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KATA PENGANTAR 

 Sebagai tindak lajut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU RI 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, Mendiknas menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 

18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan yang menyatakan bahwa guru dalam jabatan 

untuk memperoleh sertifikasi pendidik  ditempuh melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian 

portofolio. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh 

pemerintah. 

 Universitas Negeri Yogyakarta bersama dengan  tiga perguruan tinggi mitra (UAD, UST dan 

USD) memperoleh kepercayaan pemerintah untuk melaksanakan program sertifikasi guru dalam 

jabatan  untuk Rayon 11 yang meliputi 14 kabupaten/kota, yaitu Sleman, Kulon Progo,  Bantul, 

Gunung Kidul, Yogyakarta, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Banjarnegara, 

Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purbalingga dan Purworejo. 

 Sesuai dengan Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti  

Depdiknas (2007), guru yang tidak lulus dalam penilaian portofolio harus mengikuti  Pendidikan dan 

Latihan Profesi Guru (PLPG). Sebagai konsekuensi atas program PLPG tersebut, dipandang perlu  

disusun materi pelatihannya. Pada kesempatan ini, telah disusun  materi pelatihan untuk bidang studi 

dan guru kelas dari jenjang Taman Kanak-kanak sampai  SMA/MAK yang secara keseluruhan ada 230 

materi ajar. Materi ajar tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan  sebagai rujukan utama dalam 

pelaksanaan PLPG. Materi tersebut mesti selalu diperbaiki dan dikembangkan sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan zaman.  

 Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan materi ajar ini. Semoga 

materi ajar ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan profesi guru. 

       Yogyakarta,  Desember 2008. 

       Rektor UNY, 

 

       Dr. Rochmat Wahab, MA. 

        

 

 



 3

 

BABI 

PENDAHULUAN 

 

A. Rasional Penggunaan Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran adalah  kegiatan yang dipilih oleh guru dalam proses belajar mengajar, 

yang dapat memberikan kemudahan kepada  siswa menuju tercapainya tujuan instruksional 

tertentu. Oleh karena itu, model pembelajaran merupakan komponen penting dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.  Banyak pilihan model pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru, namun  tidak ada satupun model pembelajaran yang  cocok untuk 

mengajarkan semua materi  untuk semua siswa.  Model tersebut harus dipilih  ataupun 

dikombinasikan dengan cermat agar dapat digunakan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran. 

 Salah satu tugas guru adalah  memilih  model pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa 

dalam mencapai kompetensi yang diharapkan.  Sehubungan dengan tugas itulah, maka para guru 

harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan menggunakan berbagai model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik  mata pelajaran yang diajarkannya.  Dengan 

kemampuan tersebut, maka guru diharapkan dapat memilih dan menerpkan model pembelajaran 

yang tepat untuk melaksanakan proses pembelajaran  secara efektif, efisien dan menyenangkan. 

 

B. Tujuan  Pendidikan dan Latihan Penggunaan Model pembelajaran. 

 Setelah mempelajari materi pendidikan dan latihan ini, diharapkan para guru memiliki 

kemampuan: 

1. Menjelaskan pengertian dan rasional penggunaan model pembelajaran. 

2. Menjelaskan fungsi model pembelajaran 

3. Mengklasifikasikan model pembelajaran 

4. Membedakan  berbagai model pembelajaran 

5. Menjelaskan kriteria pemilihan model pembelajaran 

6. Menjelaskan langkah-langkah menggunakan model pembelajaran. 

C.  Cakupan Materi 

 Materi  pendidikan dan latