuan. Kuran filmnya sama dengan film 

bingkai yakni 35mm. 

 

Media Transparansi 
Media transparasi sering disebut dengan nama perangkat 

kerasnya yakni OHP (Over Head Projector). Media transparansi adalah 

media visual proyeksi, yang dibuat di atas bahan transparan, biasanya 

film acetate atau plastik berukuran 8,5”x11”. 
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Proyektor Tak Tembus pandang 
Proyektor tak tembus pandang adalah alat untuk 

memproyeksikan bahan bukan transparan, tetapi bahan-bahan yang 

tidak tembus pandang (opaque). Bahkan kini telah muncul teknologi 

projector tiga dimensi. 

 

Mikrofis 
Mikrofis adalah lembaran film transparan terdiri atas lambang-

lambang visual (grafis maupun verbal) yang diperkecil sedemikian rupa 

sehingga tak dapat dibaca dengan mata telanjang 

 

Film 
Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam 

membantu proses belajar mengajar. Ada tiga macam ukuran film yakni 

8mm, 16mm, 35mm. 

 

Film Gelang 
Film Gelang adalah jenis media yang terdiri atas film berukuran 

8mm atau 16mm yang ujung-ujungnya saling bersambungan, sehingga 

film ini akan berputar terus berulang-ulang kalau tidak dimatikan. 

 

Televisi 
Selain film televisi adalah media yang menyampaikan pesan-

pesan pembelajaran secara audio visual dengan disertai unsur gerak. 

Dilihat dari sudut jumlah penerima pesannya, televisi tergolong ke 

dalam media masa. 

 

Video 
Video sebagai media audio visual yang menampilkan gerak 

semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang 
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disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, 

edukatif maupun instruktional. 

 

Multi Media Komputer 
Perkembangan teknologi komputer yang kian canggih, 

menjadikan dalam satu seperangkat komputer multi media, dapat 

berfungsi sebagai media audio visual. Komputer baik dalam bentuk 

reguler maupun note book (Laptop) dapat dipakai sebagai media 

pemutar suara, gambar, animasi, gambar bergerak, bahkan dapat 

memutar film. Apabila dilengkapi dengan sound system dan 

seperangkat LCD, maka untuk materi-materi tertentu yang relevan, 

komputer akan sangat produktif dipakai sebagai media pembelajaran. 

 

2. Pemilihan Media 
Media Jadi dan Media Rancangan 

Ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokkkan 

dalam dua jenis yakni media jadi karena sudah merupakan komoditas 

perdagangan dan terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai 

(media by utilization), dan media rancangan karena perlu dirancang 

dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud atau tujuan 

pembelajaran tertentu (media by design). 

 

Dasar pertimbangan pemilihan media. 

 Beberapa penyebab orang memilih media antara lain yakni: 

a. bermaksud memperagakan agar mudah dipahami siswa; 

b. Merasa sudah akrab dengan media tersebut; 

c. Ingin memberi gambaran atau penjelasan lebih nyata; 

d. Merasa bahwa media dapat bermanfaat lebih dari yang bisa 

dilakukannya. 
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Jadi dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangat 

sederhana yakni dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan 

yang diinginkan atau tidak. Hal yang menjadi pertanyaan di sini adalah 

apa ukuran atau kriteria kesesuaian tersebut. Jawaban atas 

pertanyaan ini relatif tidak mudah. Beberapa faktor perlu 

dipertimbangkan. Misalnya tujuan instruksional yang ingin dicapai, 

karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar yang 

diinginkan (audio, visual, gerak, dst), keadaan latar atau lingkungan, 

kondisi setempat, dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Faktor-

faktor tersebut pada akhirnya harus diterjemahkan dalam pemutusan 

pemilihan. 

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam rangka 

pembelian media jadi menurut (Sadiman, dkk, 1986: 85) adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah media yang bersangkutan relevan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai? 

2. Apakah ada sumber informasi, katalog, dan sebagainya mengenai 

media yang bersangkutan? 

3. Apakah perlu dibentuk tim untuk mereviu yang terdiri atas para 

calon pemakai? 

4. Apakah ada media di pasaran yang telah divalidasikan? 

5. Apakah media yang bersangkutan boleh di reviu terlebih dahulu? 

6. Apakah tersedia format reviu yang sudah dibakukan? 

 

Kriteria Pemilihan 
Di atas telah disinggung bahwa kriteria pemilihan media harus 

dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan 

keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat 

khasnya (karakteristik) media yang bersangkutan. 

Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media 

harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 
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ingin dicapai. Contoh : bila tujuan atau kompetensi peserta didik 

bersifat menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat 

untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat 

memahami isi bacaan maka media cetak yang lebih tepat digunakan. 

Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik (gerak dan aktivitas), maka 

media film dan video bisa digunakan. Di samping itu, terdapat kriteria 

lainnya yang bersifat melengkapi (komplementer), seperti: biaya, 

ketepat-gunaan, kondisi peserta didik; ketersediaan; dan mutu teknis. 

 
 



BAB IV. KEGIATAN  BELAJAR 3 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

  
A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi Dasar 
Memahami Pengembangan Media Pembelajaran 

Indikator  

• Mendeskripsikan perkembangan media pendidikan; 

• Mendeskripsikan kawasan pengembangan media pendidikan, 

teknologi cetak, audio visual, berbasis komputer dan terpadu; 

• Manfaat internet sebagai media pendidikan 

 
B. Uraian Materi 

1. Perkembangan Media Pembelajaran 
Kalau dilihat perkembangannya, pada mulanya media hanya 

dianggap sebagai alat bantu mengajar guru (teaching aids). Alat bantu 

yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek 

dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman kongkret, 

motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar 

siswa. Namun sering terjadi, karena terlalu memusatkan perhatian 

pada alat bantu visual yang dipakainya, justru guru kurang 

memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran 

(instruction) produksi dan evaluasinya. Dengan masuknya pengaruh 

teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk 

mengkongkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga 

dikenal adanya alat audio visual atau audiovisual aids (AVA)  

Media pembelajaran sebagai sala satu sumber belajar yang 

dapat menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi hal tersebut. 

Perbedaan gaya belajar, minat, intelegensi, keterbatasan daya indera, 
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cacat tubuh atau hambatan jarak geografis, jarak waktu dan lain-lain 

dapat dibantu diatasi dengan pemanfaatan media pembelajaran 

 

2. Kawasan Pengembangan Media Pembelajaran 
Pengembangan adalah proses penterjemahan spesifikasi 

desain ke dalam bentuk fisik, di dalamnya meliputi : (1) teknologi cetak; 

(2) teknologi audio-visual; (3) teknologi berbasis komputer; dan (4) 

teknologi terpadu.  

Kawasan pengembangan berakar pada produksi media. Melalui 

proses yang bertahun-tahun perubahan dalam kemampuan media ini 

berakibat pada perubahan kawasan. Walaupun perkembangan buku 

teks dan alat bantu pembelajaran yang lain (teknologi cetak) 

mendahului film, namun pemunculan film merupakan tonggak sejarah 

dari gerakan audio-visual ke era Teknologi Pembelajaran sekarang ini. 

Pada 1930-an film mulai digunakan untuk kegiatan pembelajaran 

(teknologi audio-visual). Selama Perang  Dunia II, banyak jenis bahan 

yang diproduksi  terutama film untuk pelatihan militer. Setelah perang, 

televisi sebagai media baru digunakan untuk kepentingan pendidikan 

(teknologi audio-visual). Selama akhir tahun 1950- an dan awal tahun 

1960-an bahan pembelajaran berprograma mulai digunakan untuk 

pembelajaran.  Sekitar tahun 1970-an komputer mulai digunakan untuk 

pembelajaran, dan permainan simulasi menjadi mode di sekolah. 

Selama tahun 1098-an teori dan praktek di bidang pembelajaran yang 

berlandaskan komputer berkembang seperti jamur dan sekitar tahun 

1990-an multimedia terpadu yang berlandaskan komputer merupakan 

dari kawasan ini. 

Di dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang 

kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong terhadap desain 

pesan maupun strategi pembelajarannya. Pada dasarnya kawasan 

pengembangan terjadi karena : 

 Pesan yang didorong oleh isi 
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 Strategi pembelajaran yang didorong oleh teori, 

 Manifestasi fisik dari teknologi – perangkat keras, perangkat lunak, 

dan bahan pembelajaran 

 
a. Teknologi Cetak; adalah cara untuk memproduksi atau 

menyampaikan bahan, seperti : buku-buku, bahan-bahan visual 

yang statis, terutama melalui pencetakan mekanis atau photografis. 

Teknologi ini menjadi dasar untuk pengembangan dan 

pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil 

teknologi ini berupa cetakan. Teks dalam penampilan komputer  

adalah suatu contoh  penggunaan teknologi komputer untuk 

produksi. Apabila teks tersebut dicetak dalam bentuk “cetakan” 

guna keperluan pembelajaran merupakan contoh penyampaian 

dalam bentuk teknologi cetak. 

Dua komponen teknologi ini adalah bahan teks verbal dan 

visual. Pengembangan kedua jenis bahan pembelajaran tersebut 

sangat bergantung pada teori persepsi visual, teori membaca, 

pengolahan informasi oleh manusia dan teori belajar. 

Secara khusus, teknologi cetak/visual mempunyai karakteristik 

sebagai berikut : 

 Teks dibaca secara linier, sedangkan visual direkam menurut ruang 

 Keduanya biasanya memberikan komunikasi satu arah yang pasif. 

 Keduanya berbentuk visual yang statis 

 Pengembangannya sangat bergantung kepada prinsip-prinsip 

linguistik dan persepsi visual. 

 Keduanya berpusat pada pembelajar 

 Informasi dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh 

pemakai. 
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b. Teknologi Audio-Visual; merupakan cara memproduksi dan 

menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan 

elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. 

Pembelajaran audio-visual dapat dikenal dengan mudah karena 

menggunakan perangkat keras di dalam proses pengajaran. 

Peralatan audio-visual memungkinkan pemroyeksian gambar 

hidup, pemutaran kembali suara, dan penayangan visual yang 

beukuran besar. Pembelajaran audio-visual didefinisikan sebagai 

produksi dan pemanfaatan bahan yang berkaitan dengan 

pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang secara 

eksklusif tidak selalu harus bergantung kepada pemahaman kata-

kata dan simbol-simbol sejenis. 

Secara khusus, teknologi audio-visual cenderung mempunyai 

karakteristik sebagai berikut :   

 Bersifat linier 

 Menampilkan visual yang dinamis 

 Secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah 

ditentukan oleh desainer/pengembang 

 Cenderung merupakan bentuk representasi fisik dari gagasan yang 

riil dan abstrak 

 Dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi tingkah laku 

dan kognitif 

 Sering berpusat pada guru, kurang memperhatikan interaktivitas 

belajar siswa. 

 
c. Teknologi Berbasis Komputer; merupakan cara-cara 

memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan  

perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Pada dasarnya, 

teknologi berbasis komputer menampil_kan informasi kepada 

pembelajar melalui tayangan di layar monitor. Berbagai aplikasi 

komputer biasanya disebut “computer-based intruction (CBI)”, 



 7-28 Media Pembelajaran 

“computer assisted instruction (CAI”), atau “computer-managed 

instruction (CMI)”.  
Aplikasi-aplikasi ini hampir seluruhnya dikembangkan 

berdasarkan teori perilaku dan pembelajaran terprogram, akan tetapi 

sekarang lebih banyak berlandaskan pada teori kognitif. Aplikasi-

aplikasi tersebut dapat bersifat: (1) tutorial, pembelajaran utama 

diberikan, (2) latihan dan pengulangan untuk membantu pembelajar 

mengembangkan kefasihan dalam bahan yang telah dipelajari 

sebelumnya, (3) permainan dan simulasi   untuk memberi kesempatan 

menggunakan pengetahuan yang baru dipelajari; dan (5) dan sumber 

data yang memungkinkan pembelajar untuk mengakses sendiri 

susunan data melalui tata cara pengakasesan (protocol) data yang 

ditentukan secara eksternal. 

Teknologi komputer, baik yang berupa perangkat keras maupun 

perangkat lunak  biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. 

 Dapat digunakan secara secara acak, disamping secara linier 

 Dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa, disamping 

menurut cara seperti yang dirancang oleh pengembangnya 

 Gagasan-gagasan biasanya diungkapkan secara abstrak 

dengan menggunakan kata, simbol maupun grafis 

 Prinsip-prinsip ilmu kognitif diterapkan selama pengembangan 

 Belajar dapat berpusat pada pembelajar dengan tingkat 

interaktivitas tinggi. 

 
d. Teknologi Terpadu; merupakan cara untuk memproduksi dan 

menyampaikan bahan dengan memadukan  beberapa jenis media 

yang dikendalikan komputer. Keistimewaan yang ditampilkan oleh 

teknologi ini adalah menggunakan komputer berspesifikasi tinggi, 

yakni adanya interaktivitas siswa yang tinggi dengan berbagai 

macam sumber belajar. 
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Pembelajaran dengan teknologi terpadu ini mempunyai karakteristik 

sebagai berikut :  

 Dapat digunakan secara acak, disamping secara. linier 

 Dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa, disamping 

menurut cara seperti yang dirancang oleh pengembangnya 

 Gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam 

konteks pengalaman Pembelajar, relevan dengan kondisi 

pembelajar, dan di bawah kendali pembelajar 

 Prinsip-prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan 

dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan 

pembelajaran 

 Belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut 

pengetahuan kognitif sehingga pengetahuan terbentuk pada 

saat digunakan 

 Bahan belajar menunjukkan interaktivitas pembelajar yang 

tinggi 

 Sifat bahan yang mengintegrasikan kata-kata dan contoh 

dari banyak sumber media. 

 

3. Manfaat Internet sebagai Media Pendidikan 
Teknologi internet hadir sebagai media yang multifungsi. 

Komunikasi melalui internet dapat dilakukan secara interpersonal 

(misalnya e-mail dan chatting) atau secara masal, yang dikenal 

dengan istilah one to many communication (misalnya mailing list). 

Internet juga mampu hadir secara real time audio visual seperti pada 

metoda konvensional dengan adanya aplikasi teleconference. 

Berdasarkan hal tersebut, maka internet dapat dipakai sebagai 

media pendidikan yang mampu menghadapkan karakteristik yang 

khas, yakni: 

a. sebagai media interpersonal dan media massa; 

b. bersifat interaktif, 



 7-30 Media Pembelajaran 

c. memungkinkan komunikasi secara sinkron maupun asinkron. 

Karakteristik ini memungkinkan siswa melakukan komunikasi 

dengan sumber ilmu secara lebih luas, dibandingkan dengan hanya 

menggunakan media konvensional. 

Teknologi internet sangat membantu siswa yang mengalami 

keterbatasan ruang dan waktu untuk tetap dapat menikmati 

pendidikan. Metoda talk dan chalk, nyantri, usrah dapat dimodifikasi 

dalam bentuk komunikasi melalui e-mail, mailing list, dan chatting. 

Mailing list dapat dianalogikan dengan usrah, dimana seorang pakar 

akan berdiskusi bersama anggota mailing list. Metoda ini mampu 

menghilangkan jarak antara pakar dengan pelajar. Suasana yang 

hangat dan nonformal pada mailing list ternyata menjadi cara 

pembelajaran yang efektif seperti pada metoda usrah. 

Berikut adalah beberapa manfaat penggunaan teknologi informasi : 

 arus informasi tetap mengalir setiap waktu tanpa ada batasan 

waktu dan tempat; 

 kemudahan mendapatkan resource (sumberdaya) yang lengkap, 

 aktivitas pembelajaran siswa meningkat, 

 daya tampung meningkat, 

 adanya standardisasi pembelajaran, 

 meningkatkan learning outcomes baik kuantitas/kualitas. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa internet 

berperan sebagaimana media, jadi bukan pengganti sistem 

pendidikan. Kehadiran internet lebih bersifat suplementer dan 

pelengkap. Metoda konvensional tetap diperlukan, hanya saja dapat 

dimodifikasi ke bentuk lain. Metoda talk dan chalk dimodifikasi menjadi 

online  conference. Metoda nyantri dan usrah mengalami modifikasi 

menjadi diskusi melalui mailing list. 
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C. LATIHAN 
I. PERTANYAAN GANDA 
1. Media yang berkaitan dengan indera pendengaran adalah : 

a. Transparansi 

b. Laboratorium Bahasa 

c. Mikrofis 

d. Flanel Board 

2. Dari sisi kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan menjadi : 

a. Media asli dan media tiruan 

b. Media jadi dan media rancangan 

c. Media material dan media audio 

d. Media visual dan media audiovisual 

3. Di bawah ini adalah penyebab guru memilih media, kecuali : 

a. Dapat mendemonstrasikan 

b. Familier (terbiasa) dengan media 

c. Dapat menjelaskan lebih konkret 

d. Menghemat bicara 

4. Di bawah ini yang tidak termasuk sumber belajar adalah : 

a. Papan tulis 

b. Guru 

c. Media 

d. Buku 

5. Di bawah ini dapat mengambarkan pengertian media kecuali 

a. Saluran penyampai pesan 

b. Instrumen yang dapat merangsang siswa untuk belajar 

c. Siswa dalam belajar perlu hiburan 

d. Alat untuk menambah perhatian dan minat siswa untuk belajar 

6. Dalam pelajaran ekonomi, untuk menerangkan data pertumbuhan 

penduduk, sangat cocok menggunakan media di bawah ini, kecuali : 

a. Globe 

b. Grafik 
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c. Diagram 

d. Tabel/bagan 

7. Ahli yang mengembangkan media adalah di bawah ini, kecuali : 

a. J.B. Say 

b. AECT 

c. Gagn 

d. Brigs 

8. Yang termasuk media paling gampang dibuat oleh guru, tanpa 

menggunakan biaya adalah : 

a. Kartun 

b. Grafik 

c. Transparansi 

d. Sketsa 

9. Apa yang sebaiknya diperhatikan dalam menyusun media : 

a. Material yang mahal 

b. Kecanggihan alat 

c. Gampang dibuat 

d. Aspek desain 

10. Dalam rangka pemilihan media, hal yang paling perlu diperhatikan 

adalah : 

a. Apakah harga bahan pembuatan media terjangkau 

b. Apakah materi pelajaran yang mutakhir 

c. Apakah relevan dengan tujuan pembelajaran 

d. Apakah bisa dikomputerisasikan 

 

II.  PERTANYAAN ESAY 
1. Jelaskan dan gambarkan proses komunikasi yang gagal dan 

proses komunikasi yang berhasil dengan adanya peran media. 

2. Berikan contoh media yang efektif dalam pembelajaran dengan 

mengambil tiga kompetensi dasar dari mata pelajaran yang 

Saudara ampu. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Pengertian yang cukup populer dari media pembelajaran 

adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Media pembelajaran 

menjadi bagian yang integral dari proses pendidikan. Oleh karena itu, 

media dalam pembelajaran adalah menjadi suatu bidang yang harus 

dikuasai oleh setiap guru yang profesional. Dalam hal yang terkait 

dengan media, kini telah berkembang sedemikian rupa berkat 

kemajuan ilmu, teknologi dan perubahan sikap masyarakat. 

Keberadaan media dalam pembelajaran telah ditafsirkan secara lebih 

luas dan mempunyai fungsi yang lebih luas pula, serta memiliki nilai 

yang sangat penting dalam dunia pendidian di sekolah.               

Guru merupakan pekerjaan profesional. Karena itu diperlukan 

kemampuan dan kewenangan. Kemampuan itu dapat dilihat pada 

kesanggupannya menjalankan peranannya sebagai guru: pengajar, 

pembimbing, administrator, dan sebagai pembina ilmu. Salah satu segi 

dari kemampuan profesional seorang guru, adalah sejauh manakah ia 

menguasai metodologi media pembelajaran di sekolah untuk 

kepentingan anak didiknya, sehingga memungkinkan perkembangan 

mereka secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan.   

 

B. Prasyarat 
Untuk lebih memahami substansi mata ajar atau mata diklat 

tentang media dalam pembelajaran ini agar dapat diimplementasikan 

dalam proses pembelajaran, diperlukan prasyarat berupa telah selesai 

mengikuti materi bidang studi dengan beracu pada standar kompetensi 

dan kompetansi dasar sesuai kurikulum yang berlaku (kini KTSP) dan 
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juga telah menguasai pembelajaran inovatif dan kreatif. 

Argumentasinya adalah seorang guru tidak akan dapat memilih media 

yang tepat tanpa mengetahui materi yang ditetapkan dalam kurikulum 

yang berlaku.  

 

C. Petunjuk Belajar 
Baca modul ini dengan cermat, ikuti dengan seksama 

penjelasana langsung dari nara sumber, praktikan secara langsung 

dalam proses pembelajaran dengan inovasi yang terus menerus. 

 

D. Kompetensi dan Indikator 
1. Standar Kompetensi 

Memahami Media pembelajaran dan Proses Belajar Mengajar 

2. Kompetensi Dasar 
1.1.  Media dalam Pembelajaran 

Indikator  
 Mendeskripsikan Makna Media dalam Pembelajaran 

 Mendeskripsikan Pola Media Pembelajaran 

 Mengidentifikasi  Desain Penelitian, Mencakupi Visualisasi Ide, 

Media Tiga Dimensi. 

 Mengidentifikasi  Desain Pembelajaran; Penggunaan Media dalam 

Teknologi Pembelajaran 

 Mengidentifikasi Penggunaan Media Pembelajaran dalam 

Pembelajaran 

 

1.2.  Kharakteristik Media dan Pemilihan Media 

Indikator  

• Mengidentifikasi Karakteristik Media Grafis, Audio dan Proyeksi 

Diam 
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• Mengidentifikasi Pemilihan Media berupa Media Jadi dan 

Rancangan, Pertimbangan Pemilihan Media dan Kriteria 

Pemilihannya 

 

1.3.  Pengembangan Media pembelajaran 

Indikator  

• Mengidentifikasi Pengembangan Media Pembelajaran 

• Mendeskripsikan Kawasan Pengembangan Media Pembelajaran 

• Mendeskripsikan Manfaat Internet sebagai Media Pembelajaran 



BAB II. KEGIATAN  BELAJAR 1 
MEDIA DAN PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Standar Kompetensi 
1. Memahami Media pembelajaran dan Proses Belajar Mengajar 

 
Kompetensi Dasar 
1.1.  Media dalam Pembelajaran 

Indikator  
 Mendeskripsikan Makna Media dalam Pembelajaran 

 Mendeskripsikan Pola Media Pembelajaran 

 Mengidentifikasi  Desain Penelitian, Mencakupi Visualisasi Ide, 

Media Tiga Dimensi. 

 Mengidentifikasi  Desain Pembelajaran; Penggunaan Media dalam 

Teknologi Pembelajaran 

 Mengidentifikasi Penggunaan Media Pembelajaran dalam 

Pembelajaran 

 
B. Uraian Materi 
1. Makna Media dalam Pembelajaran 

 Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepenerima pesan. 

Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi 

teknologi dan komunikasi pendidikan (Association of Education and 

Communication Technology / AECT) di Amerika membatasi media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan/ informasi. Gagne (1970) menyatakan bahwa 

media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 
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dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu Briggs (1970) 

berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merancang siswa untuk belajar. Buku, film, 

kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya. 

Asosiasi pendidikan nasional (National Education 

Assotiation/NEA) memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah 

bentuk-bentuk komunikasi baik tercatat maupun audiovisual serta 

peralatannya. Media dirancang untuk dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar dan dibaca. Apapun batasan yang diberikan, ada persamaan 

diantara batasan tersebut yaitu bahwa media  adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi. 

Salah satu pengertian dari media pembelajaran yang cukup 

populer adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka 

lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa 

dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh sebab itu 

media pembelajaran adalah suatu bagian yang integral dari proses 

pendidikan. Dan karena itu menjadi suatu bidang yang harus dikuasai 

oleh setiap guru yang profesional. Karena bidang ini telah berkembang 

sedemikian rupa berkat kemajuan ilmu dan teknologi dan perubahan 

sikap masyarakat, maka bidang ini telah ditafsirkan secara lebih luas 

dan mempunyai fungsi yang lebih luas pula serta memiliki nilai yang 

sangat penting dalam dunia pendidian di sekolah.               

Pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional. Karena itu 

diperlukan kemampuan dan kewenangan. Kemampuan itu dapat 

dilihat pada kesanggupannya enjalankan peranannya sebagai guru: 

pengajar, pembimbing, administrator, dan sebagai pembina ilmu. 

Salah satu segi kemampuan ini, adalah sejauh manakah ia menguasai 

metodologi media pembelajaran di sekolah untuk kepentingan anak 
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didiknya, sehingga memungkinkan perkembangan mereka secara 

optimal sesuai dengan tujuan pendidikan.   

 

2. Pola Media Pembelajaran                   
Dari pengertian media pembelajaran di atas kita menafsirkan 

media pembelajaran dari sudut pandang yang luas, dalam arti tidak 

hanya terbatas pada alat-alat audio/visual yang dapat dilihat dan 

didengar, melainkan sampai pada kondisi di mana para siswa dapat 

melakukan sendiri. Dalam pola demikian itu, maka tercakup pula di 

dalamnya pribadi dan tingkah laku guru. Secara menyeluruh pola 

media pembelajaran itu terdiri atas: 

a.  Bahan-bahan cetakan atau bacaan (suplementary materials), 

berupa bahan bacan seperti: buku, koran, komik, majalah, bulletin, 

folder, periodikal, pamplet, dan lain-lain. Bahan-bahan ini lebih 

mengutamakan kegiatan membaca atau penggunaan simbol-

simbol kata dan visual. 

b.   Alat-alat audio-visual.  

Alat-alat yang tergolong ke dalam kategori ini, terdiri dari:  

1) Media tanpa proyeksi, seperti: papan tulis, papan tempel, papan 

planel, bagan, diagram, grafis, poster, kartoon, gambar, dan lain-

lain. 

2) Media pembelajaran tiga dimensi. Alat-alat yang tergolong ke 

dalam kategori ini, terdiri dari: model, benda asli, contoh/specimen, 

benda tiruan/mock-ups, diorama, boneka, topeng, peta, globe, 

pameran, museum sekolah, dan lain-lain. 

3) Media pembelajaran yang mengunakan teknik atau masinal. Alat-

alat yang tergolong ke dalam kategori ini, meliputi antara lain: slide 

dan film strip, OHP, film, rekaman radio, televisi, laboratorium, 

perkakas oto-instruktif, ruang kelas otomatis, sistem interkomuniasi, 

dan komputer. 
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c.  Sumber-sumber masyarakat.  

Berupa obyek-obyek, peninggalan sejarah, dokumentasi, bahan-

bahan, masalah-masalah, dan sebagainya dari berbagai bidang, 

yang meliputi: daerah, penduduk, sejarah, jenis-jenis kehidupan, 

mata pencaharian, industri, perbankan, perdagangan, 

pemerintahan, kebudayaan, politik, dan lain-lain. Untuk mempelajari 

hal-hal tersebut diperlukan berbagai metode, yakni: karyawisata, 

manusia sumber, survay, berkemah, pengabdian sosial, kerja 

pengalaman, dan lain-lain. 

d.   Kumpulan benda-benda (material collections).  

Berupa benda-benda atau barang-barang yang dibawa dari 

masyarakat ke sekolah untuk dipelajari, seperti: potongan kaca, 

potongan sendok, daun, bibit, bahan kimia, darah, dan lain-lain. 

e.  Contoh-contoh kelakuan yang dicontohkan oleh guru.  

Meliputi semua contoh kelakuan yang ditunjukkan oleh guru 

sewaktu mengajar, misalnya dengan tangan, dengan kaki, gerakan 

badan, mimik, dan lain-lain. Keperaghaan yang tergolong ke dalam 

kategori ini tak mungkin disebutkan satu persatu, oleh karena 

sangat banyak macamnya dan sangat tergantung kepada kreasi 

dan inisiatif pribadi guru sendiri. Tetapi pada pokoknya jenis media 

ini hanya dapat dilihjat, didengar dan ditiru oleh siswa.  

 

3.  Disain Pesan                         
Disain pesan adalah sistematika bagaimana kita akan 

mengolah pesan-pesan kita menjadi program media yang efektif. Di 

dalam sistematika ini terdapat langkah-langkah pengembangan yang 

dapat kita jadikan pedoman sebagai alur untuk menentukan langkah-

langkah yang akan kita lakukan. Beberapa alasan untuk menjawab 

mengapa desain itu kita perlukan: 
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a. Kemungkinan menyimpang dari tujuan yang ditentukan diperkecil 

dengan maksud validitasnya dipertinggi karena relevansi dengan 

tujuannya terjamin; 

b. Keandalannya dapat terjaga karena konsisten dengan tujuannya; 

c. Kemungkinan ada bagian-bagian penting yang terlewati terjaga 

karena dikerjakan secara sistematis; 

d. Kelemahan dan kekurangan mudah dideteksi dan direvisi karena 

pola penelusurannya jelas. 

 

4.   Visualisasi Ide 
   Proses visualisasi merupakan salah satu kegiatan dari 

pengembangan media audio-visual. Salah satu karakteristinya adalah: 

visual lebih dipentingkan dari audionya. Dengan kata lain, pada 

pengembangan program audio-visual, hal-hal yang berupa visualisasi 

dari gagasan atau ide diharapkan dapat lebih memegang peran di 

dalam penyampaian pesannya. Berdasarkan penelitian mengenai 

kemampuan mengingat yang dilakukan oleh perusahaan Sovocom 

Company di Amerika disimpulkan sebagai berikut: 

 Verbal (tulisan) 20% 

 Audio saja 10% 

 Visual saja 20% 

 Audio Visual 50%  

   Di dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak 

menyampaikan pesan secara verbal kepada lawan bicara kita. Bahkan 

sering kali kita berasumsi bahwa komunikasi verbal adalah lebih 

efisien daripada cara lain. Padahal dalam kehidupan sehari-hari pun 

sering kita jumpai hal-hal praktis berupa penyampaian lambang-

lambang visual bukan tulisan yang merupakan lambang visual seperti: 

tanda larangan lalu lintas, kamar kecil untuk pria/wanita, petunjuk-

petunjuk arah, dan sebagainya. Dengan menggunakan lambang-
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lambang visual, maka orang yang tidak bisa membaca pun akan dapat 

mengerti pesan yang dikirimkan. 

 

5.    Media Tiga Dimensi            
Secara garis besar media tiga dimensi terbagi menjadi dua 

golongan yaitu  

(1)  benda-benda sebenarnya (benda asli),  

(2)  benda-benda pengganti (tiruan). Dari kedua golongan media ini 

ada yang bisa dibawa ke kelas dan ada yag tidak dapat dibawa ke 

kelas.a.       

Pengalaman melalui benda sebenarnya Benda-benda 

sebenarnya yakni benda-benda riil yang dipakai manusia di dalam 

kehidupan sehari-hari. Golongan ini merupakan golongan utama; 

pengalaman-pengalaman yang diperoleh adalah pengalam angsung 

dan nyata. Menggunakan benda-benda nyata atau makhluk hidup 

dalam pengajaran sering kali paling baik, dalam menampilkan benda-

benda nyata tentang ukuran, suara, gerak-gerik, permukaan, bobot 

badan, bau serta manfaatnya. Benda-benda nyata itu banyak 

macamnya, mulai dari manusia, benda atau makhluk hidup seperti 

hewan, tumbuh-tumbuhan, juga termasuk benda-benda mati seperti 

batuan, air, tanah dan lain-lain. 

Dalam mempergunakan benda-benda nyata untuk tujuan 

pengajaran di kelas, guru hendaknya mempertimbangkan hal-hal 

berikut : 

a) benda-benda atau makhluk hidup apakah yang mugkin 

dimanfaatkan di kelas secara efisien, 

b) bagaimana caranya agar semua benda itu bersesuaian sekali 

terhadap pola belajar siswa, 

c) dari mana sumbernya untuk memperoleh benda-benda itu. Benda-

benda itu tentunya yang berukuran kecil atau tidak terlalu besar 
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dan relatif mudah didapatkan dari lingkungan sekitar kelas 

(terjangkau), yang terpenting dalam hal ini adalah agar apa yang 

menjadi tujuan yang telah direncanakan akan dapat tercapai. 

 

6.   Desain Pembelajaran; Penggunaan  Media dalam Teknologi 
Pembelajaran 

Lima bidang garapan dari Teknologi Pembelajaran, yaitu : 

Desain, Pengembangan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan Penilaian. 

Kelima hal ini merupakan kawasan (domain) dari bidang Teknologi 

Pembelajaran. Di bawah ini akan diuraikan kelima kawasan tersebut, 

dengan sub kategori dan konsep yang terkait. 

Kawasan desain terdiri atas:  

a. Desain Sistem Pembelajaran
b. Desain Pesan 
c. Strategi Pembelajaran 
d. Karakteristik Pembelajar 
 

Yang dimaksud dengan desain disini adalah proses untuk 

menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi 

dan produk. Kawasan desain bermula dari gerakan psikologi 

pembelajaran, terutama diilhami dari pemikiran B.F. Skinner (1954) 

tentang teori pembelajaran berprogram (programmed instructions). 

Selanjutnya,  pada tahun 1969  dari  pemikiran Herbert Simon yang 

membahas tentang preskriptif tentang desain turut memicu kajian 

tentang desain. Pendirian pusat-pusat desain bahan pembelajaran dan 

terprogram, seperti “Learning Resource and  Development Center” 

pada tahun 1960 semakin memperkuat kajian tentang desain. Dalam 

kurun waktu tahun 1960-an dan 1970-an, Robert Glaser, selaku 

Direktur dari Learning Resource and  Development Center tersebut  

menulis dan berbicara tentang desain pembelajaran sebagai inti dari 

Teknologi Pendidikan.  
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Aplikasi teori sistem dalam pembelajaran melengkapi dasar 

psikologi pembelajaran tersebut. Melalui James Finn dan Leonard 

Silvern, pendekatan sistem pembelajaran secara bertahap mulai 

berkembang menjadi suatu metodologi dan mulai memasukkan 

gagasan dari psikologi pembelajaran.  

Perhatian terhadap desain pesan pun berkembang selama 

akhir 1960-an dan pada awal 1970-an. Kolaborasi Robert Gagne 

dengan Leslie Briggs telah menggabungkan keahlian psikologi 

pembelajaran dengan bakat dalam desain sistem yang membuat 

konsep desain pembelajaran menjadi semakin hidup. 

Kawasan Desain paling tidak meliputi empat cakupan utama 

dari teori dan praktek, yaitu : (1) Desain Sistem Pembelajaran; (2) 

Desain Pesan; (3) Strategi Pembelajaran; (4) Karakteristik Pembelajar. 

a).  Desain Sistem Pembelajaran; yaitu prosedur yang terorganisasi, 

meliputi : langkah-langkah : (a) penganalisaan (proses perumusan 

apa yang akan dipelajari); (b) perancangan (proses penjabaran 

bagaimana cara  mempelajarinya); (c) pengembangan (proses 

penulisan dan pembuatan atau produksi bahan-bahan pelajaran); 

(d) pelaksanaan/aplikasi (pemanfaatan bahan dan strategi) dan (e) 

penilaian (proses penentuan  ketepatan pembelajaran).   

Desain Sistem Pembelajaran biasanya merupakan prosedur linier 

dan interaktif yang menuntut kecermatan dan kemantapan. Agar 

dapat berfungsi sebagai alat untuk saling mengontrol, semua 

langkah–langkah tersebut harus tuntas.  Dalam Desain Sistem 

Pembelajaran, proses sama pentingnya dengan produk, sebab 

kepercayaan atas produk berlandaskan pada proses. 

b).  Desain Pesan; yaitu  perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik 

dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima, 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi,dan 

daya tangkap. Fleming dan Levie membatasi pesan pada pola-pola 

isyarat, atau simbol yang dapat memodifikasi perilaku kognitif, 
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afektif dan psikomotor. Desain pesan berkaitan dengan hal-hal 

mikro, seperti : bahan visual, urutan, halaman dan layar secara 

terpisah.  Desain harus bersifat spesifik, baik tentang media 

maupun tugas belajarnya. Hal ini mengandung makna bahwa 

prinsip-prinsip desain pesan akan berbeda, bergantung pada jenis 

medianya, apakah bersifat statis, dinamis atau kombinasi keduanya 

(misalnya, suatu potret, film, atau grafik komputer). Juga apakah 

tugas belajarnya tentang pembentukan konsep, pengembangan 

sikap, pengembangan keterampilan, strategi belajar atau hafalan.   

c). Strategi Pembelajaran; yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta 

mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan belajar dalam suatu 

pelajaran. Teori tentang strategi pembelajaran meliputi situasi 

belajar dan komponen belajar/mengajar. Seorang desainer 

menggunakan teori atau komponen strategi pembelajaran sebagai 

prinsip teknologi pembelajaran. Dalam mengaplikasikan suatu 

strategi pembelajaran bergantung pada situasi belajar, sifat materi 

dan jenis belajar yang dikehendaki.  

d).  Karakteristik Pembelajar, yaitu segi-segi latar belakang 

pengalaman pembelajar yang mempengaruhi terhadap efektivitas 

proses belajarnya. Karaketeristik pembelajar mencakup keadaan 

sosio-psiko-fisik pembelajar. Secara psikologis, yang perlu 

mendapat perhatian dari karakteristik pembelajar yaitu  berkaitan 

dengan dengan kemampuannya (ability), baik yang bersifat 

potensial maupun kecakapan nyata -- dan kepribadiannya, seperti, 

sikap, emosi, motivasi serta aspek-aspek kepribadian lainnya.  

 

7.  Mengidentifikasi  Kegunaan Media Pembelajaran dalam 
Pembelajaran 

Pemanfaatan Media; yaitu penggunaan yang sistematis dari 

sumber belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses 

pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain 
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pembelajaran. Misalnya bagaimana suatu film diperkenalkan atau 

ditindaklanjuti dan dipolakan sesuai dengan bentuk belajar yang 

diinginkan. Prinsip-prinsip pemanfaatan juga dikaitkan dengan 

karakteristik pembelajar. Seseorang yang belajar mungkin memerlukan 

bantuan keterampilan visual atau verbal agar dapat menarik 

keuntungan dari praktek atau sumber belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III. KEGIATAN  BELAJAR 2 
KHARAKTERISTIK MEDIA DAN PEMILIHAN MEDIA 

 
A. Kompetensi Dasar 

1.1. Memahami Kharakteristik Media dan Pemilihan Media 

Indikator  

• Mengidentifikasi Karakteristik Media Grafis, Audio dan Proyeksi 

Diam 

• Mengidentifikasi Pemilihan Media berupa Media Jadi dan 

Rancangan, 

• Mendeskripsikan Pertimbangan Pemilihan Media dan Kriteria 

Pemilihannya 

 

1.2.  Pengembangan Media pembelajaran 

Indikator  

• Mengidentifikasi Pengembangan Media Pembelajaran 

• Mendeskripsikan Kawasan Pengembangan Media Pembelajaran 

• Mendeskripsikan Manfaat Internet sebagai Media Pembelajaran 

 

B. Karakterisik Media 
Usaha mengklasifikasikan di atas mengungkapkan karakteristik 

atau ciri-ciri khas suatu media berbeda menurut tujuan atau maksud 

pengelompokannya. 

1. Media Grafis 
Media grafis termasuk media visual. Sebagai mana media yang lain 

media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke 

penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera 

penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam 

simbol-simbol komunikasi visual. 
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2. Gambar / foto 
Diantara media pembelajaran, gambar/foto adalah media yang 

paling umum dipakai. Ia merupakan bahasa yang umum, yang 

dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, 

pepatah cina mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih 

banyak dari pada seribu kata. 

3. Sketsa 
Sketsa adalah gambar yang sederhana, atau draf kasar yang 

melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Karena setiap 

orang normal dapat belajar menggambar, maka setiap guru yang 

baik harus dapat menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk sketsa. 

Sketsa, selain dapat menarik perhatian murid, menghindari 

verbalisme dan dapat memperjelas penyampaian pesan, harganya 

pun menyulitkan. Sebab media ini dibuat langsung oleh guru. 

4. Diagram 
Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis 

dan simbol-simbol, diagram atau skema menggambarkan struktur 

dari objek secara garis besar. Diagram menunjukkan hubungan 

yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang ada di 

situ. Diagram pada umumnya berisi petunjuk-petunjuk. Diagram 

menyederhanakan hal yang komplek sehingga dapat memperjelas 

penyajian pesan. 

Kalau kita membeli pesawat radio atau pesawat televisi biasanya 

disertai diagram yang menjelaskan secara garis besar cara kerja 

atau cara menggunakan pesawat tersebut. 

Digram yang baik sebagai media pembelajaran adalah yang : 

a). Benar, digambar rapi, diberi titel, label dan penjelasan-

penjelasan yang perlu 

b). Cukup besar dan ditempatkan secara strategis, dan  

c). Penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang 

umum yaitu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah 
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5. Bagan/ chart 
Seperti halnya media grafis yang lain, bagan atau chart termasuk 

media visual. Fungsi yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau 

konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan 

secara visual. Bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-butir 

penting dari suatu presentasi. 

6. Grafik/ Graphs 
Sebagai suatu media visual, grafik adalah gambar sederhana yang 

menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Untuk melengkapinya 

sering kali simbol-simbol verbal digunakan pula di situ. 

Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara 

teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan sesuatu 

objek atau peristiwa yang saling behubungan secara singkat dan 

jelas. Berbeda dengan bagan, grafik disusun berdasarkan prinsip-

prinsip dan menggunakan data-data komparatif. 

7. Grafik Garis 
Grafik garis atau line graphs termasuk dalam kelompok grafik dua 

skala, atau dua proses yang dinyatakan dalam garis vertikal dan 

garis horizontal yang saling bertemu. 

8. Grafik Batang 
Seperti halnya dengan grafik garis, grafik batang juga 

menggunakan proses vertikal dan horizontal. Grafik jenis ini 

bermanfaat untuk membandingkan suatu objek, atau peristiwa yang 

sama dalam waktu yang bebeda, atau menggambarkan berbagai 

hal/ objek yang berbeda tentang sesuatu yang sama. 

9. Grafik Lingkaran/  circle graph atau pie graph 
Grafik ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagian-bagian dari 

suatu keseluruhan serta perbandingannya. 

10. Kartun 
Kartun adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan 

simbol-simbol untuk menyampaikan sesuatu pesan secara cepat 
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dan ringkas terhadap orang, situasi, kejadian-kejadian tertentu. 

Kemampuannya besar sekali untuk menarik perhatian, 

mempengruhi sikap maupun tingkah laku. 

11. Poster 
Poster tidak saja penting untuk menyampaikan kesan-kesan 

tertentu tapi untuk mempengaruhi dan memotivasi orang yang 

melihatnya. Poster berfungsi mempengaruhi oarng-orang untuk 

membeli produk dari suatu perusahaan, mengikuti program 

Keluarga Berencana atau ajakan menyayangi binatang pun dapat 

dituangkan lewat poster. 

12. Peta dan Globe 
Pada dasarnya peta dan globe berfungsi untuk menyajikan data-

data lokasi. 

13. Papan Flanel/ Flanel Board 
Papan flanel adalah media grafis yang efektif sekali untuk 

menyajikan pesan-pesan tertentu pada sasaran tertentu pula. 

Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat sehingga praktis. 

Gambar yang disajikan dapat dipasang dan dicopot sehingga dapat 

dipakai berkali-kali.  

14. Papan Buletin 
Berbeda dengan papan flanel, papan buletin ini tidak dilapisi kain 

flanel tetapi langsung ditempel lembar gambar atau tulisan. 

15. Media Audio 
Berbeda dengan media grafis, media audio berkaitan dengan 

indera pendengaran. Pesan yang disampaikan dituangkan ke 

dalam lambang-lambang auditiv, baik verbal maupun non verbal. 

Adapun jenis-jenisnya: 

a). Radio 

b). Alat perekam pita magnetik 

c). Laboratorium bahasa 
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16. Media Proyeksi Diam 
Media proyeksi diam (still proyected medium) mempunyai 

persamaan dengan media grafik dalam arti menyajikan 

rangsangan- rangsangn visual. Selain itu, bahan-bahan grafik 

banyak sekali dipakai dalam media proyeksi diam. 

17. Film Bingkai 
Film bingkai adalah suatu film berukuran 35mm, yang biasanya 

dibungkus bingkai berukuran 2x2 inci terbuat dari karton, atau 

plastik 

18. Film Rangkai 
Berbeda dengan film bingkai, gambar pada film rangkai berurutan 

merupakan satu kesatuan. Kuran filmnya sama dengan film bingkai 

yaitu 35mm. 

19. Media Transparansi 
Media transparasi sering disebut dengan nama perangkat kerasnya 

yaitu OHP ( Overhead Projector). Media transparansi adalah media 

visual proyeksi, yang dibuat di atas bahan transparan, biasanya film 

acetate atau plastik berukuran 8,5”x11”. 

20. Proyektor Tak Tembus pandang 
Proyektor tak tembus pandang adalah alat untuk memproyeksikan 

bahan bukan transparan, tetapi bahan-bahan tidak tenbus pandang 

(opaque). 

21. Mikrofis 
Mikrofis adalah lembaran film transparan terdiri dari lambang-

lambang visual (grafis maupun verbal) yang diperkecil sedemikian 

rupa sehingga tak dapat dibaca dengan mata telanjang 

22. Film 
Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam 

membantu proses belajar mengajar. Ada tiga macam ukuran film 

yaitu 8mm, 16mm, 35mm. 
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23. Film Gelang 
Film Gelang adalah jenis media yang terdiri dari film berukuran 

8mm atau 16mm yang ujung-ujungnya saling bersambungan, 

sehingga film ini akan berputar terus berulang-ulang kalau tidak 

dimatikan. 

24. Televisi 
Selain film televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan 

pembelajaran secara audio visual dengan disertai unsur gerak. 

Dilihat dari sudut jumlah penerima pesannya, televisi tergolong ke 

dalam media masa. 

25. Video 
Video sebagai media audio visual yang menampilkan gerak 

semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang 

disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, 

edukatif maupun instruktional 

 

C.  Pemilihan Media 
1.   Media Jadi dan Media Rancangan 

Ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan 

dalam dua jenis yaitu media jadi karena sudah merupakan komoditi 

perdagangan dan terdapat di pasaran kuas dalam keadaan siap pakai 

(media by utilization), dan media rancangan karena perlu dirancang 

dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud atau tujuan 

pembelajaran tertentu ( media by design). 

Dasar Pertimbangan Pemilihan Media 

 Beberapa penyebab oarng mimilih media antara lain adalah: 

a). bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah 

pada media 

b). Merasa sudah akrap dengan media tersebut 

c). Ingin memberi gambaran atau penjelasan lebih kongkret 
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d). Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa 

dilakukannya. 

Jadi dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangat 

sederhana yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan 

yang diinginkan atau tidak. 

Hal yang menjadi pertanyaan disini adalah apa ukuran atau 

kriteria kesesuaian tersebut. Jawaban atas pertanyaan ini tidaklah 

semudah pertanyaanya. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan,. 

Misalnya tujuan instruksional yang ingin dicapai, karakteristik siswa 

atau sasaran, jenis rangsangan belajar yang diinginkan (audio, visual, 

gerak, dst), keadaan latar atau lingkungan, kondisi setempat, dan 

luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Faktor-faktor tersebut pada 

akhirnya harus diterjemahkan dalam pemutusan pemilihan. 

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam rangka 

pembelian media jadi adalah sebagai berikut: 

a). Apakah media yang bersangkutan relevan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai? 

b). Apakah ada sumber informasi, katalog, dan sebagainya mengenai 

media yang bersangkutan? 

c). Apakah perlu dibentuk tim untuk mereviu yang terdiri dari para 

calon pemakai? 

d). Apakah ada media di pasaran yang telah divalidasikan? 

e). Apakah media yang bersangkutan boleh di reviu terlebih dahulu? 

f). Apakah tersedia format reviu yang sudah dibakukan? 

 

2.  Kriteria Pemilihan 
Di atas telah disinggung bahwa kriteria pemilihan media harus 

dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan 

keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat 

khasnya (karakteristik) media yang bersangkutan. 
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 Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa 

media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang ingin dicapai. Contoh : bila tujuan atau kompetensi 

peserta didik bersifat menghafalkan kata-kata tentunya media audio 

yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai 

bersifat memahami isi bacaan maka media cetak yang lebih tepat 

digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik (gerak dan 

aktivitas), maka media film dan video bisa digunakan. Di samping itu, 

terdapat kriteria lainnya yang bersifat melengkapi (komplementer), 

seperti: biaya, ketepatgunaan; keadaan peserta didik; ketersediaan; 

dan mutu teknis. 



BAB IV. KEGIATAN  BELAJAR 3 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN  

 
A. Kompetensi Dasar 

Memahami Perkembangan Media Pembelajaran 

 
B. Indikator  

1. Mengidentifikasi Pengembangan Media Pembelajaran 

2. Mendeskripsikan Kawasan Pengembangan Media Pembelajaran 

3. Mendeskripsikan Manfaat Internet sebagai Media Pembelajaran 

 

C. Uraian Materi 
1. Perkembangan Media Pembelajaran 

Kalau dilihat perkembangannya, pada mulanya media hanya 

dianggap sebagai alat bantu mengajar guru (Teaching aids). Alat bantu 

yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek 

dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman kongkret, 

motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar 

siswa. Namun sering terjadi, karena terlalu memusatkan perhatian 

pada alat bantu visual yang dipakainya, justru kurang memperhatikan 

aspek desain, pengembangan pembelajaran (instruction) produksi dan 

evaluasinya. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar 

pertengahan abad ke-20 alat visual untuk mengkongkretkan ajaran ini 

dilengkapi dengan alat audio sehingga dikenal adanya alat audio visual 

atau audiovisual aids (AVA)  

Media pembelajaran sebagai sala satu sumber belajar yang 

dapat menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi hal tersebut. 

Perbedaan gaya belajar, minat, intelegensi, keterbatasan daya indera, 

cacat tubuh atau hambatan jarak geografis, jarak waktu dan lain-lain 

dapat dibantu diatasi dengan pemanfaatan media pembelajaran 
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2. Kawasan Pengembangan Media pembelajaran 

  

 

 

 

Pengembangan adalah proses penterjemahan spesifikasi 

desain ke dalam bentuk fisik, di dalamnya meliputi : (1) teknologi cetak; 

(2) teknologi audio-visual; (3) teknologi berbasis komputer; dan (4) 

teknologi terpadu.  

Kawasan pengembangan berakar pada produksi media. Melalui 

proses yang bertahun-tahun perubahan dalam kemampuan media ini 

berakibat pada perubahan kawasan. Walaupun perkembangan buku 

teks dan alat bantu pembelajaran yang lain (teknologi cetak) 

mendahului film, namun pemunculan film merupakan tonggak sejarah 

dari gerakan audio-visual ke era Teknologi Pembelajaran sekarang ini. 

Pada 1930-an film mulai digunakan untuk kegiatan pembelajaran 

(teknologi audio-visual). Selama Perang  Dunia II, banyak jenis bahan 

yang diproduksi  terutama film untuk pelatihan militer. Setelah perang, 

televisi sebagai media baru digunakan untuk kepentingan pendidikan 

(teknologi audio-visual). Selama akhir tahun 1950- an dan awal tahun 

1960-an bahan pembelajaran berprograma mulai digunakan untuk 

pembelajaran.  Sekitar tahun 1970-an komputer mulai digunakan untuk 

pembelajaran, dan permainan simulasi menjadi mode di sekolah. 

Selama tahun 1098-an teori dan praktek di bidang pembelajaran yang 

berlandaskan komputer berkembang seperti jamur dan sekitar tahun 

1990-an multimedia terpadu yang berlandaskan komputer merupakan 

dari kawasan ini. 

Kawasan Pengembangan Media Pendidikan, meliputi : 

a). Teknologi Cetak 

b). Teknologi Audio-visual  

c). Teknologi Berbasis Komputer  

d). Teknologi Terpadu 
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Di dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang 

kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong terhadap desain 

pesan maupun strategi pembelajarannya . Pada dasarnya kawasan 

pengembangan terjadi karena : 

a Pesan yang didorong oleh isi 

b Strategi pembelajaran yang didorong oleh teori, 

c Manifestasi fisik dari teknologi – perangkat keras, perangkat lunak, 

dan bahan pembelajaran 

a).  Teknologi Cetak; adalah cara untuk memproduksi atau 

menyampaikan bahan, seperti : buku-buku, bahan-bahan visual 

yang statis, terutama melalui pencetakan mekanis atau photografis. 

Teknologi ini menjadi dasar untuk pengembangan dan 

pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil 

teknologi ini berupa cetakan. Teks dalam penampilan komputer  

adalah suatu contoh  penggunaan teknologi komputer untuk 

produksi. Apabila teks tersebut dicetak dalam bentuk “cetakan” 

guna keperluan pembelajaran merupakan contoh penyampaian 

dalam bentuk teknologi cetak. 

Dua komponen teknologi ini adalah bahan teks verbal dan visual. 

Pengembangan kedua jenis bahan pembelajaran tersebut sangat 

bergantung pada teori persepsi visual, teori membaca, pengolahan 

informasi oleh manusia dan teori belajar. 

Secara khusus, teknologi cetak/visual mempunyai karakteristik 

sebagai berikut : 

1). Teks dibaca secara linier, sedangkan visual direkam menurut 

ruang 

2). Keduanya biasanya memberikan komunikasi satu arah yang 

pasif. 

3). Keduanya berbentuk visual yang statis 

4). Pengembangannya sangat bergantung kepada prinsip-prinsip 

linguistik dan persepsi visual. 
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5). Keduanya berpusat pada pembelajar 

6). Informasi dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh 

pemakai. 

b). Teknologi Audio-Visual; merupakan cara memproduksi dan 

menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan 

elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. 

Pembelajaran audio-visual dapat dikenal dengan mudah karena 

menggunakan perangkat keras di dalam proses pengajaran. 

Peralatan audio-visual memungkinkan pemroyeksian gambar 

hidup, pemutaran kembali suara, dan penayangan visual yang 

beukuran besar. Pembelajaran audio-visual didefinisikan sebagai 

produksi dan pemanfaatan bahan yang berkaitan dengan 

pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang secara 

eksklusif tidak selalu harus bergantung kepada pemahaman kata-

kata dan simbol-simbol sejenis. 

Secara khusus,   teknologi audio-visual cenderung mempunyai 

karakteristik sebagai berikut :   

1). Bersifat linier 

2). Menampilkan visual yang dinamis 

3). Secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah 

ditentukan oleh desainer/pengembang. 

4). Cenderung merupakan bentuk representasi fisik dari gagasan 

yang riil dan abstrak. 

5).  Dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi tingkah 

laku dan kognitif. 

6). Sering berpusat pada guru, kurang memperhatikan interaktivitas 

belajar si pembelajar. 

c). Teknologi Berbasis Komputer; merupakan cara-cara 

memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan  

perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Pada dasarnya, 

teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada 



 8-26 Media Pembelajaran 

pembelajar melalui tayangan di layar monitor. Berbagai aplikasi 

komputer biasanya disebut “computer-based intruction (CBI)”, 

“computer assisted instruction (CAI”), atau “computer-managed 

instruction (CMI)”.  
Aplikasi-aplikasi ini hampir seluruhnya dikembangkan berdasarkan 

teori perilaku dan pembelajaran terprogram, akan tetapi sekarang 

lebih banyak berlandaskan pada teori kognitif. Aplikasi-aplikasi 

tersebut dapat bersifat : (1) tutorial, pembelajaran utama diberikan, 

(2) latihan dan pengulangan untuk membantu pembelajar 

mengembangkan kefasihan dalam bahan yang telah dipelajari 

sebelumnya, (3) permainan dan simulasi   untuk memberi 

kesempatan menggunakan pengetahuan yang baru dipelajari; dan 

(5) dan sumber data yang memungkinkan pembelajar untuk 

mengakses sendiri susunan data melalui tata cara pengakasesan 

(protocol) data yang ditentukan secara eksternal. 

Teknologi komputer, baik yang berupa perangkat keras maupun 

perangkat lunak  biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1). Dapat digunakan secara secara acak, disamping secara linier 

2). Dapat digunakan sesuai dengan keinginan Pembelajar, 

disamping menurut cara seperti yang dirancang oleh 

pengembangnya. 

3). Gagasan-gagasan biasanya diungkapkan secara abstrak 

dengan menggunakan kata, simbol maupun grafis. 

4). Prinsip-prinsip ilmu kognitif diterapkan selama pengembangan 

5). Belajar dapat berpusat pada pembelajar dengan tingkat 

interaktivitas tinggi.  

d). Teknologi Terpadu; merupakan cara untuk memproduksi dan 

menyampaikan bahan dengan memadukan  beberapa jenis media 

yang dikendalikan komputer. Keistimewaan yang ditampilkan oleh 

teknologi ini,-- khususnya dengan menggunakan komputer dengan 
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spesifikasi tinggi, yakni adanya interaktivitas pembelajar yang tinggi 

dengan berbagai macam sumber belajar. 
Pembelajaran dengan teknologi terpadu ini mempunyai karakteristik 

sebagai berikut :  

1). Dapat digunakan secara acak, disamping secara. linier 

2). Dapat digunakan sesuai dengan keinginan Pembelajar, 

disamping menurut cara seperti yang dirancang oleh 

pengembangnya. 

3). Gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam 

konteks pengalaman Pembelajar, relevan dengan kondisi 

pembelajar, dan di bawah kendali pembelajar. 

4). Prinsip-prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan 

dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan pembelajaran 

5). Belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut pengetahuan 

kognitif sehingga pengetahuan terbentuk pada saat digunakan. 

6). Bahan belajar menunjukkan interaktivitas pembelajar yang tinggi 

7). Sifat bahan yang mengintegrasikan kata-kata dan contoh dari 

banyak sumber media. 

3. Manfaat Internet Sebagai Media Pembelajaran 
Teknologi internet hadir sebagai media yang multifungsi. 

Komunikasi melalui internet dapat dilakukan secara interpesonal 

(misalnya e-mail dan chatting) atau secara masal, yang dikenal one to 

many communication (misalnya mailing list). Internet juga mampu hadir 

secara real time audio visual seperti pada metoda konvensional 

dengan adanya aplikasi teleconference. 

Berdasarkan hal tersebut, maka internet sebagai media 

pendidikan mampu menghadapkan karakteristik yang khas, yaitu: 

a. sebagai media interpersonal dan massa; 

b. bersifat interaktif, 

c. memungkinkan komunikasi secara sinkron maupun asinkron. 
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Karakteristik ini memungkinkan pelajar melakukan komunikasi 

dengan sumber ilmu secara lebih luas bila dibandingkan dengan hanya 

menggunakan media konvensional. Teknologi internet menunjang 

pelajar yang mengalami keterbatasan ruang dan waktu untuk tetap 

dapat menikmati pendidikan. Metoda talk dan chalk, ”nyantri”, ”usrah” 

dapat dimodifikasi dalam bentuk komunikasi melalui e-mail, mailing list, 

dan chatting. Mailing list dapat dianalogikan dengan ”usrah”, dimana 

pakar akan berdiskusi bersama anggota mailing list. Metoda ini mampu 

menghilangkan jarak antara pakar dengan pelajar. Suasana yang 

hangat dan nonformal pada mailing list ternyata menjadi cara 

pembelajaran yang efektif seperti pada metoda ”usrah”. 

Berikut adalah beberapa manfaat penggunaan teknologi    

informasi: 

a). Arus informasi tetap mengalir setiap waktu tanpa ada batasan 

waktu dan tempat; 

b). Kemudahan mendapatkan resource yang lengkap, 

c). Aktivitas pembelajaran pelajar meningkat, 

d). Daya tampung meningkat, 

e). Adanya standardisasi pembelajaran, 

f). Meningkatkan learning outcomes baik kuantitas/kualitas. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa internet 

bukanlah pengganti sistem pendidikan. Kehadiran internet lebih 

bersifat suplementer dan pelengkap. Metoda konvensional tetap 

diperlukan, hanya saja dapat dimodifikasi ke bentuk lain. Metoda talk 

dan chalk dimodifikasi menjadi online  conference. Metoda ”nyantri” 

dan ”usrah” mengalami modifikasi menjadi diskusi melalui mailing list. 
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D. LATIHAN 
PERTANYAAN GANDA 
1. Media yang berkaitan dengan indera pendengaran adalah : 

a. Transparansi 

b. Laboratorium Bahasa 

c. Mikrofis 

d. Flanel Board 

2. Dari sisi kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan menjadi : 

a. Media asli dan media tiruan 

b. Media jadi dan media rancangan 

c. Media material dan media audio 

d. Media visual dan media audiovisual 

3. Di bawah ini adalah penyebab guru memilih media, kecuali : 

a. Dapat mendemonstrasikan 

b. Familier (terbiasa) dengan media 

c. Dapat menjelaskan lebih konkret 

d. Menghemat bicara 

4. Di bawah ini yang tidak termasuk sumber belajar adalah : 

a. Papan tulis 

b. Guru 

c. Media 

d. Buku 

5. Di bawah ini dapat mengambarkan pengertian media kecuali 

a. Saluran penyampai pesan 

b. Instrumen yang dapat merangsang siswa untuk belajar 

c. Siswa dalam belajar perlu hiburan 

d. Alat untuk menambah perhatian dan minat siswa untuk belajar 

6. Dalam pelajaran ekonomi, untuk menerangkan data pertumbuhan 

penduduk, sangat cocok menggunakan media di bawah ini, kecuali 

: 

a. Globe 
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b. Grafik 

c. Diagram 

d. Tabel/bagan 

7. Ahli yang mengembangkan media adalah di bawah ini, kecuali : 

a. J.B. Say 

b. AECT 

c. Gagn 

d. Brigs 

8. Yang termasuk media paling gampang dibuat oleh guru, tanpa 

menggunakan biaya adalah : 

a. Kartun 

b. Grafik 

c. Transparansi 

d. Sketsa 

9. Apa yang sebaiknya diperhatikan dalam menyusun media : 

a. Material yang mahal 

b. Kecanggihan alat 

c. Gampang dibuat 

d. Aspek desain 

10. Dalam rangka pemilihan media, hal yang paling perlu diperhatikan 

adalah : 

a. Apakah harga bahan pembuatan media terjangkau 

b. Apakah materi pelajaran yang mutakhir 

c. Apakah relevan dengan tujuan pembelajaran 

d. Apakah bisa dikomuterisasikan 

 

PERTANYAAN ESAY 
1. Jelaskan dan gambarkan proses komunikasi yang gagal dan 

proses komunikasi yang berhasil dengan adanya peran media. 
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2. Berikan contoh media yang efektif dalam pembelajaran dengan 

mengambil tiga kompetensi dasar dari mata pelajaran yang 

Saudara ampu. 

 

 



BAB V. RANGKUMAN 
 

Pengertian media pembelajaran yang cukup populer adalah alat, 

metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 

komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan 

dan pengajaran di sekolah. Oleh sebab itu media pembelajaran adalah 

suatu bagian yang integral dari proses pendidikan 

Di dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak menyampaikan 

pesan secara verbal kepada lawan bicara kita. Bahkan sering kali kita 

berasumsi bahwa komunikasi verbal adalah lebih efisien daripada cara 

lain. Padahal dalam kehidupan sehari-hari pun sering kita jumpai hal-hal 

praktis berupa penyampaian lambang-lambang visual bukan tulisan yang 

merupakan lambang visual seperti: tanda larangan lalu lintas, kamar kecil 

untuk pria/wanita, petunjuk-petunjuk arah, dan sebagainya. Dengan 

menggunakan lambang-lambang visual, maka orang yang tidak bisa 

membaca pun akan dapat mengerti pesan yang dikirimkan. 

Kawasan desain terdiri atas:  

• Desain Sistem Pembelajaran 

• Desain Pesan 

• Strategi Pembelajaran 

• Karakteristik Pembelajar 

Media dikelompokkan dalam dua jenis yaitu media jadi karena 

sudah merupakan komoditi perdagangan dan terdapat di pasaran kuas 

dalam keadaan siap pakai (media by utilization), dan media rancangan 

karena perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud 

atau tujuan pembelajaran tertentu ( media by design). 
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Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media 

harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 

ingin dicapai. 

Kawasan Pengembangan Media Pendidikan, meliputi : 
a). Teknologi Cetak 

b). Teknologi Audio-visual  

c). Teknologi Berbasis Komputer  
d). Teknologi Terpadu 

Teknologi internet hadir sebagai media yang multifungsi. Internet 

juga mampu hadir secara real time audio visual seperti pada metoda 

konvensional dengan adanya aplikasi teleconference. Namun begitu 

internet bukanlah pengganti sistem pendidikan. Kehadiran internet lebih 

bersifat suplementer dan pelengkap. Metoda konvensional tetap 

diperlukan, hanya saja dapat dimodifikasi ke bentuk lain. 

 

 





BAB I PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi 

 
Mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas mengkaji tentang: 

Konsep dasar PTK yang meliputi  pengertian, karakteristik, tujuan dan 

manfaat PTK; Prosedur pelaksanaan PTK yang meliputi: 

Perencanaan/Planning (identifikasi masalah, perumusan masalah, 

analisis penyebab terjadinya masalah, pengembangan intervensi 

tindakan); Pembuatan Desain PTK, Pelaksanaan/Acting, 

Pengamatan/Observing, dan Reflecting; penyusunan Proposal PTK 

yang meliputi: (judul penelitian, latar belakang masalah, perumusan 

masalah, cara pemecahan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kajian pustaka dan hipotesis, rencana penelitian meliputi, setting 

penelitian, rencana tindakan, jenis  dan cara pengumpulan data, 

indikator kinerja, tim peneliti dan tugasnya, menyusun daftar pustaka). 

 
 

B. Prasyarat 
 

Untuk dapat mempelajari Buku Ajar Penelitian Tindakan Kelas 

ini dengan baik, para peserta pelatihan seharusnya telah: 

1. Memahami dan menguasai berbagai macam metode pembelajaran 

inovatif. 

2. Memahami dan mengenal Metodologi Penelitian Formal 

3. Memahami dan menguasai evaluasi pembelajaran geografi 

4. Memahami dan mengenal GBPP IPS SMP berdasarkan KTSP.    

 
C. Petunjuk Belajar 

1. Pelajarilah buku ini dengan seksama, disiplin diri yang tinggi akan 

sangat membantu dalam mengikuti pelatihan. 
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2. Bacalah seluruh materi yang ada dalam buku ini dan ikutilah 

urutannya secara tertib. 

3. Kerjakan semua latihan, lembar kerja, dan soal-soal yang ada 

dalam buku ini. Dalam mengerjakan setiap kegiatan dimohon tidak 

melihat teks, melainkan usahakan menjawab dengan kalimat 

sendiri. 

4. Setelah selesai mengerjakan soal-soal, cocokkan jawabannya 

dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada halaman 

belakang. 

5. Apabila mendapatkan kesulitan dalam memahami materi buku ini, 

diskusikan materi, latihan dan lembar kegiatan dengan teman 

kelompok.  

6. Pada bagian akhir setiap bab peserta pelatihan diwajibkan 

mengerjakan tes formatif sendiri tanpa bantuan orang lain. Setelah 

selesai dapat mengecek kebenarannya dengan mencocokkan kunci 

jawaban yang tersedia.     

 
D. Kompetensi dan Indikator 

 
1. Kompetensi Mata Kuliah 

 Peserta Pelatihan memahami konsep dasar, prosedur dan mampu 

membuat proposal Penelitian Tindakan Kelas. 

2. Indikator 

 Setelah selesainya mempelajari buku ini peserta pelatihan 

diharapkan mampu untuk:  

a. Menjelaskan pengertian, karakteristik. 

b. Menjelaskan tujuan dan manfaat PTK. 

c. Membuat perencanaan dalam PTK. 

d. Merumuskan masalah PTK 

e. Mengembangkan intervensi dalam PTK.   

f. Menentukan  langkah-langkah praktis pelaksanaan  tindakan. 

g. Melakukan observing. 
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h. Melakukan reflecting. 

i. Membuat judul PTK. 

j. Membuat latar belakang. 

k. Menetapkan tujuan dan manfaat. 

l. Melakukan kajian teori. 

m. Menetapkan metode penilitian. 

n. Menentukan indikator kinerja. 

o. Menyusun daftar pustaka. 

 

 

      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II KEGIATAN BELAJAR I 
 
A. Kompetensi dan Indikator 

1. Kompetensi   

       Memahami konsep dasar Penelitian Tindakan Kelas 

2. Indikator 

    a. Mampu menjelaskan pengertian Penelitian Tindakan Kelas. 

    b. Mengenal karakteristik Penelitihan Tindakan Kelas. 

    c. Mampu menjelaskan tujuan Penelitian Tindakan Kelas. 

    d. Mampu menjelaskan manfaat Penelitian Tindakan Kelas. 

 
B. Uraian Materi  (Konsep Dasar Penelitian Tindakan Kelas) 
1. Pendahuluan 

Salah satu masalah pendidikan yang dihadapi bangsa 

Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas pendidikan. Berbagai 

upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan nasional, antara lain pelatihan dan peningkatan kualifikasi 

guru, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku dan alat pelajaran, 

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan lain-lain. Namun 

berdasarkan berbagai indikator diperoleh gambaran bahwa kualitas 

pendidikan di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan 

(Diknas, 2002). 

Para pakar pendidikan di Indonesia mengungkapkan, 

setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan 

tidak meningkat secara signifikan dan tidak merata. Pertama, kebijakan 

dan penyelenggaraan  pendidikan nasional menggunakan pendekatan 

input-output analysis, yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. 

Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti 

pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana 

dan prasarana pendidikan dipenuhi, maka secara otomatis kualitas 

pendidikan (output) akan meningkat. Dalam kenyataannya kualitas 
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pendidikan tidak meningkat seperti yang diharapkan. Hal ini 

disebabkan karena penerapan pendekatan tersebut kurang 

memperhatikan proses pendidikan. Kedua, peran serta masyarakat 

khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan sangat 

minim. Partisipasi masyarakat selama ini umumnya bersifat dukungan 

dana, bukannya proses pendidikan. Orang tua meyerahkan 

sepenuhnya proses belajar-mengajar kepada sekolah formal (guru), 

karena mereka tidak terlibat langsung dalam masalah substansi 

pendidikan. Proses belajar mengajar yang konvensional sekalipun 

tidak menjadi perhatian mereka. Akibatnya terjadi siklus yang tidak 

berujung pangkal (vicious sircle) yang menjurus pada stagnasi 

pendidikan atau keterbelakangan pendidikan, perhatikan siklus 

dibawah ini.  

 

 
 

PEMBELAJARAN      

KONVENSIONAL      

 

 

 

 

     

      

 

 
Gambar 2.1. Viscious Circle pendidikan di Indonesia 

 

 
Siklus keterbelakangan pendidikan akan terus berlanjut 

apabila dunia pendidikan tidak berbuat sesuatu. Siklus tak berujung 

pangkal dibidang pendidikan harus “dipotong” pada segmen tertentu 

 
KUALITAS 
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MASYARAKAT 
RENDAH 

MASYARAKAT 
KURANG 

PERHATIAN THD. 
PENDIDIKAN 
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sehingga menjurus pada perbaikan dan pembaharuan. Salah satu 

usaha yang perlu dilakukan adalah  memperbaiki proses belajar 

mengajar di kelas. Pelaku pembelajaran di kelas adalah guru. Oleh 

karena itu guru harus dibekali keterampilan khusus yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki PBM di kelas dan sekaligus 

meningkatkan profesionalismenya. Bekal tersebut salah satu wujudnya 

berupa pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas (PTK).  

 

2.  Pengertian  Penelitian Tindakan Kelas  
Penelitian tindakan kelas tidak sama dengan penelitian formal. 

Penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research merupakan 

penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses belajar-

mengajarnya. Penelitian dilakukan karena ia (guru) merasa tidak puas 

ketika melaksanakan proses belajar-mengajar di kelas tertentu. 

Ketidakpuasan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti: 

hasil belajar dibawah standar, kelas  selalu ramai, siswa pasif,  tidak 

kreatif, dan lain-lain. Penelitian tindakan kelas dilakukan ketika guru 

yang bersangkutan melaksanakan proses belajar mengajar pada kelas 

yang diajarnya (action di kelasnya).  

Pada saat ini PTK berkembang pesat di Amerika Serikat, 

Kanada, Inggris, dan Australia. Jenis penelitian ini menawarkan cara 

dan prosedur baru untuk meningkatkan profesionalisme guru berkaitan 

dengan PBM di kelas, dengan melihat berbagai indikator keberhasilan 

proses dan hasil belajar yang terjadi pada siswa (Suyanto, 1997).  

Dalam PTK guru dapat meneliti sendiri terhadap praktek PBM 

yang dilakukannya di kelas, baik dilihat dari interaksi siswa atau produk 

pembelajaran secara reflektif. Penelitian ini dilakukan secara 

terintegrasi dengan pembelajaran sehari-hari, sehingga tidak 

mengganggu pelaksanaan kurikulum. Dalam praktek, guru yang 

sedang melaksanakan PTK, berarti meneliti kegiatannya sendiri, di 

kelasnya sendiri, melibatkan siswanya sendiri, dilaksanakan sendiri, 
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kemudian dievaluasi sendiri. Bila dalam bentuk kolaborasi, dilakukan 

bersama tim kerjanya. 

Penelitian biasa (formal) adalah penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti untuk memecahkan suatu masalah. Masalah yang diteliti 

bukanlah masalahnya peneliti tetapi masalah yang ada di lapangan 

(masyarakat). Penelitian formal menggunakan prosedur baku, yaitu 

prosedur ilmiah. Penelitian formal biasanya menggunakan analisis 

statistic standard agar hasil yang diperoleh tidak bias. Kegiatan peneliti 

pada penelitian formal hanya sampai pada kesimpulan dan  saran atau 

rekomendasi. Tindak lanjut atau pemecahan masalah tidak berada 

pada diri peneliti tetapi pada lembaga atau intansi yang berwenang. 

Sebaliknya tindak lanjut hasil PTK berada di tangan peneliti. 

 

3.  Karakteristik PTK 
Berbeda dengan penelitian formal, penelitian tindakan kelas 

memiliki karakteristik sebagai berikut. 

a. On-the job problem oriented  

Masalah yang diteliti adalah masalah riil yang muncul dari 

dunia kerja peneliti atau yang ada dalam kewenangan/ tanggung jawab 

peneliti). Guru IPS SMP meneliti masalah PBM IPS. Orang yang paling 

tahu masalah pembelajaran di kelas adalah guru mata pelajaran itu 

sendiri, bukan orang lain (outsiders). 

b. Problem solving oriented (berorientasi pada pemecahan masalah). 

Masalah dalam PTK diangkat dari persoalan praktek 

pembelajaran sehari-hari yang dihadapi guru. Persoalan tersebut perlu 

segera dipecahkan secara professional, dan bila tidak ditangani akan 

mengganggu proses belajar-mengajar  yang lain. Jika seorang guru 

merasa bahwa apa yang dilakukannya di kelas sehari-hari tidak 

bermasalah, maka PTK tidak diperlukan.  
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c. Improvement oriented (berorientasi pada peningkatan kualitas).  

 Penelitian tindakan (action research) menegaskan 

pentingnya masing-masing komponen dari suatu sistem organisasi 

yang berkembang dan berubah menjadi lebiih baik. Bila sistem itu 

adalah sekolah, maka komponen sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, 

lingkungan sekolah) harus berkembang lebih baik. 

d. Cyclic (siklis).  

Konsep tindakan yang akan diterapkan melalui suatu urutan  

tertentu, terdiri dari beberapa tahap yang berputar ulang (cyclical).  

Kegiatan siklis tersebut adalah sebagai berikut. 

 
 

 

Merencanakan  
      Tindakan 

 
   Menemukan 
      Masalah 

        Melakukan 
           Tindakan 
 
Analisis / 
Refleksi 
 
 
     Mengamati / 
      Observasi 
     

 
Gambar 2.2  Siklus dalam PTK 

 

e. Action Oriented.   

Penelitian ini dilakukan dengan tindakan tertentu di dalam 

kelas.   Misal: tindakan tertentu untuk mencegah anak membolos, 

berpakaian rapi, pelajaran menjadi lebih efektif, aktif dalam PBM, dll. 
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f. Specifics contextual.  

Kegiatan PTK dipicu oleh permasalahan praktis yang dihayati 

guru dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. PTK berusaha 

memperbaiki praxis secara langsung pada kelas yang diampu oleh 

guru, dan dilaksanakan dalam waktu tertentu. Dengan demikian PTK 

memusatkan perhatian pada permasalahan yang spesifik kontekstual, 

sehingga tidak terlalu menghiraukan kerepresentatifan sample, dan 

canggihnya alat analisis. Oleh karena itu dalam PTK penerapan 

metodologi bersifat longgar, dalam arti tidak terlalu mengedepankan 

pembakuan instrumentasi. Namun sebagai kajian yang taat kaidah, 

pengumpulan data tetap dilakukan dengan menekankan obyektivitas. 

g. Partisipatory (collaborative).  

Apabila guru tidak mampu menemukan solusi atau cara untuk 

memperbaiki permasalahan yang dihadapi, guru tersebut dapat minta 

bantuan orang lain atau guru lain untuk membantu memecahkan 

masalah pembelajaran yang dihadapinya. PTK yang demikian disebut 

kolaboratif. Dalam bentuk kolaboratif, guru dan pendampingnya dapat 

duduk bersama, berdiskusi bersama untuk mencari dan merumuskan 

persoalan, memilih alternatif pemecahan, melaksanakan tindakan 

perbaikan, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan dari 

kegiatannya. Dengan demikian, melalui PTK guru atau pendidik 

langsung memperoleh “teori” yang dibangunnya sendiri, bukan 

diberikan pihak lain, sehingga guru menjadi “The Theorizing 

Practitioner”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa PTK 

berpijak pada dua landasan, yaitu involvement, ---- keterlibatan 

langsung guru dalam pelaksanaan PTK, --- dari segi psikologik, ---- 

dan improvement --- komitmen guru untuk melakukan perbaikan, 

termasuk perubahan cara berfikir, dan cara kerjanya sendiri --- dari 

segi paedagogik (Simbolon, 1999). 
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 Menurut Borg (1993),  perbedaan pokok antara penelitian  

formal dan penelitian tindakan  kelas, yaitu seperti berikut ini; 

No. Aspek 
Perbedaan 

Formal Research Action Research 

1. Keahlian yang 
dibutuhkan 

Keahlian di bidang 
prosedur dan statistika 
inferensial. 

Tidak dibutuhkan 
keterampilan khusus 
pada prosedur riset 
dan statistika. 
 

2. Tujuan Riset Menghasilkan 
pengetahuan yang bisa 
digeneralisasi. 

Menghasilkan 
pengetahuan yang 
dapat diterapkan 
langsung. 
 

3. Masalah riset Masalah diidentifikasi 
dari riset-riset 
sebelumnya. Masalah 
riset tidak terkait dengan 
bidang pekerjaan 
 

Masalah riset bersifat 
on the job, artinya 
terkait dengan bidang 
pekerjaan. 

4. Studi pustaka Studi pustaka dilakukan 
secara cermat/mendalam 
pada literatur-literatur 
primer (tangan pertama). 
Studi pustaka dilakukan 
untuk memperoleh 
pemahaman yang tinggi 
terhadap masalah yang 
diteliti. 
 

Sumber-sumber 
sekunder sudah cukup 
dipakai untuk 
memperoleh gambaran 
umum terhadap 
masalah yang diteliti. 

5. Teknik 
pengambilan 
sample 

Teknik pengambilan 
sampel secara cermat 
untuk mendapatkan 
sampel yang 
representatif (mewakili) 
diterapkan. 
 

Tidak dibutuhkan 
teknik mpengambilan 
sampel. Semua siswa 
digunakan 
(diperlakukan) sebagai 
subyek. 

6. Desain Riset Riset dirancang secara 
cermat untuk mengontrol 
variabel-variabel luar 
yang bisa mengacau. 
Misalnya ada kelompok 
kontrol dan kelompok 
perlakuan. 
 

Riset dirancang secara 
agak longgar sebab 
peneliti sendiri terlibat 
secara langsung. 
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7. Prosedur 
pengukuran 

Pengukuran harus valid 
dan reliabel. 

Digunakan 
pengukuran-
pengukuran yang 
standar. 
 

8. Analisis data Analisis data sangat 
kompleks, digunakan uji 
signifikansi statistik, 
statistik inferensial. 

Analisis data lebih 
sederhana, digunakan 
statistik deskriptif, lebih 
menekankan  
signifikansi praktis dari 
pada teoritis/statistik. 
 

9. Penerapan 
hasil 

Lebih menekankan 
penerapan hasil untuk 
riset-riset selanjutnya. 
Ingin 
menggeneralisasikan 
temuan. 

Lebih menekankan 
penerapan praktis 
yang langsung dapat 
diterapkan. Ingin 
menyarankan 
(menyajikan) resep 
pemecahan masalah. 
 

 
 

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tindakan Kelas 
Penelitian Tindakan Kelas merupakan salah satu cara yang 

strategis bagi seorang guru untuk meningkatkan dan atau memperbaiki 

layanan pendidikan yang  dilakukan oleh seorang guru dalam konteks 

pembelajaran di kelas. McNiff  (1992), menegaskan bahwa dasar 

utama bagi dilaksanakannya  penelitian tindakan kelas adalah untuk 

perbaikan. Kata perbaikan disini terkait dan memiliki konteks dengan 

proses pembelajaran. 

Adapun tujuan  penelitian tindakan kelas adalah: (1) untuk 

memperbaiki dan meningkatkan layanan profesional guru dalam 

menangani proses pembelajaran di kelas. Tujuan itu dapat dicapai 

dengan melakukan berbagai tindakan alternatif untuk memecahkan 

berbagai persoalan pembelajaran di kelas, (2)  guru akan lebih banyak 

berlatih mengaplikasikan berbagai macam tindakan alternatif sebagai 

upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan pembelajaran di 

kelas. Dengan kata lain, guru lebih banyak mendapatkan pengalaman 
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tentang keterampilan praktek pembelajaran secara reflektif, dan bukan 

bertujuan untuk mendapatkan ilmu baru dari penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan.     

 Banyak manfaat  yang dapat diperoleh jika guru mau dan 

mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas. Manfaat itu antara 

lain dapat dilihat dan dikaji dalam bebrapa komponen pendidikan dan 

pembelajaran di kelas. Kemanfaatan yang terkait dengan komponen 

pembelajaran antara lain mencakup: (1) peningkatan kompetensi guru, 

(2) peningkatan sikap profesionalisme guru, (3) perbaikan/peningkatan 

kinerja belajar siswa, (4) inovasi pembelajaran, (5) pengembangan 

kurikulum di tingkat sekolah dan di tingkat kelas. 

 

C. Latihan 
Coba diskusikan dengan kelompok anda selain manfaat praktis yang 

telah disampaikan di atas, manfaat apa lagi yang dapat diperoleh dari 

penelitian tindakan kelas 

 

D. Lembar Kegiatan  
Buatlah diagram alir yang menggambarkan tentang siklus 

dalam penelitian tindakan kelas. Kegiatan dilakukan secara mandiri. 

 

E.Rangkuman 
1. Penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research merupakan 

penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar di kelasnya. 

2. Karakteristik PTK  

a. On the job problem oriented (masalah yang diteliti riil muncul di 

dalam kelas). 

b. Problem solving oriented (berorientasi pada pemecahan masalah). 

c. Improvement oriented (berorientasi pada peningkatan kualitas 

pembelajaran). 
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d. Cyclic /Siklis (terdiri dari beberapa siklus tindakan). 

e. Action (dilakukan dengan tindakan tertentu). 

f. Specific contextual (spesifik kontekstual). 

g. Partisipatory/colaborative (dilakukan secara kolaborasi atau 

bekerjasama denan memperbaiki kualitas pembelajarangan guru 

lain). 

3. Perbedaan penelitian formal dan PTK 

 
No. Aspek 

Perbedaan 
Formal Research Action Research 

1. Keahlian yang 
dibutuhkan 

Keahlian di bidang 
prosedur dan statistika 
inferensial. 

Tidak dibutuhkan 
keterampilan khusus 
pada prosedur riset dan 
statistika. 
 

2. Tujuan Riset Menghasilkan 
pengetahuan yang bisa 
digeneralisasi. 

Menghasilkan 
pengetahuan yang 
dapat diterapkan 
langsung. 
 

3. Masalah riset Masalah diidentifikasi 
dari riset-riset 
sebelumnya. Masalah 
riset tidak terkait dengan 
bidang pekerjaan 
 

Masalah riset bersifat 
on-the job, artinya 
terkait dengan bidang 
pekerjaan. 

4. Studi pustaka Studi pustaka dilakukan 
secara 
cermat/mendalam pada 
literatur-literatur primer 
(tangan pertama). 
Studi pustaka dilakukan 
untuk memperoleh 
pemahaman yang tinggi 
terhadap masalah yang 
diteliti. 
 

Sumber-sumber 
sekunder sudah cukup 
dipakai untuk 
memperoleh gambaran 
umum terhadap 
masalah yang diteliti. 

5. Teknik 
pengambilan 
sample 

Teknik pengambilan 
sampel secara cermat 
untuk mendapatkan 
sampel yang 
representatif (mewakili) 

Tidak dibutuhkan teknik 
mpengambilan sampel. 
Semua siswa 
digunakan 
(diperlakukan) sebagai 
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diterapkan. 
 

subyek. 

6. Desain Riset Riset dirancang secara 
cermat untuk mengontrol 
variabel-variabel luar 
yang bisa mengacau. 
Misalnya ada kelompok 
kontrol dan kelompok 
perlakuan. 

Riset dirancang secara 
agak longgar sebab 
peneliti sendiri terlibat 
secara langsung. 

7. Prosedur 
pengukuran 

Pengukuran harus valid 
dan reliabel. 

Digunakan 
pengukuran-
pengukuran yang 
standar. 
 

8. Analisis data Analisis data sangat 
kompleks, digunakan uji 
signifikansi statistik, 
statistik inferensial 

Analisis data lebih 
sederhana, digunakan 
statistik deskriptif, lebih 
menekankan 
signifikansi praktis dari 
pada teoritis/statistik 
 

 
 

4. Tujuan dan manfaat 

Tujuan PTK untuk meningkatkan  dan memperbaiki kualitas 

pembelajaran. Manfaat PTK : (a) peningkatan kompetensi guru, (b) 

peningkatan sikap profesionalisme guru, (c) perbaikan/peningkatan 

kinerja belajar siswa, (d) inovasi pembelajaran, (e) pengembangan 

kurikulum di tingkat sekolah dan di tingkat kelas. 

 

F. Tes Formatif 
 
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang “X” pada 

huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang anda anggap paling tepat. 

 

1. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) tidak sama dengan penelitian formal, 

karena PTK merupakan ........... 

a. Penelitian yang dilakukan oleh guru untuk mengaktifkan siswa yang 

pasif. 



   

 

9-15 Penelitian Tindakan Kelas 

b. Penelitian yang dilakukan oleh guru untuk menguji-cobakan 

metode pembelajaran yang lebih baik. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses 

belajar mengajar. 

d. Penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki prestasi 

belajar siswa. 

2. Untuk menghentikan siklus yang tak berujung pangkal (viscious circle) 

yang mengarah pada stagnasi pendidikan atau keterbelakangan 

pendidikan, maka yang seharusnya dilakukan oleh seorang gruru 

adalah.......... 

a. Meningkatkan NEM. 

b. Memperdalam materi pembelajaran. 

c. Mengkaji kembali berbagai metode pembelajaran. 

d. Memperbaiki proses pembelajaran. 

3. Konsep tindakan yang akan dilaksanakan pada PTK terdiri atas 

beberapa tahap yang berputar ulang (siklus) seperti dibawah ini 

............... 

a. Mengamati/observasi, menemukan masalah, merencanakan 

tindakan, melakukan tindakan, dan analisis/refleksi. 

b. Menemukan masalah, merencanakan tindakan, melakukan 

tindakan, mengamati/observasi, dan analisis/refleksi. 

c. Analisis/refleksi, menemukan masalah, merencanakan tindakan, 

melakukan tindakan, mengamati/observasi. 

d. Mengamati/observasi, analisis/refleksi, menemukan masalah, 

merencanakan tindakan, melakukan tindakan. 

4. Tujuan penelitian dalam  penelitian tindakan kelas yaitu................ 

a. Menghasilkan pengetahuan yang dapat digeneralisasikan. 

b. Ingin membuktikan hipotesis yang diajukan. 

c. Menerapkan metode mengajar yang lebih baik. 

d. Menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran. 
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5. Penelitian indakan kelas yang dilakukan bersama-sama dengan guru 

mata pelajaran sejenis disebut PTK  ........... 

a. Mandiri. 

b. Kolaboratif. 

c. Action research. 

d. Terapan. 

6. Masalah yang diteliti dalam PTK harus feasible artinya dapat 

dipecahkan / ditangani. Bila dilihat dari sumberdaya peneliti maka 

masalah yang feasible tersebut berkaitan dengan hal-hal berikut ini 

kecuali............ 

a. Waktu yang tersedia 

b. Dana yang ada. 

c. Prasarana yang tersedia di sekolah. 

d. Kemampuan peserta yang berkolaborasi. 

7. Menurut Simbolon bahwa PTK berpijak pada dua landasan 

yaitu............ 

a. Landasan psikologik dan paedagogik. 

b. Landasan psikologik dan metodologik. 

c. Landasan paedagogik dan metodologik.  

d. Landasan kolaboratif dan psikologik. 

8. Penelitian tindakan kelas memusatkan perhatian pada permasalahan 

yang..... 

a. Spesifik Fungsional. 

b. Spesifik Institusional. 

c. Spesifik Kontekstual. 

d. Spesifik dan Formal. 

9. PTK memiliki karakteristik “on the job problem oriented” artinya 

masalah yang diteliti adalah yaitu ........... 

a. Masalah yang dalam kewenangan peneliti 

b. Muncul dalam proses belajar mengajar di kelas 

c. Masalah yang umum di temukan dalam proses belajar mengajar. 
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d. Masalah yang harus mencerminkan kolabolari antara guru dan 

siswa. 

10. Salah satu ciri PTK adalah improvement oriented. Salah satu bentuk 

penelitian yang tidak termasuk kategori penelitian PTK adalah 

penelitian yang berorientasi pada............ 

a. Perbaikan kinerja siswa. 

b. Perbaikan kinerja guru. 

c. Menemukan bukti ketidak hadiran guru. 

d. Pemberdayaan kepala sekolah. 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas! 

 

1. Jelaskan perbedaan antara penelitian formal dengan  penelitian 

tindakan  kelas! 

2. Jelaskan manfaat penelitian tindakan kelas bagi seorang guru! 

3. Jelaskan karakteristik penelitian tindakan kelas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III KEGIATAN BELAJAR 2 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
1. Kompetensi Dasar 

       Memahami Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

2. Indikator 

    a. Mampu planning / membuat perencanaan dalam PTK 

    b. Mampu acting /melaksanakan tindakan dalam PTK 

    c. Mampu observing / mengadakan observasi dalam PTK   

    d. Mampu reflecting / melakukan refleksi dalam PTK.   

 
B. Uraian Materi (Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas)  

Pada umumnya garis besar langkah-langkah dalam penelitian 

tindakan kelas adalah sebagai berikut. 

1. Planning (perencanaan).  
Didalam prencanaan PTK mencakup kegiatan: (a) identifikasi 

masalah, (b) perumusan masalah, (c) analisis penyebab terjadinya 

masalah, (d) dan pengembangan intervensi yang akan dilakukan.  

a. Identifikasi masalah.  

Tidak semua masalah dalam PBM dapat dijadikan 

permasalahan dalam PTK. Untuk memilih masalah dalam PTK perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1) Masalah harus riil dan on the job problem oriented.   

Artinya, bagi guru geografi masalah yang diteliti harus menjadi 

wewenang dan tanggung jawab guru geografi. Masalah tersebut harus 

muncul berdasarkan  hasil pengamatan sehari-hari. Contoh: (1) 

berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar (> 80%) siswa tidak 

aktif ketika mengikuti pelajaran IPS; (2) sebagian besar siswa (>90%) 

tidak mampu mengidentifikasi obyek geografi pada peta rupa bumi; (3) 

hanya sebagian kecil (25%) siswa yang hasil belajarnya memperoleh 

skor > 75%. 
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2) Masalah harus problematik dan perlu segera dipecahkan.  

Artinya apabila masalah ini tidak segera dipecahkan akan 

mengganggu proses belajar mengajar selanjutnya. Contoh: sebagian 

besar (60%) siswa kelas VII C tidak paham tentang letak geologis 

Indoesia. Bila hal ini berlanjut akan menyulitkan siswa untuk 

memahami bentuk-bentuk buka bumi, sebab terjadinya gempa, 

mengapa Indonesia sering terjadi bencana dan sebagainya. 

3) Masalah yang diteliti harus memberi manfaat yang jelas.  

Artinya  pemecahan masalah tersebut memiliki manfaat dalam 

proses pembelajaran. Beberapa pertanyaan berikut dapat digunakan 

untuk mengetahui manfaat pemecahan masalah, yaitu: (a) apa yang 

akan terjadi bila masalah tersebut tidak dipecahkan? (b) adakah tujuan 

pendidikan yang terganggu bila masalah tersebut tidak segera 

dipecahkan? 

4) Masalah dalam PTK harus feasible.  

Artinya masalah tersebut dalam jangkauan peneliti dari segi 

waktu, biaya, tenaga, minggu efektif, dukungan birokrasi, dll. 

 

b. Perumusan masalah.  
Masalah perlu dirumuskan secara jelas, padat, dan singkat. 

Disamping itu masalah PTK dirumuskan kedalam kalimat pernyataan, 

sehingga terlihat aspek-aspek: what, when, where, how much, how 

many, secara jelas. Contoh: 

1) Sekurang-kurangnya (85%) siswa kelas VII B SMP 50 Semarang 

belum bisa melakukan intepretasi obyek geografi melalui peta rupa 

bumi. 

2) Sebagian besar (>65%) siswa SMP “Nusa Bakti”  tidak tuntas pada 

KD  “X” mata pelajaran IPS.. 

Perumusan masalah dalam PTK berupa kalimat positif (+), 

tidak kalimat negatif (-) atau kalimat Tanya (?), karena yang dimaksud 

disini adalah problem formulation (perumusan masalah) bukan 
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research question (pertanyaan riset) sebagaimana kebiasaan dalam 

penelitian empiris/formal. Jadi dalam PTK itu masalah sudah jelas, 

tinggal dirumuskan apa masalahnya, siapa yang mengalami, kapan, 

dimana, dan berapa banyak yang mengalami. 

Berbeda dengan riset formal, dimana riset formal lebih 

menghendaki research question (pertanyaan riset), karena riset formal 

lebih berciri ingin membuktikan teori, sedangkan PTK berciri problem 

solving (pemecahan masalah). 

 

c. Identifikasi penyebab masalah.  

Peneliti perlu menemukan akar permasalahannya sehingga 

dilakukan PTK.  Misal : Masalahnya adalah : sekurang-kurangnya 

(85%) siswa  tidak dapat melakukan interpretasi obyek geografi. Ada 

beberapa kemungkinan mengapa siswa tidak  dapat melakukan 

interpretasi obyek geografi. Kemungkinannya: (1) di sekolah tidak ada 

peta rupa bumi; (2) guru tidak pernah menggunakan media peta rupa 

bumi  dalam PBM, (3) siswa tidak pernah diberi contoh  cara-cara 

interpretasi  melalui peta; (4) siswa malas melakukan interpretasi 

karena  membutuhkan ketelitian dan kesabaran, ketekunan dll. Untuk 

memastikan akar penyebab masalah, beberapa cara dapat dilakukan, 

seperti menggunakan angket, melakukan wawancara, melakukan 

observasi, melakukan diskusi dengan siswa dan yang lebih penting  

yaitu perenungan diri bagaimana cara pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru itu sendiri. Perenungan guru sendiri tentang kelebihan dan 

kekurangan dalam pembelajaran akan sangat membantu dalam 

penemuan  akar atau penyebab permasalahan tersebut   

 

d. Pengembangan intervensi.  

Bila permasalahan telah dipilih dan dirumuskan, maka 

kegiatan selanjutnya adalah menemukan alternative pemecahan 

(diagnosis perbaikan tindakan atau hipotesis tindakan). Kemungkinan 
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banyak alternative yang muncul, namun peneliti harus memilih salah 

satu yang paling feasible. Contoh : Dalam permasalahan diatas kita 

ambil  penyebab ke 4 (point c ). Kalau penyebabnya adalah siswa 

malas melakukan interpretasi, maka guru/ peneliti PTK dapat 

melakukan alternatif tindakan: 

1) Memberikan hukuman bagi yang malas. 

2) Menggunakan metode lain. 

3) Memberikan hadiah bagi yang rajin. 

4) Pendekatan pribadi. 

5) Memberikan motivasi. 

6) Dll. 

Misalnya, peneliti PTK memilih alternative ke 2, dengan 

menggunakan metode mengajar yang lain, umpamanya  dari metode 

ceramah yang biasa digunakan oleh guru saat mengajar, berubah 

menjadi metode inquiry-disqovery. Alternatif pilihan (diagnosis) 

tersebut kemudian diterapkan dalam tahap berikutnya, yaitu Acting 

atau tahap pelaksanaan PTK. 

 

2. Acting atau Pelaksanaan Tindakan 
Dalam tahap ini langkah-langkah praktis dalam diagnosis 

diuraikan secara rinci dan urut. Contoh: bila dalam PTK akan 

mengubah metode mengajar dari ceramah menjadi metode inquiry-
discovery, maka guru peneliti dalam tahap acting ini akan 

menerapkan langkah-langkah pelaksanaan metode inquiry-
discovery.  Misalnya tahap awal (1) guru menjelaskan cara melakukan 

interpretasi. Tahap ke (2) siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

kecil. Tahap ke (3), dibagikan alat-alat dan bahan yang akan 

digunakan untuk interpretasi. Tahap selanjutnya (ke 4) siswa diminta 

berdiskusi bagaimana cara melakukan interpretasi  yang paling mudah 

dan paling efisien. Tahap ke 5, praktek interpretasi obyek geografi 

melalui peta rupa bumi.…… dst. 
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3. Observing.  
Observing adalah kegiatan pengumpulan data, baik melalui 

pengamatan, wawancara, angket, dan lain-lain.  Kegiatan observasi 

digunakan untuk merekam sejauh mana efek tindakan telah mencapai 

sasaran. Dalam hal ini perlu dikaji secara mendalam tentang: (a) data 

apa yang dikumpulkan? Apakah mencakup data kuantitatif tentang 

kemajuan siswa (nilai) dan data kualitatif (minat, suasana kelas, 

aktivitas belajar).  Oleh karena itu perlu diungkap secara jelas jenis 

data yang dikumpulkan, cara pengumpulan data, alat pengumpul data, 

dan siapa yang mengumpulkan data. Data untuk PTK juga bisa 

diperoleh melalui, learning logs (catatan reflektif) tentang fenomena 

kelas yang dibuat oleh siswa dan guru. Satu catatan yang harus 

dipertimbangkan adalah: Apakah data yang terkumpul itu dapat 

dipercaya (valid dan reliable)? 

 
4. Reflecting.  

Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan 

secara kritis (reflective) tentang perubahan yang terjadi pada: 
a. Siswa, 

b. Suasana kelas, 

c. Guru. 

Pada tahap ini peneliti menjawab pertanyaan : mengapa, 

bagaimana, dan sejauh mana intervensi telah membawa perubahan 

secara signifikan. Kolaborasi dengan teman sejawat atau ahli akan 

mempermudah untuk memutuskan seberapa jauh intervensi  telah atau 

belum membawa perubahan. Refleksi tersebut juga bisa menjawab 

apa dan dimana perubahan telah terjadi, mengapa demikian, apa 

kelebihan dan kekurangannya, bagaimana langkah-langkah 

penyempurnaannya, dan sebagainya. 

Perubahan-perubahan pada diri siswa harus disajikan sebagai 

bukti, seperti: 1) hasil belajar, 2) portofolio dan 3) perubahan 
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sikap/minat (percaya diri, antusias, responsive, ingin tahu, aktivitas, 

sopan santun, ketekunan, ketelitian, dll. 

Perubahan pada diri guru, mencakup: 1) kemampuan 

mengelola kelas, 2) penguasaan variasi metode mengajar, 3) 

ketrampilan menggunakan media, 4)  kepercayaan diri, 5) kematangan 

emosi, dll. 

Apabila peneliti belum merasa puas atas hasil yang diperoleh 

atau belum sesuai dengan harapan maka peneliti perlu 

menyempurnakan intervensi sehingga perlu dilakukan siklus ke 2. Bila 

siklus ke 2 juga belum berhasil maka perlu dilakukan intervensi baru, 

dan dilakukan siklus ke 3, dan seterusnya …. sampai peneliti merasa 

puas dengan hasil penelitiannya. Lihat Gambar 3.1 
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Gb. 3.1  ALUR  PTK 

PERMASALAHAN                   ALTERNATIF                     PELAKSANAAN 
                 PEMECAHAN                       TINDAKAN 

SIKLUS I SELESAI 

 
REFLEKSI                    ANALISA DATA                    OBSERVASI 

 
BELUM SELESAI                 ALTERNATIF                 PELAKSANAAN 
                                              EMECAHAN 2                    TINDAKAN 

SIKLUS II SELESAI 

 
REFLEKSI                ANALISA DATA                   OBSERVASI 

 
BELUM SELESAI                                SIKLUS BERIKUTNYA 
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C. Latihan 
1. Diskusikan secara kelompok (2 orang),  berdasarkan pengalaman 

saudara dalam  mengajar, coba  identifikasi sebanyak banyaknya 

permasalahan yang saudara alami pada saat mengajar!.  

2. Kelompokkan permasalahan tersebut mana yang termasuk kriteria 

masalah PTK dan yang tidak termasuk kriteria masalah PTK! 

3. Berdasarkan masalah tersebut pilihlah satu masalah dan 

selanjutnya buatlah judul penelitiannya! 

 

D. Lembar Kegiatan 
Buatlah rancangan alur Penelitian Tindakan Kelas yang 

menggambarkan 3 siklus! Dikerjakan secara individu. 

 

E. Rangkuman 
Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

1. Planning/Perencanaan 

a. Identifikasi masalah 

b. Perumusan masalah 

c. Identifikasi penyebab masalah 

d. Pengembangan intervensi 

2. Acting/Pelaksanaan Tindakan 

3. Observing/Kegiatan pengumpulan data 

4. Reflecting/Penarikan kesimpulan secara kritis 

 

Identifikasi Masalah 

1. Masalah harus riil dan on the job problem oriented.  

2. Masalah harus problematik dan perlu segera dipecahkan 

3. Masalah harus memberikan manfaat yang jelas 

4. Masalah harus feasible (dalam jangkauan segi waktu, biaya, 

minggu efektif dan dukungan birokrasi) 
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Perumusan Masalah  

Masalah dirumuskan secara jelas, padat dan singkat, dalam bentuk 

kalimat positif, 

contoh:  

1. Sekurang-kurangnya (85%) siswa kelas VIIB SMP 50 Semarang 

belum bisa melakukan digitasi obyek geografi melalui citra Spot 

2. Sebagian besar (75%) siswa kelas VII C SMP Nusa Cendana 

belum tuntas pada pokok bahasan Peta, Atlas dan Globe. 

 

Identifikasi Penyebab Masalah 

Peneliti perlu menemukan akar masalah sehingga daakukan PTK, 

misalnya; Masalahnya adalah: Sebagian besar (75%) siswa tidak 

dapat melakukan interpretasi obyek geografi melalui peta rupa bumi . 

Hal ini mungkin disebabkan oleh  

1. Disekolah tidak memiliki peta rupa bumi 

2. Guru tidak menggunakan peta rupa bumi dalam pembelajaran 

3. Siswa malas melakukan interpretasi 

4. Guru dalam memilih metode pembelajaran kurang tepat 

Untuk menemukan hal-hal di atas dapat dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, angket, diskusi, merefleksi diri.    

 

Pengembangan intervensi 

Bila permasalahan telah dipilih maka kegiatan selanjutnya menentukan 

alternatif intervensi/tindakan yang akan dilakukan. 

Peneliti memilih salah satu alternative yang paling feasible  

 

Acting/ Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahapan ini langkah-langkah praktis  diuraikan secara rinci dan 

urut. Misalnya: Tahap ke 1 guru menjelaskan tentang interpretasi 

obyek geografi melalui peta rupa bumi, Tahap ke 2 anak dibagi dalam 
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kelompok, tahap ke 3 siswa diminta berdiskusi, tahap ke 4 siswa 

praktek interpretasi,  dst  

 

Observing 

Kegiatan pengumpulan data, baik melalui pengamatan, wawancara, 

maupun angket.  

 

Reflecting 

Tahap ini peneliti membuat kesimpulan tentang perubahan yang terjadi 

pada: 

1. Siswa (hasil belajar, portofolio, sikap, antusias, ketekunan, dll) 

2. Guru, (penguasaan metode, pengelolaan kelas, penguasaan  

materi).  

3.  Suasana kelas, (ketenangan, keterbukaan, dll).   

 

F. Tes Formatif 
 

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang “X” pada 

huruf a, b, c, atau d,  pada jawaban yang anda anggap paling tepat. 

 
1. Dalam PTK kegiatan refleksi dilakukan untuk mengetahui tentang 

perubahan-perubahan dalam proses belajar mengajar. Perubahan 

yang dimaksud yaitu ........... 

a. Perubahan pada diri siswa, guru, dan ruang kelas. 

b. Perubahan siswa, guru, dan suasana kelas. 

c. Perubahan guru, siswa, dan pengelola sekolah. 

d. Perubahan metode, suasana kelas, dan siswa. 

2. Untuk memilih masalah dalam  PTK perlu memperhatikan hal-hal 

berikut ini, kecuali............ 

a. Masalah yang diteliti memberikan manfaat. 

b. Masalah yang diteliti perlu segera diatasi. 

c. Masalah  yang diteliti harus feasible 
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d. Masalah yang diteliti harus riil terjadi di sekolah 

3. Menurut saudara judul   PTK  dibawah ini yang baik yaitu........... 

a. Studi komparatif antara metode ceramah dengan diskusi dalam 

pelajaran IPS (goegrafi)  di SMP Buana Putra th 2008. 

b. Hubungan antara metode inkuri dengan hasil belajar sejarah 

siswa kelas VIIA SMP 30 Jakarta th 2008. 

c. Peningkatan prestasi belajar ekonomi melalui metode diskusi 

pada siswa klas VIIIB SMP Bintaro Jaya Jakarta  th 2008. 

d. Penggunaan media pembelajaran berbasis Audio Visual dalam 

pembelajaran sosiologi di Klas VIIC SMP 20 Semarang th 2008. 

4. Bentuk perumusan masalah PTK dibawah ini yang baik adalah ........... 

a. Sekurang-kurangnya 60% anak SMP Sapta Jaya  nilainya  

rendah. 

b. Sebagian besar (70%) anak SMP apabila mengikuti pelajaran 

sejarah kurang bergairah. 

c. Sekurang-kurangnya (70%) siswa kelas VII  SMP Kondang Jaya 

merasa kesulitan untuk memahami materi perpetaan. 

d. Sebagian besar (65%) guru-guru di SMP 35 dalam proses belajar 

mengajar menggunakan metode ceramah. 

5. Dalam PTK kegiatan refleksi dilakukan untuk mengetahui tentang 

perubahan-perubahan dalam proses belajar mengajar. Perubahan 

yang dimaksud yaitu...... 

a. Perubahan pada siswa, guru, dan suasana kelas. 

b. Perubahan pada guru, siswa, dan pengelola sekolah. 

c. Perubahan pada metode, suasana kelas, dan siswa. 

d. Perubahan pada metode, guru, dan siswa. 

6. Di bawah ini terdapat gambaran judul PTK, diantara judul tersebut 

yang paling baik yaitu ........... 

a. Judul PTK harus mencerminkan masalah proses belajar mengajar 

dan intervensi yang akan dilakukan. 



   

 

9-29 Penelitian Tindakan Kelas 

b. Judul PTK harus mencerminkan masalah proses belajar mengajar 

dalam hubungannya dengan prestasi belajar siswa. 

c. Judul PTK harus mencerminkan tindakan yang akan dilakukan 

dalam proses belajar mengajar. 

d. Judul PTK harus mencerminkan masalah proses belajar mengajar 

yang dialami oleh sekolah yang bersangkutan. 

7. Kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam penelitian tindakan kelas 

adalah....... 

a. Merumuskan tujuan penelitian. 

b. Menentukan setting penelitian. 

c. Melakukan kajian pustaka. 

d. Mengidentifikasi masalah. 

8. Planning / perencanaan dalam PTK mencakup kegiatan-kegiatan 

berikut kecuali... 

a. Identifikasi masalah. 

b. Menganalisis data observasi. 

c. Perumusan masalah. 

d. Pengembangan interfensi. 

9. Observasi dalam tahapan penelitian tindakan kelas merupakan 

kegiatan pengumpulan data, baik data kuantitatif maupun data 

kualitatif. Yang termasuk data kuantitatif adalah ....... 

a. Nilai hasil belajar. 

b. Minat belajar siswa. 

c. Aktivitas siswa. 

d. Motivasi belajar. 

10. Untuk menemukan akar masalah dalam PTK, beberapa cara 

pengumpulan data dapat dilakukan, yaitu......... 

a. Menganalisis hasil ulangan, membagikan angket, melakukan 

observasi 

b. Membagikan angket, melakukan observasi, mewawancari kepala 

sekolah 
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c. Mewawancari guru, membagi angket, melakukan observasi 

d. Melihat nilai rapor, melakukan observasi, menganalisis hasil 

ulangan.       

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Didalam PTK ada satu kegiatan yang disebut planning/perencanaan. 

Jelaskan kegiatan perencanaan itu meliputi apa saja. 

2. Jelaskan beberapa hal  yang perlu diperhatikan dalam memilih 

masalah PTK. 

3. Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dalam PTK. 

Jelaskan cara yang dapat digunakan untuk pengumpulan data dalam 

PTK.  
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A. Kompetensi dan Indikator 
1. Kompetensi  

       Memahami Penyusunan Proposal  Penelitian Tindakan Kelas) 

2. Indikator   

    a. Mampu membuat judul Penelitian Tindakan Kelas. 

    b. Mampu menyusun latar belakang  

    c. Mampu merumuskan masalah PTK 

    d. Mampu menentukan alternatif pemecahan masalah 

    e. Mampu membuat tujuan dan manfaat   

     f.  Mampu mengkaji kerangka teoritik dan menyusun hipotesis. 

    g. Mampu membuat rencana penelitian 

    h. Mampu menyusun jadwal PTK 

    i. Mampu menyusun daftar pustaka 

 

B. Uraian Materi ( Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas) 
Proposal Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research, CAR) hampir sama dengan penelitian formal. Hal-hal pokok 

yang termuat dalam proposal PTK adalah: 

1. Judul penelitian 

2. Latar belakang masalah 

3. Perumusan masalah 

4. Cara pemecahan masalah 

5. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

6. Kajian Pustaka dan hipotesis (kalau ada) 

7. Rencana penelitian 

a. Setting penelitian 

b. Rencana tindakan 

c. Jenis data dan cara pengumpulan data 

d. Indikator kinerja 
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e. Tim peneliti dan tugasnya 

8. Jadwal Penelitian 

9. Daftar Pustaka 

10. Lampiran 

 

Untuk memudahkan pemahaman berikut akan diuraikan 

langkah-langkah praktis dan jabaran pokok-pokok proposal tersebut di 

atas. 

1. Judul Penelitian.  

Judul penelitan dalam PTK dinyatakan dalam kalimat 

sederhana , namun mencerminkan masalah dan tindakan yang akan 

dilakukan dan dimana penelitian dilangsungkan. Bila diperlukan 

dicantumkan juga catur wulan, smester/tahun ajaran. Judul penelitian 

yang baik ditulis dalam jumlah kata < 20 kata. Menulis judul penelitian 

panjang lebar (,>20 kata) dianggap bertele-tele, tidak efektif dan tidak 

efisien. Judul penelitian itu merupakan kondensasi (pemadatan) 

pemikiran tentang masalah dan intervenís yang dilkukan. Contoh: 

siswa  kelas VIII B SMP 40 Semarang aktifitas dan hasil belajar dalam 

pokok bahasan peta, atlas dan globe, rendah.   Pemecahan masalah 

yang dipilih atau tindakan yang akan dilakukan adalah merubah 

metode mengajar  dari ceramah menjadi inquiry -discovery. Maka judul 

PTK yang diajukan adalah: 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar, Peta, Atlas dan Globe, 

dengan Metode Inqury-Discovery pada Siswa Kelas VIIIB SMP 40  

Semarang tahun 2008 

   

2. Latar Belakang Masalah.  

Pada bagian ini uraikan atau deskripsikan hal-hal berikut. 

Mengapa judul ini akan diteliti? Ungkapkan alasannya! Pastikan bahwa 

judul itu berada dalam kewenangan guru geografi, dan benar-benar 

ada dalam PBM Anda! Untuk meyakinkan tunjukkan data awal, misal: 
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tadi diungkap bahwa sebagian besar siswa (>85%) aktivitas dan hasil 

belajarnya rendah. Tunjukkan dari mana diperoleh angka 85% 

tersebut? Misalnya data aktivitas siswa berasal dari pengamatan 

sehari-hari pada saat guru mengajar sedangkan hasil belajar diperoleh 

dari nilai ulangan atau tes mid smester dll.  

 

3. Rumusan masalah.  

Formulasikan masalah yang dipilih ke dalam kalimat, dengan 

ketentuan padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Usahakan rumusan 

tersebut mencakup who, what, where, when, dan how many. Rumusan 

masalah berupa kalimat positif dan tidak berupa kalimat tanya. 

Sebagai contoh:  

a. Sekurang-kurangnya 85% siswa kelas VIII B SMP 40 Semarang  

Semarang pada tahun ajaran 2008 aktifitas belajarnya rendah . 

b. Sebagian besar (> 60%) hasil belajar siswa kelas VII B SMP 

Mercubuana Semarang tahun ajaran 2008 pada pokok bahasan 

peta, atlas dan globe rendah (nilainya dibawah 65).   

 

4. Tujuan Penelitian.  

Tujuan penelitian merupakan acuan yang akan dicapai atau 

diinginkan setelah dilaksanakannya PTK. Tujuan penelitian dalam PTK 

terdiri dari, tujuan umum dan tujuan khusus. Contohnya; Berdasarkan 

permasalahan di atas tujuan yang akan dicapai dalam PTK ini adalah:  

a. Tujuan Umum: Meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa dalam 

pokok bahasan peta, atlas dan globe. 

b. Tujuan khusus:   

 Sekurang-kurangnya   50% siswa aktif mengikuti pelajaran pada  

pokok bahasan peta atlas dan globe 

 Lebih dari 60% siswa memperoleh hasil belajar (nilai) 65 keatas. 
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5. Manfaat Penelitian.  

Uraikan manfaat penelitian bagi siswa, guru dan lembaga. 

Manfaat pengembangan ilmu, teknonogi dan seni bukan prioriitas 
PTK, walaupun kemungkinan kehadirannya tidak ditolak. Contohnya: 

a. Bagi siswa: Mendapatkan pengalaman baru dalam mengikuti 

pelajaran geografi (metode inqury-disqovery) dan aktifitas belajar 

serta pestasi belajar siswa meningkat. 

b. Bagi guru: Mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi 

(metode inquiry-disqovery), yang akhirnya dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS, sehingga permasalahan 

yang dihadapi guru-siswa dapat diminalkan. 

c. Bagi sekolah: Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk 

perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan kualitas sekolah.  

 

6. Kajian Pustaka dan Hipotesis.   

Kajian pustaka berisikan ulasan-ulasan atau kajian teori-teori 

pembelajaran dan teori pendidikan, kajian hasil-hasil penelitian yang 

relevan dengan permasalahan, yang akan digunakan peneliti untuk 

menentukan alternative tindakan yang akan diimplementasikan. 

Argumentasi logis dan teoritis dari kajian pustaka ini digunakan untuk 

menyusun kerangkan konseptual atau kerangkan teoritik. Atas dasar 

kerangka koseptual tersebut hipotesis tindakan dirumuskan. 

Hipotesis tindakan adalah suatu dugaan yang bakal terjadi 

apabila suatu tindakan dilakukan. Bentuk umum rumusan hipotesis 

tindakan berbeda dengan hipotesis penelitian formal. Jika hipotesis 

dalam penelitian formal menyatakan adanya hubungan antara dua 

variable atau lebih, atau menyatakan adanya perbedaan mean antara 

dua kelompok atau lebih. Hipotesis tindakan tidak menyatakan 

demikian, tetapi menyatakan” Jika kita melakukan tindakan ini, kita 

percaya tindakan kita akan memecahkan masalah yang kita teliti”. 

Contoh: “Dengan menggunakan metode inqury-discovery, aktivitas dan 
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hasil belajar siswa pada pokok bahasan peta, atlas dan globe akan 

meningkat”  atau “Pembelajaran inquiry-discovery     dapat   meningkat 

aktivitas dan hasil belajar siswa  pada pokok bahasan peta, atlas dan 

globe”. 

 

7. Rencana Penelitian.  

Pada bagian ini berisi: 

a. Setting Penelitian.  Pada bagian ini diuraikan mengenai, dimana 

penelitian  dilakukan (sekolah), di kelas berapa, jumlah siswa, 

komposisi siswa menurut jenis kelamin, bagaimana karakteristik 

siswa, latar belakang kondisi ekonominya, termasuk kelas pandai 

atau kurang pandai, kelas baik atau nakal, dan lain-lain sesuai 

dengan permasalahan yang diajukan.  

b. Rencana Tindakan. Pada bagian ini dijelaskan rencana kegiatan  

yang akan dilakukan dalam PTK. Rencana tindakan dalam  PTK 

biasanya mencakup: 

1) Perencanaan.  

Yaitu persiapan yang akan dilakukanuntuk pelaksanaan PTK antara 

lain meliputi;  menyusun alat pengumpul data, menyusun RPP, 

membuat media pembelajaran, menyiapkan sarana dan prasarana 

pembelajaran, menyusun instrument tes awal dan tes akhir, 

menyusun pembagian tugas tim peneliti apabila bersifat kolaboratif, 

dll, yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. 

2) Implementasi tindakan 

Berupa deskripsi tahap-tahap tindakan yang akan dilaksanakan. 

Skenario ini perlu dibuat secara jelas dan rinci agar pada saat 

penelitian tidak mengalami kesulitan. Misalnya, 

a). Pada awal pembelajaran siswa dibagi menjadi 10 kelompok 

dengan anggota masing-masing kelompok 4 anak. 

b). Setiap kelompok diberi dua buah atlas, sebuah peta buta, spidol 

dan plastic transparan. 
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c). Kurang lebih 10 menit guru memberi penjelasan. 

d). Dan seterusnya sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

3) Observasi.  

Berupa prosedur perekaman data tentang proses dan produk dari 

implementasi tindakan yang dirancang. Perlu dijelaskan 

penggunaan instrument secara rinci dan lugas termasuk cara 

perekamannya. Misalnya instrument yang digunakan untuk 

mengumpulkan data aktifitas belajar siswa yaitu lembar observasi 

dan yang mengamati teman tim peneliti (kolaborasi), sedangkan 

untuk hasil belajar siswa menggunakan tes pilihan ganda.   

4) Analisis dan refleksi.  

Uraikan cara dan prosedur analisis terhadap hasil perekaman data 

serta refleksi yang berkaitan dengan proses, produk, dan dampak 

tindakan perbaikan yang dilaksanakan, serta kriteria dan rencana 

tindakan selanjutnya. Analisis data: gunakan mean, median, 

modus, statistic sederhana, dan analisis deskriptif persentase 

sudah memadai. Lebih dari itu juga diperbolehkan.   

c. Data dan cara pegumpulan data.  

Dalam PTK pada umumnya dikumpulkan dua jenis data, yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data tersebut digunakan untuk 

menggambarkan perubahan yang terjadi setelah ada tindakan 

tertentu, baik kinerja siswa, kinerja guru dan suasana kelas. Contoh 

data kualitatif adalah kalimat yang menggambarkan ekspresi siswa 

tentang tingkat aktivitas, pemahaman, antusias, kepercayaan diri, 

motivasi, dll. Misalnya aktivitas siswa dapat dikatakan Sangat aktif, 

kurang aktif, pasif dsb. 

Data yang baik adalah data yang valid dan reliable. Data yang 

demikian diperoleh dari instrumen yang valid dan reliable. Untuk 

memperoleh data yang akurat peneliti perlu melakukan trianggulasi, 

yaitu menggunakan berbagai sumber untuk meningkatkan kualitas 

data. Student feedback dapat dijadikan sarana untuk 
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mengumpulkan data, asalkan siswa diberdayakan secara aktif. 

Dalam PTK digunakan berbagai macam sumber data antara lain: 

1) dokumen/portofolio       6)  photo-photo 

2) buku harian  7)  hasil pengamatan 

3) learning logs  8)  wawancara 

4) jurnal   9)  angket 

5) video.   10) test. 

d. Indikator keberhasilan.  Pada bagian ini indicator keberhasilan PTK 

harus dinyatakan secara eksplisit, sehingga verifikasi dapat 

dilakukan dengan mudah. Contoh: 

• Sekurang-kurangnya   50% siswa aktif mengikuti pelajaran pada 

pokok bahasan peta atlas dan globe 

• Lebih dari 60% siswa memperoleh hasil belajar (nilai) 65 keatas 

pada pokok bahasan peta atlas dan globe.  

e. Tim Peneliti dan Tugasnya.  Buat rincian tugas dari masing-masing 

anggota peneliti, jika PTK bersifat kolaboratif, Contoh: 

No N  a  m  a Tugas Jam 
kerja/minggu 

1 Guru pelaksana ………. 
……….. 

15 jam 

2 Guru mitra 1 a.  …………. 
b.   …………. 

10 jam 

3 Guru mitra 2   dst Dst Dst 
  

8. Rencana kegiatan. Berupa urutan kegiatan yang dilakukan ketika 

melaksanakan PTK. Contoh: 

 
No Jenis Kegiatan B   u   l   a   n - K   e 

1 2 3 4 5 6 
01 Persiapan       
 a. pemilihan masalah X      
 b. studi kepustakaan X      
 c. analisis dokumen X      
Q2 Pelaksanaan siklus 1       
 a. pembuatan media, dll  X     
 b.  pelaksanaan tindakan   X     
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 c. pengumpulan data  X     
 d. analisis dan refleksi  X     
03 Pelaksanaan siklus 2       
 a. pembuatan media, dll   X    
 b.  pelaksanaan tindakan    X    
 c. pengumpulan data   X    
 d. analisis dan refleksi   X    
04 Tabualsi dan analisis    X   
05 Penyusunan draf laporan    X X  
06 Seminar      X 
07 Perbaikan laporan      X 

 
 

9. Rencana Anggaran 

Gunakan anggaran sebaik-baiknya. Oleh karena itu gunakan 

rencana yang sebaik mungkin. Contoh: 

 
No Jenis Penggunaan Jumlah (Rp) Keterangan 

01 ATK Rp ……………… ………….. 
02 Transport Rp ……………… ………….. 
03 Foto Copy Rp ……………… ………….. 
04 Pengumpulan data Rp ……………… ………….. 
05 Analisis data Rp ……………… ………….. 
06 Penyusunan draf Rp ……………… …………..
07 Seminar  Rp ……………… ………….. 
08 Perbaikan laporan Rp ……………… ………….. 
09 Penggandaan 

laporan 
Rp ……………… ………….. 

   J    u     m     l     a     h Rp ……………… ………….. 
 
 

10. Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka untuk PTK sama dengan penelitian 

formal. Daftar pustaka disusun menurut abjad nama pengarang. Dalam 

penyusunan daftar pustaka, dapat digunakan model MILA (Modern 

Language Association), model APA (American Psychological 

Association) atau model lain yang biasa digunakan masyarakat 

akademik. Pergunakanlah referensi terbaru, dan referensi yang 
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dimasukkan dalam daftar pustaka hanyalah referensi yang digunakan 

untuk acuan penelitian PTK. 

Prinsip dan contoh penyusunan daftar pustaka model APA 

(Andreas, 2001). Dibawah ini diuraikan prinsip-prinsip dalam 

menyusun daftar pustaka; 

1). Bahan pustaka yang ditulis dalam daftar pustaka, meliputi: 

      a. Nama pengarang 

      b. Tahun penerbitan 

      c. Judul (termasuk sub judul) 

      d. Kota penerbitan dan  

      e. Nama penerbit 

2). Penulisan bahan pustaka menggunakan huruf tegak, kecuali 

penulisan judul buku. Diantara bagian satu dengan yang lain 

dipisahkan tanda titik, kecuali antara kota penerbtian dan penerbit 

menggunakan tanda titik dua. Contoh : 

Noeng Muhajir. 1997. Analisis dan Refleksi. Jakarta: Dirjen Dikti 

 

3). Apabila bahan pustaka ditulis 2 pengarang, pergunakan tanda (&). 

Contoh: 

Andreas Priyono & Djunaedi. 2001. Petunjuk Praktis ” Classroom-
based Action Research. Semarang: Proyek Perluasan dan 
Peningkatan Mutu SLTP Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa 
Tengah 

  

4). Bila jumlah pengarang 3 orang, Pisahkan nama dengan koma dan 

susun daftar pustaka sesuai alphabet. Sebutkan semua nama 

pengarang, jangan menggunakan dkk. Contoh: 

Booth, Anne., William J. O’Malley, & Anna Weidemann. 1998. 
Sejarah Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES 

 
5). Jika pengarang lebih dari 3 orang, maka yang ditulis hanya 

pengarang pertama yang diakhiri dengan koma dan disertai dengan 

tulisan dkk. 
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6). Buku terjemahan ditulis dengan urutan sebagai berikut: Nama 

pengarang asli, diikuti tahun penerbitan karya terjemahan, judul 

terjemahan, nama penerjemah (yang didahului kata Terjemahan, 
nama tempat penerbitan, dan nama penerbit terjemahan.Contoh: 

Ary, D., L.C. Jacobs & A.Razavieh. 1982. Pengantar 
Penelitian Pendidikan. Terjemahan Arief Furchan. 
Surabaya: Usaha Nasional 

 
7). Laporan Penelitian ditulis dengan menambahkan pernyataan 

“laporan penelitian”, diikuti nama universitas atau lembaga 

penyelenggara penelitian. Nama kota dibubuhkan kalau nama 

universitas itu tidak menggunakan nama kota, misalnya Universitas 

Indonesia, Jakarta. Contoh: 

Sunarko & Sri Hartiningsih. 2000. Peningkatan Aktivitas dan Hasil 
Belajar IPS Geografi dengan Mengunakan Metode Inquiry-
Discovery pada Siswa SMP 13 Negeri Semarang. Laporan 
Penelitian. Semarang: Lembaga Penelitian UNNES 

 

8). Makalah yang disajikan dalam seminar, penataran, atau lokakarya 

ditulis dengan menambah kata “Makalah disajikan dalam ………”, 

diikuti nama pertemuan, lembaga penyelenggara dan tempat 

penyelenggaraan. Contoh: 

Suharyono. 2000. “Geografi dalam Pendidikan dan Pengajaran; 
Realita, Tantangan dan Harapan”. Makalah disajikan 
dalam Seminar dan Lokakarya Nasional dalam 
Pertemuan Ilmah Tahunan IGI 22-23 Nopember 2000. 
UNNES: Semarang 

 
9). Rujukan dari dari Internet. Pada dasarnya penulisan rujukan dari 

internet sama dengan penulisan bahan pustaka yang lain. 

Perbedaannya terletak pada bagian setelah judul. Pada rujukan 

dari internet, setelah judul dituliskan sumber dan tanggal akses 

rujukan. Contoh: 

Burka, L.P. 1993a. A Hypertext History of Multiuser Dimensions. 
MUD history. http://www.utopia.com/talent/1pb/muddex/ 
essay. (2 Agustus 1996). 
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Pada rujukan yang diperoleh melalui email, discussuion list, dan 
newsgroup yang dianggap judul adalah (Re…..). Contoh: 

Heilke, J. 1996. May 3. Re: Webfolios. Acw-1@ttacs.ttu.ed 
http//www.ttu.edu/lists/acw-1/9605 (31 Dec. 1996)      

 

11. Lampiran 

Bahan-bahan yang perlu dilampirkan antara lain: 

a. Instrument penelitian 

b. CV (curriculum Vitae) 

c. Surat izin penelitian  

                      

C. Latihan  
Kerjakan secara kelompok (setiap kelompok 2 orang) 
1. Identifikasi berbagai masalah pembelajaran yang ada di kelas 

saudara sebanyak mungkin. 

2. Pilihlah masalah yang saudara anggap paling sentral, strategis dan 

problematik. 

3. Deskripsikan masalah yang saudara pilih tersebut secara rinci. 

4. Rumuskan masalah tersebut sehingga menjadi masalah PTK 

5. Deskripsikan rencana tindaknya 

 

D. Lembar Kegiatan 
Buatlah rencana kegiatan suatu PTK yang membutuhkan waktu 6 

bulan mulai dari persiapan sampai penyusunan laporan final. 

 

E. Rangkuman  
Proposal Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research, 

CAR) hampir sama dengan penelitian formal. Hal-hal pokok yang 

termuat dalam proposal PTK adalah: 

1. Judul penelitian 

2. Latar belakang masalah 

3. Perumusan masalah 
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4. Cara pemecahan masalah 

5. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

6. Kajian Pustaka dan hipotesis (kalau ada) 

7. Rencana penelitian 

a. Setting penelitian 

b. Rencana tindakan 

c. Jenis data dan cara pengumpulan data 

d. Indikator kinerja 

e. Tim peneliti dan tugasnya 

f. Jadwal Penelitian 

g. Daftar Pustaka 

h. Lampiran 

 
F. Tes Formatif 
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang “X” pada 

huruf a, b, c, atau d,  pada jawaban yang anda anggap paling tepat. 

1. Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh seorang guru 

sangat bermanfaat  bagi........ 

b. Kepala sekolah, siswa, dan guru. 

c. Orang tua siswa, guru, dan siswa  

d. Guru, siswa, dan lembaga 

e. Siswa, orang tua, dan lembaga.  

2. Hipotesis di dalam penelitian tindakan kelas disebut hipotesis 

tindakan. Rumusan hipotesis tindakan yang benar yaitu................  

a. Pembelajaran cooperatif dapat meningkatkan hasil belajar 

hidrosfer. 

b. Pembelajaran cooperatif sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar hidrosfer 

c. Ada hubungan antara pembelajaran cooperatif dengan hasil 

belajar hidrosfer 
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d. Ada perbedaan prestasi belajar antara metode ceramah dengan 

metode cooperatif   

3.  Hipotesis tindakan dirumuskan berdasarkan ........ 

a. Kajian teori dan kajian buku yang relevan 

b. Kajian buku dan kajian hasil penelitian yang relevan 

c. Pendapat para pakar dan kajian penelitian 

d. Kajian teori dan kajian penelitian yang relevan 

4. Hal-hal yang perlu diungkap dalam setting penelitian adalah......... 

a. Kelas berapa, jumlah siswa,  dan jumlah kelas. 

b. Jumlah guru, jumlah siswa, dan karakteristik siswa. 

c. Kelas berapa, karakteristik siswa, dan jumlah kelas. 

d. Karakteristik siswa, jumlah siswa, dan kelas berapa. 

5. Data yang dikumpulkan dalam PTK terdiri dari data kualitatif dan 

data kuantitatif. Contoh dari data kualitatif yaitu.........kecuali. 

a. Motivasi 

b. Antusias 

c. Diskripsi 

d. Kepercayaan diri 

6. Instrumen yang dapat digunakan untuk pengumpulan data 

yaitu................ 

a. Lembar observasi, angket dan jurnal 

b. Angket, tes, dan lembar observasi. 

c. Angket, tes, dan jurnal. 

d. Angket, wawancara, dan lembar observasi.                 

7. Rumusan indikator keberhasilan yang baik yaitu............. 

a.  Lebih dari 60% siswa memperoleh hasil belajar 65 keatas pada 

pokok bahasan hidrosfer 

b. Kurang dari 60% siswa memperoleh hasil belajar 65 keatas pada 

pokok bahasan peta atlas dan globe. 

c. Sekurang-kurangnya 80% siswa memperoleh hasil belajar pada 

pokok bahasan hidrosfer. 
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d. Sekurang-kurangnya 60%, ada pengaruh metode pembelajaran 

dengan hasil belajar.   

8. Didalam perencanaan PTK, persiapan yang perlu dilakukan 

yaitu...... 

a. Menyusun alat pengumpul data, menyusun RPP, membuat 

media pembelajaran, dan mentabulasi data. 

b. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, 

mendiskripsikan data, dan menyusun instrument. 

c. Menyusun alat pengumpul data, menyusun RPP, mentabulasi 

data dan menyusun  pembagian tugas tim peneliti. 

d. Menyusun alat pengumpul data, menyusun RPP, membuat 

media pembelajaran, dan menyusun pembagian tugas tim 

peneliti. 

9. Contoh penulisan daftar pustaka yang benar yaitu: 

a. Andreas Priyono & Djunaedi.  Petunjuk Praktis ” Classroom-

based Action Research. Semarang: Proyek Perluasan dan 

Peningkatan Mutu SLTP Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa 

Tengah. 2001. 

b. Andreas Priyono & Djunaedi. 2001. Petunjuk Praktis ” 

Classroom-based Action Research”. Semarang: Proyek 

Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Kanwil Depdiknas 

Propinsi Jawa Tengah 

c. Andreas Priyono & Djunaedi. 2001. Petunjuk Praktis ” 

Classroom-based Action Research.  Proyek Perluasan dan 

Peningkatan Mutu SLTP Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa 

Tengah, Semarang. 

d. Andreas Priyono & Djunaedi. 2001. Petunjuk Praktis ”Classroom-

based Action Research. Semarang:  Proyek Perluasan dan 

Peningkatan Mutu SLTP Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa 

Tengah 

 



   

 

9-45 Penelitian Tindakan Kelas 

10.  Bahan–bahan yang perlu dilampirkan dalam menyusun proposal 

PTK  yaitu kecuali......... 

a. Izin penelitian 

b. Curikulum vitae 

c. Hasil penelitian 

d. Instrumen penelitian 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Berikan contoh judul penelitian tindakan kelas yang baik! 

2. Berdasarkan judul di atas rumuskan masalahnya! 

3. Kemukakan pula hipotesis tindakannya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  V  KEGIATAN  BELAJAR 4 
 

A. Kompetensi  dan Indikator 
1. Kompetensi 

       Memahami penyusunan  laporan PTK  
 

2. Indikator 
 Mampu menyusun  abstak dalam  PTK. 

 Mampu menyusun isi Bab I dalam laporan PTK. 

 Mampu melakukan kajian pustaka nggunakan jmerumuskan 

masalah. 

 Mampu menetapkan tujuan dan manfaat. 

 Mampu melakukan kajian teori. 

 Mampu menetapkan metode penilitian. 

 Mampu menentukan indikator kinerja. 

 Mampu menyusun daftar pustaka. 

 Mampu menyusun laporan PTK. 
 

B. Uraian Materi  (Penyusunan Laporan Penelitian Tindakan Kelas) 
Penyusunan laporan dilakukan setelah kegiatan penelitian 

selesai. Seperti penelitian formal, penelitian tindakan kelas dalam 

melaporkan hasil penelitian juga mengikuti aturan dan kebiasaan 

pelaporan kegiatan ilmiah. Format laporan penelitian tindakan kelas 

secara umum terdiri atas komponen-komponen sbb; 

Judul Penelitian 

Kata Pengantar 

Abstrak 

Daftar Isi 

Daftar Tabel  

BAB I    PENDAHULUAN 

BAB II    KAJIAN PUSTAKA 
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BAB III   METODE PENELITIAN (PROSES PENELITIAN) 

BAB IV   HASIL PENELITIAN 

BAB V    SIMPULAN DAN SARAN 

BAB VI   ACTION PLAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Untuk memudahkan penulusan laporan dibawah ini akan 

diuraiakan secara singkat komponen-komponen laporan penelitian 

tindakan tersebut; 

1. Judul Penelitian 

Judul penelitian ini sama dengan judul pada proposal 

penelitian. Dalam laporan hasil penelitian judul penelitian ditulis pada 

halaman judul. Perlu diingat judul yang baik, jumlah kata < 20 kata. 

Pada halaman judul tersebut pada umumnya tertuang logo Diknas, 

nama peneliti, tahun penelitian dan lain-lain (lihat contoh): 
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2.  Kata Pengantar 

Komponen utama dalam kata pengantar adalah ungkapan puji 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih 

penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti sehingga 

penelitian dapat diselesaikan. Di samping itu ungkapkan pula bahwa 

penelitian yang dilakukan bukan kegiatan yang tanpa cacat, oleh 

LAPORAN  
 
 

 
 
 
 
 
 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN PETA MELALUI 

MODEL “COOPERATIVE LEARNING” PADA SISWA KELAS II B 

SMP NEGERI 30 YOGYAKARTA TAHUN 2007/2008 

 

 

Oleh: 

Umar Bakrie, S.Pd 

 

 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KANTOR WILAYAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TAHUN 2008 

LOGO 
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karena itu peneliti harus bersedia menerima kritik dan saran yang 

bersifat membangun. 

 

3. Daftar Isi / Tabel / Gambar 

Tuliskan semua pokok-pokok isi   mulai dari  (judul-sub judul), 

kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, bab-bab dan seterusnya 

secara urut berdasarkan halaman penulisan. Daftar isi sangat penting 

untuk membantu pembaca dalam menemukan hal-hal yang menarik 

perhatiannya. 

 

4. Abtstrak 

Abstrak merupakan pemadatan (sari) dari hasil penelitian. 

Abstrak memuat unsur-unsur pokok penelitian, yaitu (a) permasalahan, 

(b) tujuan penelitian, (c) prosedur penelitian, (d) hasil penelitian, dan 

(e) simpulan dan saran serta action plan. Abstrak sebaiknya tidak lebih 

dari dua halaman, ditulis satu spasi dan terdiri dari sekitar lima alenia. 

Dibawah ini diberikan contoh penulisan abstrak:      

 

Judul : Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Peta melalui 

Model Pembelajaran Cooperative Learning pada Siswa Kelas VIII B 

SMP Negeri 30 Yogyakarta Tahun 2007/2008. 

 

Kemampuan membaca peta kelas VIII B SMP Negeri 30 

Yogyakarta tahun ajaran 2007/2008 belum seperti yang diharapkan. 

Hasil ulangan harian yang berkaitan dengan pemahaman peta sangat 

rendah, yaitu 5,00 dengan ketuntasan 45%. Berdasarkan hasil diskusi 

dengan guru IPS yang lain, fenomena tersebut juga dialami oleh 

seluruh siswa kelas VIII B SMP Negeri 30 Yogyakarta. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan jumlah siswa yang memiliki 

pemahaman membaca peta dengan baik, senagaimana ditunjukkan 

dengan: sekurang-kurangnya 75% siswa memperoleh nilai ulangan 
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harian 6,5, sebagian besar (>75%) minat siswa untuk belajar IPS 

Geografi meningkat dan pelajaran IPS Geografi menjadi lebih kondusif. 

Disamping itu, guru/ peneliti merasakan manfaat kerja kolaborasi 

dalam PTK ini. Ada beberapa asumsi yang menjadi penyebab 

rendahnya pemahaman siswa terhadap perpetaan yaitu: materi IPS 

Geografi kurang menarik, pemilihan metode kurang tepat, situasi 

belajar kurang kondusif, pembelajaran kurang efektif, dan kinerja guru 

rendah. Untuk menentukan faktor manakah yang menjadi penyebab 

utama, peneliti memberikan angket pada siswa. Hasilnya 80% siswa 

mengharapkan pada pelajaran IPS Geografi, hendaknya guru 

menggunakan media peta sehingga pemahaman siswa terhadap peta 

dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah 

penggunaan media peta untuk meningkatkan pemahaman peta melalui 

model pembelajaran cooperative learning. Langkah-langkah penelitian 

yang digunakan adalah (1) Planning, pada kegiatan ini, peneliti 

melakukan identifikasi masalah, menentukan bentuk intervensi, dan 

menyiapkan perangkat pembelajaran yang relevan, (2) Acting, 

pelaksanaan tindakan PTK yang diawali dengan mengadakan 

kolaborasi antara guru IPS kelas II yang lain dan dilanjutkan dengan 

menyusun instrumen (RPP, lembar observasi, kinerja siswa dan guru, 

lembar minat siswa, menyiapkan peta). Validasi instrumen ditempuh 

secara face validity dan critical reflection diantara para guru, (3) 

Observing, data dikumpulkan melalui instrumen yang telah disiapkan 

untuk mengetahui seberapa jauh aktivitas tindakan yang dilaksanakan. 

Data dikumpulkan melalui triangulasi dari siswa, guru peserta, dan 

guru mitra, (4) Reflecting, data hasil observasi dianalisis dan 

direfleksikan secara kolaboratif untuk mengetahui perubahan yang 

terjadi setelah dilakukan tindakan. 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Dari 

tiga siklus yang dilaksanakan, diperoleh data sebagai berikut: ulangan 

harian siklus pertama, siswa tuntas belajar 60% dengan nilai rata-rata 
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61,3%, pada siklus kedua, siswa tuntas belajar 68% dengan nilai rata-

rata 64,5, pada siklus ketiga, siswa tuntas belajar 76% dengan nilai 

rata-rata 70. Peningkatan ketuntasan belajar pada tiap siklus 

menunjukkan pada perubahan tingkat pemahaman siswa terhadap 

perpetaan. Hal ini diperoleh karena minat siswa juga meningkat. Pada 

siklus pertama, tingkat minat siswa 60,35%, pada siklus kedua, tingkat 

minat siswa 68,9%, pada siklus ketiga, tingkat minat siswa 75%. 

Peningkatan minat siswa dalam belajar IPS Geografi, juga kelihatan 

dari rasa senang siswa terhadap guru. Pada umumnya (100%) siswa 

menjadi suka pada guru IPS Geografi karena dalam mengajar menjadi 

jelas, simpatik, suka bercanda, serta kelas menjadi kondusif. 

Perubahan kinerja guru tampak dalam peningkatan keterampilan 

penggunaan media peta, penggunaan variasi metode pembelajaran, 

kemampuan mengelola pembelajaran melalui beberapa kelompok 

kecil. Berdasarkan catatan yang dibuat oleh siswa, ternyata mereka 

juga menyukai belajar secara kelompok dan mereka berharap agar 

pembelajaran ini dapat digunakan seterusnya. Catatan ini mendorong 

guru untuk meningkatkan kinerjanya dengan membuat replanning 

untuk tindakan perbaikan berikutnya. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada pendahuluan berisi: (a) latar belakang masalah, (b) 

rumusan masalah, (c) tujuan, dan (d) manfaat penelitian. Secara garis 

besar isi Bab Pendahuluan mirip dengan uraian yang perah ditulis 

pada proposal penelitian, dan diperkaya dengan temuan-temuan baru 

estela penelitian dilaksanakan. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada penelitian-penelitian formal, kajian pustaka dilakukan 

untuk meningkatkan pemahaman yang luas (tinggi) tentag masalah 

yang diteliti,  karena umumnya masalah penelitian berasal dari  hasil 
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studi terhadap penelitian sebelumnya. Jadi ada tuntutan secara 

luas/tinggi untuk menelaah secara mendalam  literatur-literatur yang 

terkait dengan penelitian-peneltian sebelumnya. Ada kebutuhan 

mendasar untuk mengkaji literatur-literatur tangan pertama (asli). 

Berbeda dengan penelitian tindakan kelas, kajian pustaka 

hanya dimaksudkan untukk memberi guidelines (petunjuk-petunjuk) 

bahwa suatu tindakan itu terkandung (dapat dimengerti kaitannya) 

secara teoritik. Jadi tidak ada kebutuhan (tuntutan) untuk 

menggunakan literatur-literatur tangan pertama (asli), tulisan-tulisan 

tangan ke dua boleh digunakan. Dengan kata lain dokumen-dokumen 

sekunder masíh dapat dipakai.  

Pada bagian awal dari kajian pustaka berupa uraian dan 

argumentasi teoritik bahwa tindakan yang diterapkan dalam PTK 

memiliki landasan yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan 

referensi-referensi tertentu. Pada bagian akhir dari kajian pustaka 

diuraikan bentuk tindakan yang akan diterapkan, yang ingin digunakan 

untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas, atau 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Perlu dicatat bahwa dalam 

PTK peneliti tidak membuktikan hipótesis, tetapi memperbaiki proses 

pembelajaran di kelas. 

• Misalnya peliti mempunyai judul Penlitian Tindakan Kelas sbb. 

 

Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Geografi dengan 

Menggunakan Metode Inquiry – Disqovery pada Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 1 Semarang Th 2008 

 

Maka kajian pustaka yang harus diungkap secara minimum adalah: 

1. Aktifitas Belajar 

……………………………………………………………………………… 

…………………………… dikaji dari literature…………………………. 

      …………………………………………….. ( Nasution, 2003.  27-29) 
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2. Hasil Belajar 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………..dikaji dari buku…………………….. 

…………………………………………(Oemar HM, 2000.  47- 48)…. 

3. Metode Inquiry-Discovery 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………….dikaji dari literature………………… 

…………………………………….(Waney, 2005, 21) 

 

BAB III   METODE PENELITIAN (PROSES PENELITIAN) 

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah penelitian secara 

jelas, runtut, dan terperinci. Pada PTK hal-hal yang diuraikan adalah: 

• Subyek penelitian 

• Setting penelitian (tempat penelitian). 

• Desain penelitian (rancangan/ cara-cara penelitian). 

• Jenis instrument dan cara penggunaannya (ungkapan bagaimana 

instrument tersebut dinyatakan valid dan reliable atau sebagai 

instrument yang baik dan dapat dipercaya). 

• Pelaksanaan tindakan. 

• Cara pemantauan (monitoring). 

• Analisis dan refleksi. 

 

BAB IV   HASIL PENELITIAN 

Pada bagian ini mengandung dua komponen utama, yaitu 

hasil penelitian dan pembahasan. Perhatikan hal-hal sebagai berikut: 

• Sajikan temuan-temuan dalam grafik, table, diagram, gambar-

gambar, portofolio, dan sejenisnya. 

• Pada setiap akhir table/grafik/diagram/gambar/foto… berikan 

komentar makna dari masing-masing tampilan tersebut. 
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• Ulas (jelaskan) temuan penelitian dengan mengacu pada dua 

pertanyaan (mengapa demikian/ why) dan bagaimana temuan 

tersebut bisa terjadi/ how). 

• Pada bagian ini peneliti diminta untuk membahas dan memvalidasi 

hasil temuan, dengan memaksimalkan trianggulasi. 

• Pada bagian akhir, ungkapkan pula keterbatasan (kekurangan) 

penelitian yang dilakukan yang menurut peneliti dapat mengurangi 

validasi (keabsahan) dan tingkat kepercayaan hasil penelitian. 

Keterbatasan tersebut dapat berkaitan dengan proses penelitian, 

instrument, metode, subyek penelitian, daya dukung, dan 

sebagainya. 

 

BAB V    SIMPULAN DAN SARAN 

 Pada simpulan, uraikan pokok-pokok temuan penelitian 

secara jelas, padat, dan runtut. Dalam kaitan ini perlu dicermati apakah 

pokok-pokok temuan yang disajikan sudah menjawab permasalahan 

yang diteliti. Dengan kata lain, pokok-pokok temuan peneliti harus 

berkaitan (benang merah) dengan masalah yang diteliti. 

Pada saran ada dua hal yang perlu diungkap, yaitu saran 

untuk penelitian lebih lanjut dan saran untuk penerapan penelitian. 

Perlu diingat kembali bahwa PTK dilaksanakan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran di kelas. 

 

BAB VI   ACTION PLAN 

Bab VI ini tidak terdapat dalam penelitian formal. Bab ini 

mengulas rencana selanjutnya oleh peneliti untuk: 

• Merencanakan tindakan lebih lanjut bila peneliti masih belum puas 

dengan hasil yang telah ditemukan. 

• Merumuskan usaha-usaha (langkah-langkah) yang perlu dilakukan 

agar masalah-masalah yang muncul dalam penelitian tidak terulang 

lagi dalam proses pembelajaran. 
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• Bila peneliti telah merasa puas dengan hasil temuannya, langkah-

langkah pencegahan agar masalah tidak terulang, perlu diulas 

dalam action plan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada prinsipnya sama dengan yang tertuang pada proposal, 

hanya ditambah atau dilengkapi bahan-bahan baru yang digunakan 

selama proses penelitian. Tidak menutup kemungkinan bahan 

(referensi) baru tersebut digunakan setelah penelitian berlangsung. 

Mengenai cara penulisan lihat halaman depan. 

 
C.  Latihan 

Buatlah kata pengantar yang seolah-olah anda telah melakukan 

penelitian tindakan kelas di suatu SMP! 

 
D.  Lembar Kegiatan 

Berdasarkan judul penelitian: ”Peningkatan Penguasaan Konsep 

Sosiologi dengan Metode Ceramah Bervariasi pada Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 3 Kudus”, uraikan kajian pustaka secara minimal yang 

perlu diungkap. 

1.) ............................................................................................................ 

2.) ............................................................................................................ 

3.) ............................................................................................................ 

4.) ............................................................................................................ 

5.) dst.  
 
E.  Rangkuman 

Format laporan penelitian tindakan kelas secara umum terdiri 

atas komponen-komponen sbb: 

Judul Penelitian 

Kata Pengantar 
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Abstrak 

Daftar Isi 

Daftar Tabel  

BAB I    PENDAHULUAN 

BAB II    KAJIAN PUSTAKA 

BAB III   METODE PENELITIAN (PROSES PENELITIAN) 

BAB IV   HASIL PENELITIAN 

BAB V    SIMPULAN DAN SARAN 

BAB VI   ACTION PLAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

F. Tes Formatif 
1. Abstrak merupakan kondensasi (pemadatan/sari) dari hasil peneltian 

yang memuat unsur-unsur pokok penelitian. Dibawah ini yang tidak 

termasuk  unsur dalam abstrak yaitu.............. 

a. Prosedur penelitian 

b. Permasalahan penelitian 

c. Tujuan penelitian  

d. Observasi penelitian 

2. Dalam laporan penelitian tindakan kelas yang perlu diungkap pada 

bagian saran yaitu........ 

a. Penelitian lebih lanjut dan permintaan tambahan dana 

b. Penelitian lebih lanjut dan penerapan penelitian 

c. Penerapan penelitian dan mengubah pembelajaran 

d. Penelitian lebih lanjut dan mengubah pembelajaran 

3. Pada laporan hasil penelitian PTK, komonen bagian awal laporan 

mencakup......  

a. Kata pengantar, abstak, daftar isi, pendahuluan 

b. Abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan 

c. Kata pengantar, abstrak, daftar isi, judul penelitian 
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d. Judul penelitan, kata pengantar, abstrak, daftar isi 

4. Kajian atau penjelasan yang terdapat dalam penelitian tindakan kelas, 

 tetapi tidak ada dalam penelitian formal yaitu........... 

a. Pendahuluan 

b. Daftar isi  

c. Action plan 

d. Kajian pustaka 

5. Pada bagian akhir laporan penelitian tindakan kelas perlu diungkap 

keterbatasan penelitian, seperti dibawah ini kecuali ........... 

a. Jumlah jam mengajar, proses nelelitian, instrumen, metode 

b. Proses penelitian, instrumen, metode, subyek 

c. Daya dukung penelitian, proses penelitian, instrumen, metode 

d.  Proses penelitian, instrumen, metode, subyek penelitian 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Jelaskan unsur-unsur pokok  yang harus diungkap dalam abstrak! 

2. Dalam setiap penelitian sering diungkap keterbatasan penelitian. 

Sebutkan keterbatasan apa saja yang harus dikemukakan! 

3. Berikan contoh format laporan penelitian tindakan kelas! 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
Kegiatan belajar 1. 

Pilihan ganda 

1. C   6. D 

2. D   7. A 

3. B   8. C 

4. D   9. A 

5. B   10. C 

 

Uraian 

1. Perbedaan penelitian formal dan PTK 

 
No Aspek 

Perbedaan 
Formal Research Action Research 

1 Keahlian yang 
dibutuhkan 

Keahlian di bidang 
prosedur dan statistika 
inferensial. 

Tidak dibutuhkan 
keterampilan khusus 
pada prosedur riset dan 
statistika. 
 

2 Tujuan Riset Menghasilkan 
pengetahuan yang bisa 
digeneralisasi. 

Menghasilkan 
pengetahuan yang 
dapat diterapkan 
langsung. 
 

3 Masalah riset Masalah diidentifikasi 
dari riset-riset 
sebelumnya. 
Masalah riset tidak 
terkait dengan bidang 
pekerjaan. 
 

Masalah riset bersifat 
on-the job, artinya 
terkait dengan bidang 
pekerjaan. 

4 Studi pustaka Studi pustaka dilakukan 
secara 
cermat/mendalam pada 
literatur-literatur primer 
(tangan pertama). 
Studi pustaka dilakukan 
untuk memperoleh 
pemahaman yang tinggi 
terhadap masalah yang 

Sumber-sumber 
sekunder sudah cukup 
dipakai untuk 
memperoleh gambaran 
umum terhadap 
masalah yang diteliti. 
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diteliti. 
 

5 Teknik 
pengambilan 
sample 

Teknik pengambilan 
sampel secara cermat 
untuk mendapatkan 
sampel yang 
representatif (mewakili) 
diterapkan. 

Tidak dibutuhkan teknik 
mpengambilan sampel. 
Semua siswa 
digunakan 
(diperlakukan) sebagai 
subyek. 

6 Desain Riset Riset dirancang secara 
cermat untuk mengontrol 
variabel-variabel luar 
yang bisa mengacau. 
Misalnya ada kelompok 
kontrol dan kelompok 
perlakuan. 
 

Riset dirancang secara 
agak longgar sebab 
peneliti sendiri terlibat 
secara langsung. 

7 Prosedur 
pengukuran 

Pengukuran harus valid 
dan reliabel. 

Digunakan pengukuran-
pengukuran yang 
standar. 
 

8 Analisis data Analisis data sangat 
kompleks, digunakan uji 
signifikansi statistik, 
statistik inferensial. 

Analisis data lebih 
sederhana, digunakan 
statistik deskriptif, lebih 
menekankan 
signifikansi praktis dari 
pada teoritis/statistik. 

 

2. Manfaat PTK 

    a. peningkatan kompetensi guru,  

    b. peningkatan sikap profesionalisme guru,  

    c. perbaikan/peningkatan kinerja belajar siswa,  

    d. inovasi pembelajaran,  

    e. pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan di tingkat kelas     
 
3. Karakteristik PTK  

a. On-the job problem oriented (masalah yang diteliti riil muncul di 

dalam  kelas)    

     b. Problem solving oriented (berorientasi pada pemecahan masalah) 

c. Improvement oriented (berorientasi pada peningkatan kualitas 
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    pembelajaran) 

d. Cyclic /Siklis (terdiri dari beberapa siklus tindakan) 

e. Action (dilakukan dengan tindakan tertentu) 

 f. Specific contexstual (spesipik kontekstual) 

g. Partisipatory/colaborative (dilaksanakan secara bekerjasama) 

 

Kegiatan belajar 2. 

Pilihan ganda 

1. B  6. A 

2. D  7. D 

3. C  8. B 

4. C  9. A 

5. A  10. C 

 

Uraian 

1. Planning/Perencanaan 

    a. Identifikasi masalah 

     b. Perumusan masalah 

     c. Identifikasi penyebab masalah 

     d. Pengembangan intervensi 

2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah PTK 

a. Masalah harus riil dan on the job problem oriented.  

b. Masalah harus problematik dan perlu segera dipecahkan. 

c. Masalah harus memberikan manfaat yang jelas. 

d. Masalah harus feasible (dalam jangkauan segi waktu, biaya, 

minggu efektif dan dukungan birokrasi). 

3. Cara pengumpulan data PTK 

    Melalui pengamatan, wawancara, maupun angket.  
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Kegiatan belajar 3. 

Pilihan ganda 

2. C  6. B 

3. A  7. A 

4. D  8. D 

5. D  9. B 

6. C  10. C 

 

Uraian 

1. Judul PTK yang baik kriterianya: 

a. Mencerminkan masalah dan intervensi 

b. Singkat jelas tidak menimbulkan multi tafsir.  

2. Masalah PTK yang baik; 

a. Dirumuskan secara jelas, padat, dan singkat 

b. Terlihat aspek-aspek: what, when, where, how much, how many,  

c. Berupa kalimat positif (+) tidak kalimat negative (-) tanya? 

3. Hipotesis tindakan dalam PTK harus tercermin : adanya suatu 

tindakan dan tindakan tersebut akan memecahkan masalah yang 

diteliti.  

 

Kegiatan Belajar 4. 

Pilihan ganda 

1. D 

2. B 

3. D 

4. C 

5. A  

 

Uraian 

1. Unsur-unsur pokok dalam abstrak PTK: 

a. permasalahan penelitian 
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b. tujuan penelitian 

c. prosedur penelitian 

d. hasil penelitian 

e. simpulan dan saran 

2. Keterbatasan penelitian yang perlu diungkap dalam PTK yaitu: 

a. keterbatasan yang berkaitan dengan penelitian 

b. keterbatasan yang berkaitan dengan instrumen penelitian 

c. keterbatasan yang berkaitan dengan metode penelitian 

d. keterbatasan yang berkaitan dengan subyek penelitian 

e. keterbatasan yang berkaitan dengan daya dukung penelitian 

3. Format laporan penelitian tindakan kelas secara umum terdiri atas 

komponen-komponen sbb: 

Judul Penelitian 

Kata Pengantar 

Abstrak 

Daftar Isi 

Daftar Tabel  

BAB I    PENDAHULUAN 

BAB II    KAJIAN PUSTAKA 

BAB III   METODE PENELITIAN (PROSES PENELITIAN) 

BAB IV   HASIL PENELITIAN 

BAB V    SIMPULAN DAN SARAN 

BAB VI   ACTION PLAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 



GLOSARIUM 
 

On-the job problem oriented. 

Masalah yang diteliti adalah masalah riil yang muncul dalam pembelajaran 

yang menjadi kewenangan/tanggung jawab peneliti. 

 

Problem-solving oriented. 

Berorientasi pada pemecahan masalah. 

 

Improvement oriented, berorientasi pada peningkatan kualitas. Ciclic 

terdiri dari beberapa siklus tindakan. 

 

Action oriented. 

Dilaksanakan dengan tindakan tertentu. 

 

Specific contexstual. 

Memusatkan pada hal-hal yang spesifik dan kontekstual. 

 

Participatory/collaborative.  

Bila guru/peneliti tidak mampu melaksanakan penelitian  sendirian dapat 

bekerja sama dengan guru lain. 

 

Planning. 

Kegiatan perencanaan dalam PTK yang meliputi, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, identifikasi penyebab masalah, dan pengembangan 

intervensi. 

 

Acting, atau pelaksanaan tindakan. 

Merupakan langkah-langkah praktis yang dilakukan untuk memecahkan 

masalah penelitian. 
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Observing. 

Kegiatan pengumpulan data, baik melalui pengamatan, wawancara, 

maupun angket. 

 

Reflecting. 

Kegiatan mengulas/penarikan kesimpulan secara kritis tentang perubahan 

yang terjadi, baik  pada siswa, guru, maupun suasana kelas. 

Indikator keberhasilan, tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam 

PTK. 

 

Abstrak 

Pemadatan/ sari dari hasil penelitian 

 

Action plan 

 Rencana tincak lanjut dari penelitian. 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku Ajar mengenai “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini meliputi 

materi pembelajaran tentang penulisan artikel ilmiah, jenis dan struktur 

artikel ilmiah,m artikel hasil pemikiran, artikel hasil penelitian, format 

tulisan, serta praktik penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, buku 

ajar ini mengantarkan peserta PLPG untuk memahami materi-materi 

tersebut di atas, namun demikian peserta juga diminta untuk 

menyusun draft penulisan artikel ilmiah di bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini mempunyai tujuan agar setelah pelaksanaan 

matapelajaran ini peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam 

menyusun artikel ilmiah yang siap dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah 

yang tidak maupun terakreditasi. 

Buku ajar “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini mempunyai standar 

kompetensi dasar (1) mengenal penulisan artikel ilmiah; (2) mengenal 

perbedaan penulisan artikel ilmiah yang konseptual dan yang non 

konseptual; (3) mengenal format penulisan artikel ilmiah; dan (4) 

menyusun draft artikel ilmiah. Buku ajar ini mempunyai hubungan 

dengan buku ajar yang terutama adalah penelitian tindakan kelas. 

Karena standar kompetensi penelitian tindakan kelas adalah (1) 

mengenal metode penelitian tindakan kelas; (2) mengenal format 

laporan penelitian tindakan kelas, (3) menyusun draft proposal 

penelitian tindakan kelas. Jelas bahwa kompetensi dasar kedua mata 

pelajaran ini akan bersngkut paut, pada saat peserta PLPG 

berkeinginan untuk menuliskan hasil penelitian tindakan kelas ke 

dalam jurnal penelitian pendidikan. 
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B. Petunjuk Pembelajaran 
Peserta PLPG harus selalu aktif mengikuti proses pembelajaran 

di kelas. Peserta PLPG aktif berdiskusi dengan pelatih, menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami, selanjutnya mendiskusikan dengan 

teman lainnya. Di samping itu, peserta pelatihan mencermati contoh-

contoh yang telah disajikan oleh pelatih dan yang tersaji di dalam buku 

ajar ini. Kemudian peserta PLPG harus belajar menyusun suatu draft 

artikel ilmiah yang selaras dengan format yang tersaji di dalam buku 

ajar ini. Hasil draft itu selanjutnya digunakan untuk memenuhi tugas 

mata pelajaran ini, serta dimintakan pendapat dari pelatih. Saran-saran 

dari pelatih yang belum dipahami perlu ditanyakan kembali kepada 

pelatih jika perlu meminta perbandingan dengan artikel yang telah 

termuat di dalam jurnal. 

 

C. Kompetensi dan Indikator 
1. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria 

penulisan artikel ilmiah; 

2. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami jenis dan 

struktur artikel ilmiah; 

3. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil pemikiran konseptual; 

4. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil penelitian; 

5. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan enumeratif; 

6. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan esai; 

7. Peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 

menyusun draft artikel ilmiah. 



BAB II  KEGIATAN BELAJAR 1 
JENIS DAN STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat akrab 

dengan peserta PLPG. Sebagai guru, bapak dan ibu sudah sering 

membaca berbagai artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah populer 

maupun yang memang benar-benar merupakan karya ilmiah. Berbekal 

pengalaman bapak dan ibu dalam memahami artikel ilmiah, bapak dan 

ibu akan mengkaji bentuk, sifat dan struktur karya tulis ilmiah. 

Berkaitan uraian di atas, maka setelah menyelesaikan kegiatan 

berlajar pertama ini, bapak dan ibu diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan sifat artikel ilmiah; 

2. Menjelaskan sikap ilmiah; 

3. Menjelaskan bentuk, struktur dan sifat-sifat artikel ilmiah 

4. Menjelaskan perbedaan artikel hasil pemikian konseptual dengan 

hasil penelitian 

 

B. Uraian Materi 
Sesuai dengan namanya, artikel ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal diharapkan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 

Kriteria ini adalah cerminan sifat karya ilmiah yang berupa norma dan 

nilai yang berakar pada tradisi ilmiah yang diterima secara luas dan 

diikuti secara sungguh-sungguh oleh para ilmuwan (Taryadi, 1993:5). 

Oleh karena itu, penerbitan ilmiah secara inherent harus menampilkan 

sifat-sifat dan ciri-ciri khas karya ilmiah tersebut yang mungkin tidak 

selalu harus dipenuhi di dalam jenis penerbitan yang lain. Pertama, 

penerbitan ilmiah bersifat objektif, artinya isi penerbitan ilmiah hanya 

dapat dikembangkan dari fenomena yang memang exist, walaupun 
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kriteria eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya dapat 

berbeda antaa satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. 

Selain objektif, sifat lain karya ilmiah adalah rasional. Rasional 

menurut Karl Popper adalah tradisi berpikir kritis para ilmuwan. Oleh 

karena itu, penerbitan ilmiah juga membawa ciri khas ini yang 

sekaligus berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik 

yang berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan (Taryadi, 1993:6). 

Lain daripada itu, karena jurnal merupakan sarana komunikasi yang 

berada di garis depan dalam pengembangan IPTEKS, ia juga 

mengemban sifat pembaharu dan up-to-date atau tidak ketinggalan 

jaman. 

Selanjutnya, dalam menulis artikel ilmiah penulis hendaknya 

juga tidak mengabaikan komponen sikap ilmiah yang lain seperti 

menahan diri (reserved), hati-hati dan tidak over-claiming, jujur, lugas, 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan-

kepantingan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Semua 

sikap di atas, dilengkapi dengan keterbukaan dalam menyebutkan 

sumber bahan yang menjadi rujukannya, juga dipandang sebagai 

upaya penulis untuk memenuhi etika penulisan ilmiah. 

Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 
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penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, majalah ilmiah pada 

umumnya memuat salah satu dari hal-hal berikut: (1) kumpulan atau 

akumulasi pengetahuan baru, (2) pengamatan empirik, dan (3) 

gagasan atau usulan baru (Pringgoadisurjo, 1993). Dalam praktik hal-

hal tersebut akan diwujudkan atau dimuat di dalam salah satu dari dua 

bentuk artikel, yaitu artikel hasil pemikiran atau artikel non penelitian 

dan artikel hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang hanya memuat 

artikel hasil penelitian, misalnya Journal of Research in Science 

Teaching yang terbit di Amerika Serikat dan Jurnal Penelitian 

Kependidikan terbitan Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Malang. 

Akan tetapi sebagian jurnal biasanya memuat kedua jenis artikel: hasil 

pemikiran dan hasil penelitian. Selain itu, seringkali majalah ilmiah juga 

memuat resensi buku dan obituari. Pemuatan artikel hasil penelitian, 

artikel hasi pemikiran, resensi dan obituari ini sejalan dengan 

rekomendasi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2000). Di 

dalam tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada struktur dan anatomi 

dua jenis artikel saja yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan bentuk, struktur dan 

sifat karya tulis ilmiah. 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian sifat artikel 

ilmiah; 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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tentang sikap ilmiah; 

3.3 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang bentuk dan struktur 

artikel ilmiah 

3.4 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

sikap ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dari sikap 

ilmiah, sifat, bentuk, dan struktur 

artikel ilmiah; 

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai sifat artikel ilmiah; 
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b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai karakter sikap ilmiah; yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan positif jika dihadapkan 

pada kasus plagiariasme misalnya; 

c. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai bentuk, dan struktur karya tulis 

ilmiah. 

 

D. Rangkuman 
Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

 

E. Tes Formatif 
1.   Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 
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1. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali 

a. sikap penulis 

b. panjang tulisan 

c. struktur sajian 

d. penggunaan bahasa 

2. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 

a. pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan penutup 

b. pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan 

d. abstrak, bagian inti, penutup 

3. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya 

menyajikan tentang 

a. rangkuman dan tindak lanjut 

b. simpulan umum 

c. rekomendasi penulis 

d. simpulan dan saran 

4. Substansi suatu karya tulis ilmiah dapat mencakup berbagai hal, 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

Berikut ini adalah contoh-contoh subatansi karya tulis ilmiah, 

kecuali 

a. pendidikan 

b. kebudayaan 

c. pemulung 

d. informatika 

5. Dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, obyektif, dan 

tidak memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah 

yang merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali 

a. fakta atau kenyataan 

b. argumentasi 

c. teori yang diakui kebenarannya 

d. data empirik/hasil penelitian 
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6. Keobyektifan penulis karya tulis ilmiahdicerminkan dalam gaya 

bahasa yang bersifat 

a. resmi 

b. baku 

c. impersonal 

d. personal 

7. Komponen suatu karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenis 

karya tulis ilmiah dan tujuan penulisannya, namun pada um,umnya 

semua karya tulis ilmiah mempunayi komponen 

a. daftar pustaka 

b. abstrak 

c. daftar tabel 

d. lampiran 

8. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali 

a. memaparkan bidang ilmu tertentu 

b. merupakan deskripsi suatu kejadian 

c. menggunakan gaya bahasa resmi 

d. disajikan secara sistematis 

9. Di antara judul berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk 

judul karya tulis ilmiah? 

a. senjata makan tuan 

b. kumbang cantik pengisap madu 

c. pengaruh gizi pada pertumbuhan anak 

d. pengaruh obat bius yang menghebohkan 

10. Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, 

seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu 

aspek yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah 

a. sistematika tulisan 

b. panjang tulisan 

c. ragam bahasa yang digunakan 

d. pengarang 
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2. Tes Uraian 
1. Setelah membaca uraian di atas, coba bapak dan ibu simpulkan 

bagaimana caranya mengenal karakteristik karya tulis ilmiah. 

Jelaskan mengapa bapak dan ibu menyimpulkan seperti itu? 

2. Sebutkan asspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik 

suatu karya tulis ilmiahdan berikan penjelasan singkat untuk 

setiap aspek. Berdasarkan uraian itu, coba simpulkan 

karakteristik karya tulis ilmiah! 

3. Secara umum, struktur sajian suatu karya tulis ilmiah terdiri dari 

bagian awal, inti, dan bagian penutup. Coba jelaskan deskripsi 

masing-masing bagian dan apa bedanya dengan struktur sajian 

karya non ilmiah? 

 



BAB III  KEGIATAN BELAJAR 2 
ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Pada kegiatan belajar yang kedua ini akan dibahas bagaimana 

menentukan kelayakan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan serta 

struktur tulisan konseptual. Pembahasan mengenai materi ini akan 

bermanfaat pada saat bapak dan ibu menulis artikel konseptual. Di 

samping itu akan dibahas juga teknik menulis karya tulis ilmiah atas 

dasar hasil penelitian. Berkaitan uraian di atas, maka setelah 

menyelesaikan kegiatan berlajar kedua ini, bapak dan ibu diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan pembuatan judul karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

2. Menjelaskan abstrak dan kata kunci karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

3. Menjelaskan penulisan pendahuluan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

4. Menjelaskan penulisan metode karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

5. Menjelaskan penulisan hasil penelitian karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

6. Menjelaskan penulisan pembahasan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

7. Menjelaskan penulisan simpulan dan saran karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

8. Menjelaskan penulisan daftar pustaka karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 
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B. Uraian Materi 
1. Artikel Hasil Pemikiran 

Artikel hasil pemikiran adalah hasil pemikiran penulis atas 

suatu permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam 

upaya untuk menghasilkan artikel jenis ini penulis terlebih dahulu 

mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, 

baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang 

dipikirkannya. Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam 

rangka menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-

artikel hasil pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, 

di samping teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. 

Bagian paling vital dari artikel hasil pemikiran adalah 

pendapat atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang 

dikembangkan dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai 

masalah yang sama yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan 

pikiran baru penulis tentang hal yang dikaji, jika memang ada. Jadi, 

artikel hasil pemikiran bukanlah sekadar kolase atu tempelan 

cuplikan dari sejumlah artikel, apalagi pemindahan tulisan dari 

sejumlah sumber, tetapi adalah hasil pemikiran analitis dan kritis 

penulisnya. 

Artikel hasil pemikiran biasanya terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, 

pendahuluan, bagian inti atau pembahasan, penutup, dan daftar 

rujukan. Uraian singkat tentang unsur-unsur tersebut disampaikan 

di bawah ini. 

 

a. Judul  

Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan 

dengan tepat masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, 

mengandung unsur-unsur utama masalah, jelas, dan setelah 

disusun dalam bentuk judul harus memiliki daya tarik yang kuat 



 

 

11-14 Penulisan Karya Ilmiah 

bagi calon pembaca. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita 

atau kalimat tanya. Salah satu ciri penting judul artikel hasil 

pemikiran adalah bersifat ”provokatif”, dalam arti merangsang 

pembaca untuk membaca artikel yang bersangkutan. Hal ini 

penting karena artikel hasil pemkiran pada dasarnya bertujuan 

untuk membuka wacana diskusi, argumentasi, analisis, dan sintesis 

pendapat-pendapat para ahli atau pemerhati bidang tertentu. 

Perhatikan judul-judul artikel di bawah ini, dan lakukan evaluasi 

terhadap judul-judul tersebut untuk melihat apakah kriteria yang 

disebutkan di atas terpenuhi. 

 Membangun Teori melalui Pendekatan Kualitatif (Forum 

Penelitian Kependidikan Tahun 7, No. 1) 

 Repelita IV: A Cautious Development Plan for Steady Growth 

(Kaleidoscope International Vol. IX No.1) 

 Interpreting Student’s and Teacher’s Discourse in Science 

Classes: An Underestimated Problem? (Journal of Research in 

Science Teaching Vol. 33, No.2.) 

 

Di dalam contoh-contoh judul di atas seharusnya tercermin 

ciri-ciri yang diharapkan ditunjukan oleh artikel hasil pemikiran 

seperti provokatif, argumentative, dan analitik. 

 

b. Nama Penulis  

Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau 

inferioritas penulis, nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar 

akademik atau gelar profesional yang lain. Jika dikehendaki gelar 

kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga 

tempat penulis bekerja sebagai catatan kaki di halaman pertama. 

Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama saja 

yang dicantumkan disertai tambahan dkk. (dan kawan-kawan). 

Nama penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau dalam catatan 
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akhir jika tempat pada catatan kaki atau di dalam catatan akhir jika 

tempat pada catatan kaki tidak mencukupi. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak artikel hasil pemikiran adalah ringkasan dari artikel 

yang dituangkan secara padat; bukan komentar atau pengantar 

penulis. Panjang abstrak biasanya sekitar 50-75 kata yang disusun 

dalam satu paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Format lebih 

sempit dari teks utama (margin kanan dan margin kiri menjorok 

masuk beberapa ketukan). 

Dengan membaca abstrak diharapkan (calon) pembaca 

segera memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di 

dalam artikel. Ciri-ciri umum artikel hasil pemikiran seperti kritis dan 

provokatif hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, 

sehingga (calon) pembaca tertarik untuk meneruskan 

pembacaannya. 

Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu 

istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang 

terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. 

Jika dapat diperoleh, kata-kata kunci hendaknya diambil dari 

tesaurus bidang ilmu terkait. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata 

kunci tidak hanya dapat dipetik dari judul artikel, tetapi juga dari 

tubuh artikel walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili 

tidak secara eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul 

atau tubuh artikel. Perhatikan contoh abstrak dan kata-kata kunci 

berikut ini. 

 

Abstract: Theory Generation through Qualitative Study. A 
qualitative study is often contrasted with its quantitative 
counterpart. These two approaches are more often 
inappropriately considered as two different schools of 
thought than as two different tools. In fact these two 
approaches serve different purposes. A qualitative study 
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takes several stage in generating theories. Business 
transaction pattern and market characteristic, for example, 
can be investigated through qualitative study, while their 
tendencies, frequencies, and other related quantitative 
values can be more appropriately investigated through 
quantitative study. 

 
Key words: qualitative study, theory development 

 

d. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik 

perhatian pembaca dan memberikan acuan (konteks) bagi 

permasalahan yang akan dibahas, misalnya dengan menonjolkan 

hal-hal yang kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan 

permasalahan yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah-

naskah lain yang telah dipublikasikan terdahulu. Bagian 

pendahuluan ini hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat (1-2 

kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan dibahas dan tujuan 

pembahasan. Perhatikan tiga segmen bagian pendahuluan dalam 

contoh di bawah ini. 

 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling 
penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. 
Catatan sejarah pendidikan di negara-negara maju dan 
dikelompok-kelompok masyarakat yang telah berkembang 
kegiatan pendidikan menunjukan bahwa keadaan dunia 
pendidikan mereka sekarang ini telah dicapai dengan 
partisipasi masyarakat yang sangat signifikan di dalam 
berbagai bentuk. Di Amerika Serikat dalam tingkat 
pendidikan tinggi dikenal apa yang disebut “Land-Grant 
Universities...”dst. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli 
yang berkaitan dengan menurunnya partisipasi 
masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Sebagian 
ahli berpendapat bahwa sistem politik yang kurang 
demokratis dan budaya masyarakat paternalistik telah 
menyebabkan rendahnya partisipasi. Sementara itu 
penulis-penulis lain lebih memfokus pada faktor-faktor 
ekonomi... 
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Dari kajian terhadap berbagai tulisan dan hasil 
penelitian disebutkan di muka terlihat masih terdapat 
beberapa hal yang belum jelas benar atau setidak-
tidaknya masih menimbulkan keraguan mengenai sebab-
sebab menurunnya mutu partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan pendidikan. Dalam artikel-artikel ini akan 
dibahas kemungkinan-kemungkinan menurunnya 
partisipasi masyarakat tersebut berdasarkan analisis 
ekonomi pendidikan. Diharapka, dengan analisis ini 
kekurangan analisis terdahulu dapat dikurangi dan dapat 
disusun penjelasan baru yang lebih komprehensif. 

 

Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat 

alur argumentasi yang diikuti penulis untuk menunjukan masih 

adanya perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi 

masyarakat di dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari 

berbagai sudut pandang telah menghasilkan kesimpulan yang 

beragam, yang membuka kesempatan bagi penulis untuk 

menampilkan wacana penurunan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan pendidikan dari sudut pandang yang lan. 

 

e. Bagian Inti 

Isi bagian ini sangat bervariasi, lazimnya berisi kupasan, 

analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau 

sikap penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya 

subbagian juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan 

kebutuhan penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di 

antara sifat-sifat artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di 

dalam bagian ini adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan 

kritis dengan sistematika yang runtut dan logis, sejauh mungkin 

juga berciri komparatif dan menjauhi sikap tertutup dan instruktif. 

Walaupun dmikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak 

terlalu panjang dan menjadi bersifat enumeratif seperti diktat. 

Penggunaan subbagian dan sub-subbagian yang terlalu banyak 
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juga akan menyebabkan artikel tampil seperti diktat. Perhatikan 

contoh-contoh petikan bagian inti artikel berikut ini. 

 
Science earns its place on the curriculum because there is 
cultural commitment to the value of the knowledge and the 
practices by which this body of ideas has been derived. 
Hence, any consideration of the theoretical implementation 
must start by attempting to resolve the aims and intentions of 
this cultural practice…(Dari Osborne, 1996:54). 

 
Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan atau 
penyesuaian paradigma dan praktik-praktik pendidikan 
adalah suatu keharusan jika dunia pendidikan Indonesia tidak 
ingin tertinggal dan kehilangan perannya sebagai wahana 
untuk menyiapkan generasi masa datang ironisnya, kalangan 
pendidikan sendiri tidak dengan cepat mengantisipasi, 
mengembangkan dan mengambil inisiatif inovasi yang 
diperlukan, walaupun kesadaran akan perlunya perubahan-
perubahan tertentu sudah secara luas dirasakan. Hesrh dan 
McKibbin (1983:3) menyatakan bahwa sebenarnya banyak 
pihak telah menyadari perlunya inovasi…(Dari Ibnu, 1996:2) 

 
John Hassard (1993) suggested that, ‘Unlike modern 
industrial society, where production was the cornerstone, in 
the post modern society simulation structure and control 
social affairs. We, at witnesses, are producing simulation 
whitin discorses. We are fabricating words, not because we 
are “falsyfaying” data, or “lying” about what we have learned, 
but because we are constructing truth within a shifting, but 
always limited discourse.’ (Dari Ropers-Huilman, 1997:5) 

 

Di dalam contoh-contoh bagian inti artikel hasil pemikiran di 

atas dapat dilihat dengan jelas bagian yang paling vital dari jenis 

artikel ini yaitu posisi atau pendirian penulis, seperti terlihat di 

dalam kalimat-kalimat: (1) Hence, any consideration of the 

theoretical base of science and its practical implementation must 

start by…, (2) Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan 

atau penyesuaian paradigma dan praktek-praktek pendidikan, 

adalah suatu keharusan jika…, (3)…We are fabricating words not 

because …, or ‘lying’ about…, but…dan seterusnya. 
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f. Penutup atau Simpulan 

Penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan 

pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. Banyak juga penulis yang berusaha menampilkan 

segala apa yang telah dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. 

Sebagian penulis menyertakan saran-saran atau pendirian 

alternative. Jika memang dianggap tepat bagian terakhir ini dapat 

dilihat pada berbagai artikel jurnal. Walaupun mungkin terdapat 

beberapa perbedaan gaya penyampaian, misi bagian akhir ini pada 

dasarnya sama: mengakhir diskusi dengan suatu pendirian atau 

menyodorkan beberapa alternative penyelesaian. Perhatikan 

contoh-contoh berikut. 

 

Konsep pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi 
pada prinsipnya adalah khas Indonesia. menurut Dr. M. 
Hatta dalam konsep Demokrasi Ekonomi berlandaskan 
pada tiga hal, yaitu: (a) etika sosial yang tersimpul dalam 
nilai-nilai Pancasila; (b) rasionalitas ekonomi yang 
diwujudkan dengan perencanaan ekonomi oleh negara; 
dan (c) organisasi ekonomi yang mendasarkan azas 
bersama/koperasi. 

 
Isu tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi 

dalam sistem perekonomian Indonesia menjadi menarik 
dan ramai pada era tahun 90-an. Hal tersebut terjadi 
sebagai reaksi atas permasalahan konglomerasi di 
Indonesia. Perlu diupayakan hubungan kemitraan yang 
baik antara pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian 
Indonesia. Pada saat ini nampak sudah ada political will 
dari pemerintah kita terhadap kegiatan ekonomi berskala 
menengah dan kecil. Namun demikian kemampuan politik 
saja tidak cukup tanpa disertai keberanian politik. 
Semangat untuk berpihak pada pengembangan usaha 
berskala menengah dan kecil perlu terus digalakkan, 
sehingga tingkat kesejahteraan seluruh msyarakat dapat 
ditingkatkan. 

 
(Dari Supriyanto, 1994:330-331) 
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if, as has been discussed in this article, 
argumentation has a central role play in science and 
learning about science, then its current omission is a 
problem that needs to be seriously addressed. For in the 
light of our emerging understanding of science as social 
practice, with rhetoric and argument as a central feature, 
to continue with current approaches to the teaching of 
science would be to misrepresent science and its nature. 
If his pattern is to change, then it seems crucial that any 
intervention should pay attention not only to ways of 
enhancing the argument skills of young people, but also 
improving teachers’ knowledge, awareness, and 
competence in managing student participation in 
discussion and argument. Given that, for good or for ill, 
science and technology have ascended to ascended to a 
position of cultural dominance, studying the role of 
argument in science offers a means of prying open the 
black box that is science. Such an effort would seem well 
advised-both for science and its relationship with the 
public, and the public and its relationship with science. 

 
(Dari Driver, Newton & Osborne, 2000:309) 

 

g. Daftar Rujukan  

Bahan rujukan yang dimasukan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di 

dalam daftar rujukan. Tata aturan penulisan daftar rujukan 

bervariasi, tergantung gaya selingkung yang dianut. Walaupun 

demikian, harus senantiasa diperhatikan bahwa tata aturan ini 

secara konsisten diikuti dalam setiap nomor penelitian. 

 

2. Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian sering merupakan bagian yang paling 

dominan dari sebuah jurnal. Berbagai jurnal bahkan 100% berisi 

artikel jenis ini. Jurnal Penelitian Kependidikan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, misalnya, dan 

Journal of Research in Science Teaching; termasuk kategori jurnal 
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yang semata-mata memuat hasil penelitian. Sebelum ditampilkan 

dalam sebagai artikel dalam jurnal, laporan penelitian harus 

disusun kembali agar memenuhi tata tampilan karangan 

sebagaimana yang dianjurkan oleh dewan penyunting jurnal yang 

bersangkutan dan tidak melampaui batas panjang karangan. Jadi, 

artikel hasil penelitian bukan sekadar bentuk ringkas atau 

”pengkerdilan” dari laporan teknis, tetapi merupakan hasil kerja 

penulisan baru, yang dipersiapkan dan dilakukan sedemikian rupa 

sehingga tetap menampilkan secara lengkap semua aspek penting 

penelitian, tetapi dalam format artikel yang jauh lebih kompak dan 

ringkas daripada laporan teknis aslinya. 

Bagian-bagian artikel hasil penelitian yang dimuat dalam 

jurnal adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian 

pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan 

dan saran, dan daftar rujukan. 

 

a. Judul 
Judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan tepat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel serta 

informasi lain yang dianggap penting hendaknya terlihat dalam 

judul artikel. Walaupun demikian, harus dijaga agar judul artikel 

tidak menjadi terlalu panjang. Sebagaimana judul penelitian, judul 

artikel umumnya terdiri dari 5-15 kata. Berikut adalah beberapa 

contoh. 

 Pengaruh Metode Demonstrasi Ber-OHP terhadap Hasil Belajar 

Membuat Pakaian Siswa SMKK Negeri Malang (Forum 

Penelitian Kependidikan Tahun 7, No.1). 

 Undergraduate Science Students’ Images of the Nature of 

Science (Research presented at the American Educational 



 

 

11-22 Penulisan Karya Ilmiah 

Research Association Annual Conference, Chicago, 24-28 

March 1997). 

 Effect of Knowledge and Persuasion on High-School Students’ 

Attitudes towards Nuclear Power Plants (Journal of Research in 

Science Teaching Vol.32, Issue 1). 

 

Jika dibandingkan judul-judul di atas, akan sgera tampak 

perbedaannya dengan judul artikel hasil pemikiran, terutama 

dengan terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti seperti yang 

diperlihatkan pada judul yang pertama dan ketiga. 

 

b. Nama Penulis 
Pedoman penulisan nama penulis untuk artikel hasil 

pemikiran juga berlaku untuk penulisan artikel hasil penelitian. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Dalam artikel hasil penelitian abstrak secara ringkas memuat 

uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan terutama diberikan 

kepada hasil penelitian. Panjang abstrak lebih kurang sama dengan 

panjang artikel hasil pemikiran dan juga dilengkapi dengan kata-

kata kunci (3-5 buah). Kata-kata kunci menggambarkan ranah 

masalah yang diteliti. Masalah yang diteliti ini sering tercermin 

dalam variable-variabel penelitian dan hubungan antara variable-

variabel tersebut. Walaupun demikian, tidak ada keharusan kata-

kata kunci diambil dari variabel-variabel penelitian atau dari kata-

kata yang tercantum di dalam judul artikel. 

 

Contoh abstrak: 

Abstract: The aim of this study was to asses the readiness of 
elementary school teachers in mathematic teaching, from the 
point of view of the teacher mastery of the subject. Forty two 
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elementary school teachers from Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang were given a test in mathematic which 
was devided in to two part, arithmatics and geometry. A 
minimum mastery score of 65 was set for those who would be 
classified as in adequate readiness as mathematics teachers. 
Those who obtained scores of less than 65 were classified as 
not in adequate readiness in teaching. The result of the study 
indicated that 78,8% of the teachers obtained scores of more 
than 65 in geometry. Sixty nine point five percent of the 
teachers got more than 65 arithmetic, and 69,5% gained 
scores of more than 65 scores in both geometry and 
arithmetics. 
 
Key words: mathematic teaching, teaching readiness, 
subject mastery. 

 

d. Pendahuluan 
Banyak jurnal tidak mencantumkan subjudul untuk 

pendahuluan. Bagian ini terutama berisi paparan tentang 

permasalaha penelitian, wawasan, dan rencana penulis dalam 

kaitan dengan upaya pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan 

rangkuman kajian teoretik yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan 

manfaat penelitian. 

Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan 

tidak perlu pemecahan (fisik) dari satu subbagin ke subbagian lain. 

Pemisahan dilakukan dengan penggantian paragraf. 

 

e. Metode 
Bagian ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. 

Materi pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, 

sasaran atau target penelitian (populasi dan sampel), teknik 

pengumpulan data dan pengembangan instrumen, dan teknik 

analisis data. Sub-subbagian di atas umumnya (atau sebaiknya) 

disampaikan dalam format esei dan sesedikit mungkin 

menggunakan format enumeratif, misalnya: 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan rancangan observasi partisipatori. Peneliti terjun 

langsung ke dalam keidupan masyarakat desa, ikut serta 

melakukan berbagai aktivitas sosial sambil mengumpulkan data 

yang dapat diamati langsung di lapangan atau yang diperoleh dari 

informan kunci. Pencatatan dilakukan tidak langsung tetapi ditunda 

sampai peneliti dapat ”mengasingkan diri” dari anggota masyarakat 

sasaran. Informasi yang diberikan dari informan kunci diuji dengan 

membandingkannya dengan pendapat nara sumber yang lain. 

Analisis dengan menggunakan pendekatan... 

Rancangan eksperimen pretest-posttest control group design 

digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian dipilih secara 

random dari seluruh siswa kelas 3 kemudian secara random pula 

ditempatkan ke dalam kelompok percobaan dan kelompok control. 

Data diambil dengan menggunakan tes yang telah dikembangkan 

dan divalidasi oleh Lembaga Pengembangan Tes Nasional. 

Analisis data dilakukan dengan... 

 

f. Hasil Penelitian 
Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis 

data. Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Pengujian hipotesis 

dan penggunaan statistic tidak termasuk yang disajikan. 

Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan 

pengguaan tabel dan grafik (atau bentuk/format komunikasi yang 

lain). Grafik dan tabel harus dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang rinci satu per satu. Penyajian hasil 

yang cukup panjang dapat dibagi dalam beberapa subbagian 

Contoh: 

Jumlah tulisan dari tiga suku ranah utama yang dimuat di 

dalam berbagai jurnal, dalam kurun waktu satu sampai empat tahun 

dapat dilihat dalam Tabel 1. 
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Tabel 3.1 Distribusi Jumlah Tulisan dari Tiga Suku Ranah 

Pendidikan Sains yang Dimuat dalam Berbagai Jurnal 

antara Januari 1994-Juli 1997 

 

Suku ranah 1994 1995 1996 1997 Jumlah 

Konsep 7 7 13 6 32 

Sci. Literacy 5 3 14 6 28 

Teori & Pengaj. 2 12 1 5 20 

Jumlah 3 suku 

ranah 

    80 

Lain-lain     46 

 
Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa frekuensi pemunculan 

artikel dari tiga suku ranah tersebut di atas jauh melebihi suku-suku 

ranah yang lain, yaitu 80:46. hal ini menunjukan bahwa...dst. 

 

g. Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil 

penelitian. Penulis artikel dalam bagian ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan menunjukan bagaimana temuan-temuan 

tersebut diperoleh, mengintepretasikan temuan, mengaitkan 

temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, 

dan memunculkan ”teori-teori” baru atau modifikasi teori yang telah 

ada. 

Contoh: 

 Dari temuan penelitian yang diuraikan dalam artikel ini 
dapat dilihat bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah kenakalan remaja yang selama ini diyakini 
kebenarannya menjadi goyah. Kebenaran dari berbagai hal 
tersebut ternyata tidak berlaku secara universal tetapi 
kondisional. Gejala-gejala kenakalan remaja tertentu hanya 
muncul apabila kondisi lingkungan sosial setempat 
mendukung akan terjadinya bentuk-bentuk kenalan terkait. 
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Hal ini sesuai dengan teori selektive cases dari Lincoln 
(1987:13) yang menyatakan bahwa... 

 

h. Simpulan dan Saran 
Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Dari kedua hal ini dikembangakan 

pokok-pokok pikiran (baru) yang merupakan esensi dari temuan 

penelitian. Saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan 

penelitian. Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, 

pengembangan teori baru, dan penelitian lanjutan. 

 

i. Daftar Rujukan  

Daftar rujukan ditulis dengan menggunakan pedoman umum 

yang juga berlaku bagi penulis artikel nonpenelitian. 

 

3. Penutup 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel 

hasil penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian 

dikembangkan dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel 

hasil pemikiran adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu 

masalah. Bagian terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian 

penulis tentang masalah yang dibahas dan diharapkan memicu 

wahana baru mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, 

dilain pihak, dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan 

tujuan utama untuk memperluas penyebarannya dan secara 

akumulatif-dengan hasil penelitian peneliti-peneliti lain-memperkaya 

khasanah pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran 

dan keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang 

tidak perlu dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan 

baku, sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 
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terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk 

artikel hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah 

tercapainya maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi 

yang efektif dan efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang 

cukup tinggi. Selain itu, kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain 

seperti objektif, jujur, rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan 

hendaknya juga diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi 

oleh penulis. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.5 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

5 menit Curah 

pendapat, 
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2.6 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.7 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.8 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan artikel ilmiah dalam 

bentuk hasil pemikiran 

konseptual dan hasil penelitian. 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.7 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian penulisan 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual 

3.8 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang penulisan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian; 

3.9 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.10 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.11 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.12 Fasilitator menekankan kembali 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 



 

 

11-29 Penulisan Karya Ilmiah

kesimpulan yang tepat. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.4 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian  

4.5 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.6 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil penelitian; 

 

D. Rangkuman 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 
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mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif-dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain-memperkaya khasanah pengetahuan 

tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 

terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 

 

E. Tes Formatif 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 

a. artikel laporan dan artikel rujukan 

b. artikel konseptual dan artikel teoritis 

c. artikel hasil telaahan dan artikel teoritis 

d. artikel hasil laporan dan artikel hasil telaahan 

2. Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus diperhatikan 

untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas tinggi adalah 

a. kelayakan ide untuk dipublikasikan 
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b. wacana tentang ide yang sedang berkembang 

c. kesiapan ide untuk didiskusikan 

d. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama 

3. Tulisan analisis konseptual terdiri dari 

a. judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi 

b. judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, referensi 

c. judul pendahuluan, diskusi, kesimpulan referensi 

d. judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, referensi 

4. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang 

ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat 

pada bagian 

a. abstrak 

b. pendahuluan 

c. diskusi 

d. referensi 

5. Referensi memuat semua rujukan yang  

a. pernah dibaca penulis 

b. perlu dibaca pembaca 

c. dimuat dalam badan tulisan 

d. diperlukan dalam pengembangan tulisan 

6. Salah satu dari tiga pertanyaan yang harus dijawab di bagian 

pendahuluan adalah berikut ini 

a. apa inti teori/konsep yang dibahas? 

b. mengapa konsep itu dibahas? 

c. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? 

d. Apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? 

7. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil 

penelitian adalah 

a. menjelaskan partisipan 

b. menulis masalah yang sudah pernah dibahas 

c. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel 
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d. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian 

8. Pemilihan penggunaan kata dan kalimat yang tidak provokatif 

dalam laporan atau artikel merupakan salah satu contoh upaya 

untuk menjaga kualitasdari aspek 

a. panjang tulisan 

b. nada tulisan 

c. gaya tulisan 

d. bahasa tulisan 

9. Rekomendasi untuk judul adalah 

a. 8-10 kata 

b. 10-12 kata 

c. 12-15 kata 

d. 15-30 kata 

10 Dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi 

penelitian dapat dilihat di bagian 

a. pendahuluan 

b. metode 

c. hasil 

d. diskusi 

 

2. Tes Uraian 
1. Jelaskan mengapa abstrak merupakan bagian terpenting dalam 

laporan dan artikel penelitian 

2. Sebut dan jelaskan perbedaan karya tulis ilmiah hasil pemikian 

dan hasil penelitian! 

3. Carilah salah satu artikel hasil penelitian, telaah unsur-unsur yang 

terdapat pada artikel itu! 

 



BAB IV  KEGIATAN BELAJAR 3 
PRAKTIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Pada kegiatan belajar kedua telah disajikan bagaimana teknik 

menulis karya tulis ilmiah yang bersifat hasil pemikiran dan hasil 

penelitian. Pada kegiatan belajar yang ketiga ini berisi mengenai 

latihan peserta PLPG dalam menulis karya tulis ilmiah baik yang 

bersifat hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dengan demikian 

peserta PLPG diharapkan mempunyai keterampilan dalam menyusun 

karya tulis ilmiah yang dapat dikirimkan kepada pengelola jurnal 

penelitian pendidikan (JIP). Pada kesempatan ini akan dicontohkan 

beberapa petunjuk bagi penulis ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

indikator kegiatan belajar ketiga ini adalah: 

1. mengenal format penulisan enumeratif; 

2. mengenal format penulisan esay; 

3. membuat karya tulis ilmiah baik yang bersifat hasil pemikiran 

maupun hasil penelitian. 

 

B. Uraian Materi 
1. Mengenai Format Tulisan 

Semua bagian artikel yang dibicarakan di atas ditulis dalam 

format esai. Penggunaan format esai dalam penulisan artikel jurnal 

bertujuan untuk menjaga kelancaran pembacaan dan menjamin 

keutuhan ide yang ingin disampaikan. Dengan digunakannya 

format esai diharapkan pembaca memperoleh kesan seolah-olah 

berkomunikasi langsung, dan secara aktif berdialog dengan 

penulis. Bandingkan dua format petikan berikut: 
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Format Enumeratif 

 Sesuai dengan lingkup penyebaran jurnal yang 
bersangkutan maka record ISSN dilaporkan kepada pihak-
pihak berikut: 
(a) International Serials Data System di Paris untuk jurnal 

internasional 
(b) Regional Center for South East Asia bagi wilayah Asia 

Teggara, dan 
(c) PDII-LIPI untuk wilayah Indonesia. 

 

Format Esei 

 Setiap record ISSNdilaporkan kepada internasional 
Serial Data System yang berkedudukan di Paris. Untuk 
kawasan Asia Tenggara dilaporkan melalui Regional Center 
for South East Asia dan untuk wilayah Indonesia dilaporkan 
kepada PDII-LIPI. 

 

Di dalam hal-hal tertentu format enumeratif boleh digunakan, 

terutama apabila penggunaan format enumeratif tersebut benar-

benar fungsional dan tidak tepat apabila diganti dengan format esei 

seperti dalam menyatakan urutan dan jadwal. Jika format esai 

masih dapat digunakan “penandaan” sejumlah elemen dapat 

dilakukan dengan format esei bernomor, seperti (1)…, (2)…, (3)…., 

dan seterusnya. 

 
2. Petunjuk bagi Penulis Ilmu Pendidikan 

a. Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang 

maksimal 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk cetakan 

(print out) komputer sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya. 

Berkas (file) pada naskah pada disket dibuat dengan program 

olah kata WordStar, WordPerfect atau MicroSoft Word. 

b. Artikel yang dimuat meliputi hasil penelitian dan kajian analitis-

kritis setara dengan hasil penelitian di bidang filsafat 

kependidikan, teori kependidikan, dan praktik kependidikan. 

c. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan 
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format esai, disertai judul (heading), masing-masing bagian, 

kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. 

Peringkat judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang 

berbeda (semua judul bagian dicetak tebal atau tebal miring), 

dan tidak menggunakan angka/nomor bagian. 

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN 

TEPI KIRI) 

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri) 
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Miring, Rata dengan tepi Kiri) 

d. Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul; nama penulis 

(tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata-

kata kunci; pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar 

belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan 

utama (dibagi ke dalam subjudul-subjudul); penutup atau 

kesimpulan; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk saja). 

e. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis (tanpa 

gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi 

tujuan, metode, dan hasil penelitian; kata-kata kunci; 

pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang, 

sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil; 

pembahasan; kesimpulan dan saran; daftar rujukan (berisi 

pustaka yang dirujuk saja). 

f. Daftar Rujukan disusun dengan mengikuti tata cara seperti 

contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1993. Problems and 

Prospects for the Decades Ahead: Competency based 

Teacher Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Hanurawan, F. 1997. Pandangan Aliran Humanistik tentang 

Filsafat Pendidikan Orang Dewasa. Ilmu Pendidikan: 

Jurnal Filsafat, Teori, dan Praktik Kependidikan, Tahun 24, 

Nomor 2, Juli 1997, hlm. 127-137. 
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Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. 

Makalah disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat 

Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di malang Angkataan XIV, 

Pusat Penelitian IKIP MALANG, Malang, 12 Juli. 

g. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar 

mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: 

Skripsi, Tesis, Disertasi, Makalah, Artikel dan Laporan 

Penelitian (Universitas Negeri Malang, 200). Artikel berbahasa 

Indonesia mengikuti aturan tentang penggunaan tanda baca 

dan ejaan yang dimuat dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa 

Indonesia yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel 

berbahasa Inggris menggunakan ragam baku. 

h. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh 

penyunting dan/atau melibatkan penulis. Artikel yang sudah 

dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh 

penulis. 

i. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya 

cetak minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

perjudul. Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas 

sebanyak 5 (lima) eksemplar yang akan diberikan jika 

kontribusi biaya cetak telah dibayar lunas. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah 

e. Kamera digital 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan petunjuk bagi 

penulis ilmu pendidikan 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang format penulisan karya 

tulis ilmiah 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

130 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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tentang salah satu contoh 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan ; 

3.3 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.4 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.6 Fasilitator memberikan tugas 

menyusun karya tulis ilmiah baik 

dalam bentu pemikiran maupun 

hasil penelitian. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian  

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 
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3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. 

 
D. Rangkuman 

1. Artikel (hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah 

dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan penelitian) 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uaraian saja) 

2. Artikel (setara hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa subjudul) 

Subjudul 

Subjudul 

Subjudul 

Penutup (atau Kesimpulan dan Saran) 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 

 

sesuai dengan kebutuhan 



 

 

11-40 Penulisan Karya Ilmiah 

E. Tes Formatif 
Peserta PLPG ditugasi menyusun karya tulis ilmiah dengan cara 

memilih salah satunya yaitu hasil pemikiran konseptual atau hasil 

penelitian. Tugas ini sifatnya individual. Fasilitator memberikan 

bimbingan dan pendampingan pada saat peserta PLPG menyusun 

karya tulis ilmiah. Tugas dapat ditulis menggunakan komputer atau 

tulis tangan. Ruangan bebas, tidak harus terkekang di dalam kelas. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. d 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku Ajar mengenai “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini meliputi 

materi pembelajaran tentang penulisan artikel ilmiah, jenis dan struktur 

artikel ilmiah, artikel hasil pemikiran, artikel hasil penelitian, format 

tulisan, serta praktik penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, buku 

ajar ini mengantarkan peserta PLPG untuk memahami materi-materi 

tersebut di atas, namun demikian peserta juga diminta untuk 

menyusun draft penulisan artikel ilmiah di bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini mempunyai tujuan agar setelah pelaksanaan 

matapelajaran ini peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam 

menyusun artikel ilmiah yang siap dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah 

yang tidak maupun terakreditasi. 

Buku ajar “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini mempunyai 

standar kompetensi dasar (1) mengenal penulisan artikel ilmiah; (2) 

mengenal perbedaan penulisan artikel ilmiah yang konseptual dan 

yang non konseptual; (3) mengenal format penulisan artikel ilmiah; dan 

(4) menyusun draft artikel ilmiah. Buku ajar ini mempunyai hubungan 

dengan buku ajar yang terutama adalah penelitian tindakan kelas. 

Karena standar kompetensi penelitian tindakan kelas adalah (1) 

mengenal metode penelitian tindakan kelas; (2) mengenal format 

laporan penelitian tindakan kelas, (3) menyusun draft proposal 

penelitian tindakan kelas. Jelas bahwa kompetensi dasar kedua mata 

pelajaran ini akan bersngkut paut, pada saat peserta PLPG 

berkeinginan untuk menuliskan hasil penelitian tindakan kelas ke 

dalam jurnal penelitian pendidikan. 
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B. Petunjuk Pembelajaran 
Peserta PLPG harus selalu aktif mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Peserta PLPG aktif berdiskusi dengan pelatih, 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami, selanjutnya mendiskusikan 

dengan teman lainnya. Di samping itu, peserta pelatihan mencermati 

contoh-contoh yang telah disajikan oleh pelatih dan yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Kemudian peserta PLPG harus belajar menyusun 

suatu draft artikel ilmiah yang selaras dengan format yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Hasil draft itu selanjutnya digunakan untuk 

memenuhi tugas mata pelajaran ini, serta dimintakan pendapat dari 

pelatih. Saran-saran dari pelatih yang belum dipahami perlu 

ditanyakan kembali kepada pelatih jika perlu meminta perbandingan 

dengan artikel yang telah termuat di dalam jurnal. 

 

C. Kompetensi dan Indikator 
1. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria 

penulisan artikel ilmiah; 

2. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami jenis dan 

struktur artikel ilmiah; 

3. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil pemikiran konseptual; 

4. .Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil penelitian; 

5. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan enumeratif; 

6. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan esai; 

7. Peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 

menyusun draft artikel ilmiah. 



BAB II. KEGIATAN BELAJAR I 
JENIS DAN STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH 

 
A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 

Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat 

akrab dengan peserta PLPG. Sebagai guru, bapak dan ibu sudah 

sering membaca berbagai artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah 

populer maupun yang memang benar-benar merupakan karya ilmiah. 

Berbekal pengalaman bapak dan ibu dalam memahami artikel ilmiah, 

bapak dan ibu akan mengkaji bentuk, sifat dan struktur karya tulis 

ilmiah. Berkaitan uraian di atas, maka setelah menyelesaikan kegiatan 

berlajar pertama ini, bapak dan ibu diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan sifat artikel ilmiah; 

2. Menjelaskan sikap ilmiah; 

3. Menjelaskan bentuk, struktur dan sifat-sifat artikel ilmiah 

4. Menjelaskan perbedaan artikel hasil pemikian konseptual dengan 

hasil penelitian 

 

B. URAIAN MATERI 
Sesuai dengan namanya, artikel ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal diharapkan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 

Kriteria ini adalah cerminan sifat karya ilmiah yang berupa norma dan 

nilai yang berakar pada tradisi ilmiah yang diterima secara luas dan 

diikuti secara sungguh-sungguh oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, 

penerbitan ilmiah secara inherent harus menampilkan sifat-sifat dan 

ciri-ciri khas karya ilmiah tersebut yang mungkin tidak selalu harus 

dipenuhi di dalam jenis penerbitan yang lain. Pertama, penerbitan 

ilmiah bersifat objektif, artinya isi penerbitan ilmiah hanya dapat 

dikembangkan dari fenomena yang memang exist, walaupun kriteria 
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eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya dapat berbeda 

antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. 

Selain objektif, sifat lain karya ilmiah adalah rasional. Rasional 

menurut Karl Popper adalah tradisi berpikir kritis para ilmuwan. Oleh 

karena itu, penerbitan ilmiah juga membawa ciri khas ini yang 

sekaligus berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik 

yang berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan. Lain daripada itu, 

karena jurnal merupakan sarana komunikasi yang berada di garis 

depan dalam pengembangan IPTEKS, ia juga mengemban sifat 

pembaharu dan up-to-date atau tidak ketinggalan jaman. 

Selanjutnya, dalam menulis artikel ilmiah penulis hendaknya 

juga tidak mengabaikan komponen sikap ilmiah yang lain seperti 

menahan diri (reserved), hati-hati dan tidak over-claiming, jujur, lugas, 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan-

kepantingan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Semua 

sikap di atas, dilengkapi dengan keterbukaan dalam menyebutkan 

sumber bahan yang menjadi rujukannya, juga dipandang sebagai 

upaya penulis untuk memenuhi etika penulisan ilmiah. 

Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 
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ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, majalah ilmiah pada 

umumnya memuat salah satu dari hal-hal berikut: (1) kumpulan atau 

akumulasi pengetahuan baru, (2) pengamatan empirik, dan (3) 

gagasan atau usulan baru (Pringgoadisurjo, 1993). Dalam praktik hal-

hal tersebut akan diwujudkan atau dimuat di dalam salah satu dari dua 

bentuk artikel, yaitu artikel hasil pemikiran atau artikel non penelitian 

dan artikel hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang hanya memuat 

artikel hasil penelitian, misalnya Journal of Research in Science 

Teaching yang terbit di Amerika Serikat dan Jurnal Penelitian 

Kependidikan terbitan Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Malang. 

Akan tetapi sebagian jurnal biasanya memuat kedua jenis artikel: hasil 

pemikiran dan hasil penelitian. Selain itu, seringkali majalah ilmiah juga 

memuat resensi buku dan obituari. Pemuatan artikel hasil penelitian, 

artikel hasi pemikiran, resensi dan obituari ini sejalan dengan 

rekomendasi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2000). Di 

dalam tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada struktur dan anatomi 

dua jenis artikel saja yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 



 9-4 Penulisan Karya Ilmiah 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan bentuk, struktur 

dan sifat karya tulis ilmiah. 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian sifat artikel 

ilmiah; 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 
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3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang sikap ilmiah; 

3.3 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang bentuk dan struktur artikel 

ilmiah 

3.4 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

sikap ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dari sikap 

ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

4.2 Fasilitator memberi 

kesempatan peserta untuk 

mengungkapkan pengalaman 

setelah dilakukan sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama 

sebagai menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 
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3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai sifat artikel ilmiah; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai karakter sikap ilmiah; yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan positif jika dihadapkan 

pada kasus plagiariasme misalnya; 

c. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai bentuk, dan struktur karya tulis 

ilmiah. 

 

D. RANGKUMAN 
Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 
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F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali 

a. sikap penulis 

b. panjang tulisan 

c. struktur sajian 

d. penggunaan bahasa 

2. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 

a. pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan penutup 

b. pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan 

d. abstrak, bagian inti, penutup 

3. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya menyajikan 

tentang 

a. rangkuman dan tindak lanjut 

b. simpulan umum 

c. rekomendasi penulis 

d. simpulan dan saran 

4. Substansi suatu karya tulis ilmiah dapat mencakup berbagai hal, 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

Berikut ini adalah contoh-contoh subatansi karya tulis ilmiah, kecuali 

a. pendidikan 

b. kebudayaan 

c. pemulung 

d. informatika 

5. Dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, obyektif, dan tidak 

memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah yang 

merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali 

a. fakta atau kenyataan 

b. argumentasi 
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c. teori yang diakui kebenarannya 

d. data empirik/hasil penelitian 

6. Keobyektifan penulis karya tulis ilmiahdicerminkan dalam gaya 

bahasa yang bersifat 

a. resmi 

b. baku 

c. impersonal 

d. personal 

7. Komponen suatu karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenis 

karya tulis ilmiah dan tujuan penulisannya, namun pada umumnya 

semua karya tulis ilmiah mempunayi komponen 

a. daftar pustaka 

b. abstrak 

c. daftar tabel 

d. lampiran 

8. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali 

a. memaparkan bidang ilmu tertentu 

b. merupakan deskripsi suatu kejadian 

c. menggunakan gaya bahasa resmi 

d. disajikan secara sistematis 

9. Di antara judul berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk 

judul karya tulis ilmiah? 

a. senjata makan tuan 

b. kumbang cantik pengisap madu 

c. pengaruh gizi pada pertumbuhan anak 

d. pengaruh obat bius yang menghebohkan 

10

. 

Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, 

seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu aspek 

yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah 

a. sistematika tulisan 

b. panjang tulisan 
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c. ragam bahasa yang digunakan 

d. pengarang 

 

2. Tes Uraian 
1.  Setelah membaca uraian di atas, coba bapak dan ibu simpulkan 

bagaimana caranya mengenal karakteristik karya tulis ilmiah. 

Jelaskan mengapa bapak dan ibu menyimpulkan seperti itu? 

2.  Sebutkan aspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik 

suatu karya tulis ilmiahdan berikan penjelasan singkat untuk setiap 

aspek. Berdasarkan uraian itu, coba simpulkan karakteristik karya 

tulis ilmiah! 

3.  Secara umum, struktur sajian suatu karya tulis ilmiah terdiri dari 

bagian awal, inti, dan bagian penutup. Coba jelaskan deskripsi 

masing-masing bagian dan apa bedanya dengan struktur sajian 

karya non ilmiah? 

 



BAB III. KEGIATAN BELAJAR II 
ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar yang kedua ini akan dibahas bagaimana 

menentukan kelayakan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan serta 

struktur tulisan konseptual. Pembahasan mengenai materi ini akan 

bermanfaat pada saat bapak dan ibu menulis artikel konseptual. Di 

samping itu akan dibahas juga teknik menulis karya tulis ilmiah atas 

dasar hasil penelitian. Berkaitan uraian di atas, maka setelah 

menyelesaikan kegiatan berlajar kedua ini, bapak dan ibu diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan pembuatan judul karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

2. Menjelaskan abstrak dan kata kunci karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

3. Menjelaskan penulisan pendahuluan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

4. Menjelaskan penulisan metode karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

5. Menjelaskan penulisan hasil penelitian karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

6. Menjelaskan penulisan pembahasan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

7. Menjelaskan penulisan simpulan dan saran karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

8. Menjelaskan penulisan daftar pustaka karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 
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B. URAIAN MATERI 
1. Atikel Hasil Pemikiran 

Artikel hasil pemikiran adalah hasil pemikiran penulis atas suatu 

permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam upaya 

untuk menghasilkan artikel jenis ini penulis terlebih dahulu mengkaji 

sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, baik yang 

sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang dipikirkannya. 

Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam rangka 

menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-artikel hasil 

pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, di samping 

teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. 

Bagian paling vital dari artikel hasil pemikiran adalah pendapat 

atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang dikembangkan 

dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai masalah yang sama 

yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan pikiran baru penulis 

tentang hal yang dikaji, jika memang ada. Jadi, artikel hasil pemikiran 

bukanlah sekadar kolase atu tempelan cuplikan dari sejumlah artikel, 

apalagi pemindahan tulisan dari sejumlah sumber, tetapi adalah hasil 

pemikiran analitis dan kritis penulisnya. 

Artikel hasil pemikiran biasanya terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, 

bagian inti atau pembahasan, penutup, dan daftar rujukan. Uraian 

singkat tentang unsur-unsur tersebut disampaikan di bawah ini. 

 

a. Judul  

Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan dengan 

tepat masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, 

mengandung unsur-unsur utama masalah, jelas, dan setelah disusun 

dalam bentuk judul harus memiliki daya tarik yang kuat bagi calon 

pembaca. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita atau kalimat 

tanya. Salah satu ciri penting judul artikel hasil pemikiran adalah 
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bersifat ”provokatif”, dalam arti merangsang pembaca untuk membaca 

artikel yang bersangkutan. Hal ini penting karena artikel hasil pemkiran 

pada dasarnya bertujuan untuk membuka wacana diskusi, 

argumentasi, analisis, dan sintesis pendapat-pendapat para ahli atau 

pemerhati bidang tertentu. Perhatikan judul-judul artikel di bawah ini, 

dan lakukan evaluasi terhadap judul-judul tersebut untuk melihat 

apakah kriteria yang disebutkan di atas terpenuhi. 

 Membangun Teori melalui Pendekatan Kualitatif (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No. 1) 

 Repelita IV: A Cautious Development Plan for Steady Growth 

(Kaleidoscope International Vol. IX No.1) 

 Interpreting Student’s and Teacher’s Discourse in Science Classes: 

An Underestimated Problem? (Journal of Research in Science 

Teaching Vol. 33, No.2.) 

 

Di dalam contoh-contoh judul di atas seharusnya tercermin ciri-

ciri yang diharapkan ditunjukan oleh artikel hasil pemikiran seperti 

provokatif, argumentative, dan analitik. 

 

b. Nama Penulis  

Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau 

inferioritas penulis, nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar 

akademik atau gelar profesional yang lain. Jika dikehendaki gelar 

kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga 

tempat penulis bekerja sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika 

penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama saja yang 

dicantumkan disertai tambahan dkk. (dan kawan-kawan). Nama 

penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau dalam catatan akhir jika 

tempat pada catatan kaki atau di dalam catatan akhir jika tempat pada 

catatan kaki tidak mencukupi. 
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c. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak artikel hasil pemikiran adalah ringkasan dari artikel yang 

dituangkan secara padat; bukan komentar atau pengantar penulis. 

Panjang abstrak biasanya sekitar 50-75 kata yang disusun dalam satu 

paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Format lebih sempit dari teks 

utama (margin kanan dan margin kiri menjorok masuk beberapa 

ketukan). 

Dengan membaca abstrak diharapkan (calon) pembaca segera 

memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di dalam 

artikel. Ciri-ciri umum artikel hasil pemikiran seperti kritis dan provokatif 

hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, sehingga (calon) 

pembaca tertarik untuk meneruskan pembacaannya. 

Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu 

istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang 

terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. Jika 

dapat diperoleh, kata-kata kunci hendaknya diambil dari tresaurus 

bidang ilmu terkait. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata kunci tidak 

hanya dapat dipetik dari judul artikel, tetapi juga dari tubuh artikel 

walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili tidak secara 

eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul atau tubuh artikel. 

Perhatikan contoh abstrak dan kata-kata kunci berikut ini. 

 

Abstract: Theory Generation through Qualitative Study. A 
qualitative study is often contrasted with its quantitative 
counterpart. These two approaches are more often inappropriately 
considered as two different schools of thought than as two 
different tools. In fact these two approaches serve different 
purposes. A qualitative study takes several stage in generating 
theories. Business transaction pattern and market characteristic, 
for example, can be investigated through qualitative study, while 
their tendencies, frequencies, and other related quantitative 
values can be more appropriately investigated through 
quantitative study. 
 
Key words: qualitative study, quantitative study, theory development 
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d. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik perhatian 

pembaca dan memberikan acuan (konteks) bagi permasalahan yang 

akan dibahas, misalnya dengan menonjolkan hal-hal yang 

kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan permasalahan 

yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah-naskah lain yang telah 

dipublikasikan terdahulu. Bagian pendahuluan ini hendaknya diakhiri 

dengan rumusan singkat (1-2 kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan 

dibahas dan tujuan pembahasan. Perhatikan tiga segmen bagian 

pendahuluan dalam contoh di bawah ini. 

 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling 
penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. Catatan 
sejarah pendidikan di negara-negara maju dan dikelompok-
kelompok masyarakat yang telah berkembang kegiatan 
pendidikan menunjukan bahwa keadaan dunia pendidikan 
mereka sekarang ini telah dicapai dengan partisipasi 
masyarakat yang sangat signifikan di dalam berbagai bentuk. 
Di Amerika Serikat dalam tingkat pendidikan tinggi dikenal 
apa yang disebut “Land-Grant Universities...”dst. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli yang 
berkaitan dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan pendidikan. Sebagian ahli berpendapat 
bahwa sistem politik yang kurang demokratis dan budaya 
masyarakat paternalistik telah menyebabkan rendahnya 
partisipasi. Sementara itu penulis-penulis lain lebih memfokus 
pada faktor-faktor ekonomi... 

Dari kajian terhadap berbagai tulisan dan hasil penelitian 
disebutkan di muka terlihat masih terdapat beberapa hal yang 
belum jelas benar atau setidak-tidaknya masih menimbulkan 
keraguan mengenai sebab-sebab menurunnya mutu 
partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 
Dalam artikel-artikel ini akan dibahas kemungkinan-
kemungkinan menurunnya partisipasi masyarakat tersebut 
berdasarkan analisis ekonomi pendidikan. Diharapkan, 
dengan analisis ini kekurangan analisis terdahulu dapat 
dikurangi dan dapat disusun penjelasan baru yang lebih 
komprehensif. 
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Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat alur 

argumentasi yang diikuti penulis untuk menunjukan masih adanya 

perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi masyarakat di 

dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari berbagai sudut 

pandang telah menghasilkan kesimpulan yang beragam, yang 

membuka kesempatan bagi penulis untuk menampilkan wacana 

penurunan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan 

dari sudut pandang yang lan. 

 

 

e. Bagian Inti 

Isi bagian ini sangat bervariasi, lazimnya berisi kupasan, 

analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap 

penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya subbagian 

juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan kebutuhan 

penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di antara sifat-sifat 

artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di dalam bagian ini 

adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan kritis dengan 

sistematika yang runtut dan logis, sejauh mungkin juga berciri 

komparatif dan menjauhi sikap tertutup dan instruktif. Walaupun 

demikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak terlalu panjang 

dan menjadi bersifat enumeratif seperti diktat. Penggunaan subbagian 

dan sub-subbagian yang terlalu banyak juga akan menyebabkan 

artikel tampil seperti diktat. Perhatikan contoh-contoh petikan bagian 

inti artikel berikut ini. 

 
Science earns its place on the curriculum because there is 
cultural commitment to the value of the knowledge and the 
practices by which this body of ideas has been derived. 
Hence, any consideration of the theoretical implementation 
must start by attempting to resolve the aims and intentions of 
this cultural practice…(Dari Osborne, 1996:54). 
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Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan atau 
penyesuaian paradigma dan praktik-praktik pendidikan 
adalah suatu keharusan jika dunia pendidikan Indonesia tidak 
ingin tertinggal dan kehilangan perannya sebagai wahana 
untuk menyiapkan generasi masa datang ironisnya, kalangan 
pendidikan sendiri tidak dengan cepat mengantisipasi, 
mengembangkan dan mengambil inisiatif inovasi yang 
diperlukan, walaupun kesadaran akan perlunya perubahan-
perubahan tertentu sudah secara luas dirasakan. Hesrh dan 
McKibbin (1983:3) menyatakan bahwa sebenarnya banyak 
pihak telah menyadari perlunya inovasi…(Dari Ibnu, 1996:2) 

 
John Hassard (1993) suggested that, ‘Unlike modern 
industrial society, where production was the cornerstone, in 
the post modern society simulation structure and control 
social affairs. We, at witnesses, are producing simulation 
whitin discorses. We are fabricating words, not because we 
are “falsyfaying” data, or “lying” about what we have learned, 
but because we are constructing truth within a shifting, but 
always limited discourse.’ (Dari Ropers-Huilman, 1997:5) 

 

Di dalam contoh-contoh bagian inti artikel hasil pemikiran di atas 

dapat dilihat dengan jelas bagian yang paling vital dari jenis artikel ini 

yaitu posisi atau pendirian penulis, seperti terlihat di dalam kalimat-

kalimat: (1) Hence, any consideration of the theoretical base of science 

and its practical implementation must start by…, (2) Dalam situasi yang 

dicontohkan di atas perubahan atau penyesuaian paradigma dan 

praktek-praktek pendidikan, adalah suatu keharusan jika…, (3)…We 

are fabricating words not because …, or ‘lying’ about…, but…dan 

seterusnya. 

 

f. Penutup atau Simpulan 

Penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan 

pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. Banyak juga penulis yang berusaha menampilkan segala 

apa yang telah dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. Sebagian 

penulis menyertakan saran-saran atau pendirian alternatif. Jika 

memang dianggap tepat bagian terakhir ini dapat dilihat pada berbagai 
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artikel jurnal. Walaupun mungkin terdapat beberapa perbedaan gaya 

penyampaian, misi bagian akhir ini pada dasarnya sama: mengakhir 

diskusi dengan suatu pendirian atau menyodorkan beberapa alternatif 

penyelesaian. Perhatiakan contoh-contoh berikut. 

 

 Konsep pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi pada 
prinsipnya adalah khas Indonesia. menurut Dr. M. Hatta 
dalam konsep Demokrasi Ekonomi berlandaskan pada tiga 
hal, yaitu: (a) etika sosial yang tersimpul dalam nilai-nilai 
Pancasila; (b) rasionalitas ekonomi yang diwujudkan dengan 
perencanaan ekonomi oleh negara; dan (c) organisasi 
ekonomi yang mendasarkan azas bersama/koperasi. 

 
 Isu tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia menjadi menarik dan ramai 
pada era tahun 90-an. Hal tersebut terjadi sebagai reaksi atas 
permasalahan konglomerasi di Indonesia. Perlu diupayakan 
hubungan kemitraan yang baik antara pelaku ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia. Pada saat ini nampak sudah 
ada political will dari pemerintah kita terhadap kegiatan 
ekonomi berskala menengah dan kecil. Namun demikian 
kemampuan politik saja tidak cukup tanpa disertai keberanian 
politik. Semangat untuk berpihak pada pengembangan usaha 
berskala menengah dan kecil perlu terus digalakkan, 
sehingga tingkat kesejahteraan seluruh msyarakat dapat 
ditingkatkan. 

 
(Dari Supriyanto, 1994:330-331) 

 
 if, as has been discussed in this article, argumentation 
has a central role play in science and learning about science, 
then its current omission is a problem that needs to be 
seriously addressed. For in the light of our emerging 
understanding of science as social practice, with rhetoric and 
argument as a central feature, to continue with current 
approaches to the teaching of science would be to 
misrepresent science and its nature. If his pattern is to 
change, then it seems crucial that any intervention should pay 
attention not only to ways of enhancing the argument skills of 
young people, but also improving teachers’ knowledge, 
awareness, and competence in managing student 
participation in discussion and argument. Given that, for good 
or for ill, science and technology have ascended to ascended 
to a position of cultural dominance, studying the role of 
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argument in science offers a means of prying open the black 
box that is science. Such an effort would seem well advised-
both for science and its relationship with the public, and the 
public and its relationship with science. 

 
(Dari Driver, Newton & Osborne, 2000:309) 

 

g. Daftar Rujukan  

Bahan rujukan yang dimasukan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di 

dalam daftar rujukan. Tata aturan penulisan daftar rujukan bervariasi, 

tergantung gaya selingkung yang dianut. Walaupun demikian, harus 

senantiasa diperhatikan bahwa tata aturan ini secara konsisten diikuti 

dalam setiap nomor penelitian. 

 

2. Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian sering merupakan bagian yang paling 

dominan dari sebuah jurnal. Berbagai jurnal bahkan 100% berisi artikel 

jenis ini. Jurnal Penelitian Kependidikan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, misalnya, dan Journal 

of Research in Science Teaching; termasuk kategori jurnal yang 

semata-mata memuat hasil penelitian. Sebelum ditampilkan sebagai 

artikel dalam jurnal, laporan penelitian harus disusun kembali agar 

memenuhi tata tampilan karangan sebagaimana yang dianjurkan oleh 

dewan penyunting jurnal yang bersangkutan dan tidak melampaui 

batas panjang karangan. Jadi, artikel hasil penelitian bukan sekadar 

bentuk ringkas atau ”pengkerdilan” dari laporan teknis, tetapi 

merupakan hasil kerja penulisan baru, yang dipersiapkan dan 

dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap menampilkan secara 

lengkap semua aspek penting penelitian, tetapi dalam format artikel 

yang jauh lebih kompak dan ringkas daripada laporan teknis aslinya. 
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Bagian-bagian artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal 

adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian 

pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan 

saran, dan daftar rujukan. 

 

a. Judul 

Judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan tepat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel serta 

informasi lain yang dianggap penting hendaknya terlihat dalam judul 

artikel. Walaupun demikian, harus dijaga agar judul artikel tidak 

menjadi terlalu panjang. Sebagaimana judul penelitian, judul artikel 

umumnya terdiri dari 5-15 kata. Berikut adalah beberapa contoh. 

 

 Pengaruh Metode Demonstrasi Ber-OHP terhadap Hasil Belajar 

Membuat Pakaian Siswa SMKK Negeri Malang (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No.1). 

 Undergraduate Science Students’ Images of the Nature of Science 

(Research presented at the American Educational Research 

Association Annual Conference, Chicago, 24-28 March 1997). 

 Effect of Knowledge and Persuasion on High-School Students’ 

Attitudes towards Nuclear Power Plants (Journal of Research in 

Science Teaching Vol.32, Issue 1). 

 

Jika dibandingkan judul-judul di atas, akan sgera tampak 

perbedaannya dengan judul artikel hasil pemikiran, terutama dengan 

terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti seperti yang 

diperlihatkan pada judul yang pertama dan ketiga. 
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b. Nama Penulis 

Pedoman penulisan nama penulis untuk artikel hasil pemikiran 

juga berlaku untuk penulisan artikel hasil penelitian. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Dalam artikel hasil penelitian abstrak secara ringkas memuat 

uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan terutama diberikan kepada 

hasil penelitian. Panjang abstrak lebih kurang sama dengan panjang 

artikel hasil pemikiran dan juga dilengkapi dengan kata-kata kunci (3-5 

buah). Kata-kata kunci menggambarkan ranah masalah yang diteliti. 

Masalah yang diteliti ini sering tercermin dalam variable-variabel 

penelitian dan hubungan antara variable-variabel tersebut. Walaupun 

demikian, tidak ada keharusan kata-kata kunci diambil dari variabel-

variabel penelitian atau dari kata-kata yang tercantum di dalam judul 

artikel. 

 

Contoh abstrak: 

Abstract: The aim of this study was to asses the readiness of 
elementary school teachers in mathematic teaching, from the 
point of view of the teacher mastery of the subject. Forty two 
elementary school teachers from Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang were given a test in mathematic which 
was devided in to two part, arithmatics and geometry. A 
minimum mastery score of 65 was set for those who would be 
classified as in adequate readiness as mathematics teachers. 
Those who obtained scores of less than 65 were classified as 
not in adequate readiness in teaching. The result of the study 
indicated that 78,8% of the teachers obtained scores of more 
than 65 in geometry. Sixty nine point five percent of the 
teachers got more than 65 arithmetic, and 69,5% gained 
scores of more than 65 scores in both geometry and 
arithmetics. 

 
Key words: mathematic teaching, teaching readiness, 
subject mastery. 
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d. Pendahuluan 

Banyak jurnal tidak mencantumkan subjudul untuk 

pendahuluan. Bagian ini terutama berisi paparan tentang permasalaha 

penelitian, wawasan, dan rencana penulis dalam kaitan dengan upaya 

pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teoretik 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kadang-kadang juga 

dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. 

Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan 

tidak perlu pemecahan (fisik) dari satu subbagin ke subbagian lain. 

Pemisahan dilakukan dengan penggantian paragraf. 

 

e. Metode 
Bagian ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. Materi 

pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, sasaran 

atau target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data 

dan pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Sub-

subbagian di atas umumnya (atau sebaiknya) disampaikan dalam 

format esei dan sesedikit mungkin menggunakan format enumeratif, 

misalnya: 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan rancangan observasi 
partisipatori. Peneliti terjun langsung ke dalam keidupan 
masyarakat desa, ikut serta melakukan berbagai aktivitas 
sosial sambil mengumpulkan data yang dapat diamati 
langsung di lapangan atau yang diperoleh dari informan 
kunci. Pencatatan dilakukan tidak langsung tetapi ditunda 
sampai peneliti dapat ”mengasingkan diri” dari anggota 
masyarakat sasaran. Informasi yang diberikan dari informan 
kunci diuji dengan membandingkannya dengan pendapat 
nara sumber yang lain. Analisis dengan menggunakan 
pendekatan... 
 
 Rancangan eksperimen pretest-posttest control group 
design digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian 
dipilih secara random dari seluruh siswa kelas 3 kemudian 
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secara random pula ditempatkan ke dalam kelompok 
percobaan dan kelompok control. Data diambil dengan 
menggunakan tes yang telah dikembangkan dan divalidasi 
oleh Lembaga Pengembangan Tes Nasional. Analisis data 
dilakukan dengan... 

 

f. Hasil Penelitian 
Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis data. 

Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Pengujian hipotesis dan 

penggunaan statistik tidak termasuk yang disajikan. 

Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan 

penggunaan tabel dan grafik (atau bentuk/format komunikasi yang 

lain). Grafik dan tabel harus dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang rinci satu per satu. Penyajian hasil 

yang cukup panjang dapat dibagi dalam beberapa subbagian 

 

Contoh: 

Jumlah tulisan dari tiga suku ranah utama yang dimuat di dalam 

berbagai jurnal, dalam kurun waktu satu sampai empat tahun dapat 

dilihat dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1 Distribusi Jumlah Tulisan dari Tiga Suku Ranah Pendidikan 

Sains yang Dimuat dalam Berbagai Jurnal antara Januari 

1994-Juli 1997 

 

Suku ranah 1994 1995 1996 1997 Jumlah 

Konsep 7 7 13 6 32 

Sci. Literacy 5 3 14 6 28 

Teori & Pengaj. 2 12 1 5 20 

Jumlah 3 suku 

ranah 

    80 

Lain-lain     46 
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Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa frekuensi pemunculan artikel 

dari tiga suku ranah tersebut di atas jauh melebihi suku-suku ranah 

yang lain, yaitu 80:46. hal ini menunjukan bahwa...dst. 

 

g. Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil 

penelitian. Penulis artikel dalam bagian ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan menunjukan bagaimana temuan-temuan 

tersebut diperoleh, mengintepretasikan temuan, mengaitkan temuan 

penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, dan 

memunculkan ”teori-teori” baru atau modifikasi teori yang telah ada. 

 

Contoh: 

 Dari temuan penelitian yang diuraikan dalam artikel ini 
dapat dilihat bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah kenakalan remaja yang selama ini diyakini 
kebenarannya menjadi goyah. Kebenaran dari berbagai hal 
tersebut ternyata tidak berlaku secara universal tetapi 
kondisional. Gejala-gejala kenakalan remaja tertentu hanya 
muncul apabila kondisi lingkungan sosial setempat 
mendukung akan terjadinya bentuk-bentuk kenalan terkait. 
Hal ini sesuai dengan teori selektive cases dari Lincoln 
(1987:13) yang menyatakan bahwa... 

 

h. Simpulan dan Saran 

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Dari kedua hal ini dikembangkan pokok-

pokok pikiran (baru) yang merupakan esensi dari temuan penelitian. 

Saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan penelitian. 

Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, pengembangan teori 

baru, dan penelitian lanjutan. 
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i. Daftar Rujukan  

Daftar rujukan ditulis dengan menggunakan pedoman umum 

yang juga berlaku bagi penulis artikel nonpenelitian. 

 

3. Penutup 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 

terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 
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C.  LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 
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2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan artikel ilmiah 

dalam bentuk hasil pemikiran 

konseptual dan hasil 

penelitian. 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian penulisan 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang penulisan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian; 

3.3 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.4 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

  Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

10 

menit 

Refleksi 
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pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil penelitian; 

 

D. RANGKUMAN 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 
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terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 

 

 

F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

 

1. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 

a. artikel laporan dan artikel rujukan 

b. artikel konseptual dan artikel teoritis 

c. artikel hasil telaahan dan artikel teoritis 

d. artikel hasil laporan dan artikel hasil telaahan 

2. Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus 

diperhatikan untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas 

tinggi adalah 

a. kelayakan ide untuk dipublikasikan 

b. wacana tentang ide yang sedang berkembang 

c. kesiapan ide untuk didiskusikan 

d. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama 

3. Tulisan analisis konseptual terdiri dari 

a. judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi 

b. judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, referensi 

c. judul pendahuluan, diskusi, kesimpulan referensi 
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d. judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, referensi 

4. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang 

ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat 

pada bagian 

a. abstrak 

b. pendahuluan 

c. diskusi 

d. referensi 

5. Referensi memuat semua rujukan yang  

a. pernah dibaca penulis 

b. perlu dibaca pembaca 

c. dimuat dalam badan tulisan 

d. diperlukan dalam pengembangan tulisan 

6. Salah satu dari tiga pertanyaan yang harus dijawab di bagian 

pendahuluan adalah berikut ini 

a. apa inti teori/konsep yang dibahas? 

b. mengapa konsep itu dibahas? 

c. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? 

d. Apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? 

7. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil 

penelitian adalah 

a. menjelaskan partisipan 

b. menulis masalah yang sudah pernah dibahas 

c. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel 

d. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian 

8. Pemilihan penggunaan kata dan kalimat yang tidak provokatif 

dalam laporan atau artikel merupakan salah satu contoh upaya 

untuk menjaga kualitasdari aspek 

a. panjang tulisan 

b. nada tulisan 

c. gaya tulisan 
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d. bahasa tulisan 

9. Rekomendasi untuk judul adalah 

a. 8-10 kata 

b. 10-12 kata 

c. 12-15 kata 

d. 15-30 kata 

10. Dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi 

penelitian dapat dilihat di bagian 

a. pendahuluan 

b. metode 

c. hasil 

d. diskusi 

 

2. Tes Uraian 
1. Jelaskan mengapa abstrak merupakan bagian terpenting dalam 

laporan dan artikel penelitian 

2. Sebut dan jelaskan perbedaan karya tulis ilmiah hasil pemikian 

dan hasil penelitian! 

3. Carilah salah satu artikel hasil penelitian, telaah unsur-unsur yang 

terdapat pada artikel itu! 

 



BAB IV. KEGIATAN BELAJAR III 
PRAKTIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar kedua telah disajikan bagaimana teknik 

menulis karya tulis ilmiah yang bersifat hasil pemikiran dan hasil 

penelitian. Pada kegiatan belajar yang ketiga ini berisi mengenai 

latihan peserta PLPG dalam menulis karya tulis ilmiah baik yang 

bersifat hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dengan demikian 

peserta PLPG diharapkan mempunyai keterampilan dalam menyusun 

karya tulis ilmiah yang dapat dikirimkan kepada pengelola jurnal 

penelitian pendidikan (JIP). Pada kesempatan ini akan dicontohkan 

beberapa petunjuk bagi penulis ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

indikator kegiatan belajar ketiga ini adalah: 

1. mengenal format penulisan enumeratif; 

2. mengenal format penulisan esay; 

3. membuat karya tulis ilmiah baik yang bersifat hasil pemikiran 

maupun hasil penelitian. 

 

B. URAIAN MATERI 
1. Mengenai Format Tulisan 

Semua bagian artikel yang dibicarakan di atas ditulis dalam 

format esai. Penggunaan format esai dalam penulisan artikel jurnal 

bertujuan untuk menjaga kelancaran pembacaan dan menjamin 

keutuhan ide yang ingin disampaikan. Dengan digunakannya format 

esai diharapkan pembaca memperoleh kesan seolah-olah 

berkomunikasi langsung, dan secara aktif berdialog dengan penulis. 

Bandingkan dua format petikan berikut: 
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Format Enumeratif 

 Sesuai dengan lingkup penyebaran jurnal yang 
bersangkutan maka record ISSN dilaporkan kepada pihak-pihak 
berikut: 
(a) International Serials Data System di Paris untuk jurnal 

internasional 
(b) Regional Center for South East Asia bagi wilayah Asia 

Tenggara, dan 
(c) PDII-LIPI untuk wilayah Indonesia. 

 

Format Esei 

 Setiap record ISSN dilaporkan kepada internasional 
Serial Data System yang berkedudukan di Paris. Untuk 
kawasan Asia Tenggara dilaporkan melalui Regional Center 
for South East Asia dan untuk wilayah Indonesia dilaporkan 
kepada PDII-LIPI. 

 

Di dalam hal-hal tertentu format enumeratif boleh digunakan, 

terutama apabila penggunaan format enumeratif tersebut benar-benar 

fungsional dan tidak tepat apabila diganti dengan format esei seperti 

dalam menyatakan urutan dan jadwal. Jika format esai masih dapat 

digunakan “penandaan” sejumlah elemen dapat dilakukan dengan 

format esei bernomor, seperti (1)…, (2)…, (3)…., dan seterusnya. 

 
2. Petunjuk bagi Penulis Ilmu Pendidikan 

 

a. Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang 

maksimal 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk cetakan 

(print out) komputer sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya. 

Berkas (file) pada naskah pada disket dibuat dengan program olah 

kata WordStar, WordPerfect atau MicroSoft Word. 

b. Artikel yang dimuat meliputi hasil penelitian dan kajian analitis-

kritis setara dengan hasil penelitian di bidang filsafat kependidikan, 

teori kependidikan, dan praktik kependidikan. 

c. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format 
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esai, disertai judul (heading), masing-masing bagian, kecuali 

bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Peringkat 

judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua 

judul bagian dicetak tebal atau tebal miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor bagian. 

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI 

KIRI) 

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri) 
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Miring, Rata dengan tepi Kiri) 

d. Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul; nama penulis 

(tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata-kata 

kunci; pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang 

dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi ke 

dalam subjudul-subjudul); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan 

(berisi pustaka yang dirujuk saja). 

e. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis (tanpa 

gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, 

metode, dan hasil penelitian; kata-kata kunci; pendahuluan (tanpa 

sub judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan 

tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan dan 

saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk saja). 

f. Daftar Rujukan disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh 

berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1993. Problems and 

Prospects for the Decades Ahead: Competency based Teacher 

Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Hanurawan, F. 1997. Pandangan Aliran Humanistik tentang Filsafat 

Pendidikan Orang Dewasa. Ilmu Pendidikan: Jurnal Filsafat, 

Teori, dan Praktik Kependidikan, Tahun 24, Nomor 2, Juli 1997, 

hlm. 127-137. 
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Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 

disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen 

PTN dan PTS di malang Angkataan XIV, Pusat Penelitian IKIP 

MALANG, Malang, 12 Juli. 

 

g. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti 

ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Makalah, Artikel dan Laporan Penelitian (Universitas 

Negeri Malang, 200). Artikel berbahasa Indonesia mengikuti 

aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat 

dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris 

menggunakan ragam baku. 

h. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh 

penyunting dan/atau melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam 

bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis. 

i. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya 

cetak minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

perjudul. Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 

5 (lima) eksemplar yang akan diberikan jika kontribusi biaya cetak 

telah dibayar lunas. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 
a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah 

e. Kamera digital 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk mengawali 

pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar teman 

yang sakit dapat segera sembuh 

dan berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator menyajikan 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

  Fasilitator memberikan 

ceramah tentang format 

penulisan karya tulis ilmiah; 

 Fasilitator memberikan 

130 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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ceramah tentang salah satu 

contoh petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan ; 

 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian; 

 Fasilitator memberikan tugas 

menyusun karya tulis ilmiah baik 

dalam bentu pemikiran maupun 

hasil penelitian. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil pemikiran; 
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b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. 

 

D. RANGKUMAN 
1. Artikel (hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah 

dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan penelitian) 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uaraian saja) 

2. Artikel (setara hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa subjudul) 

Subjudul 

Subjudul 

Subjudul 

Penutup (atau Kesimpulan dan Saran) 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 

 

 

 

 

sesuai dengan kebutuhan 
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E. TES FORMATIF 
Peserta PLPG ditugasi menyusun karya tulis ilmiah dengan cara 

memilih salah satunya yaitu hasil pemikiran konseptual atau hasil 

penelitian. Tugas ini sifatnya individual. Fasilitator memberikan 

bimbingan dan pendampingan pada saat peserta PLPG menyusun 

karya tulis ilmiah. Tugas dapat ditulis menggunakan komputer atau 

tulis tangan. Ruangan bebas, tidak harus terkekang di dalam kelas. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 

Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. d 
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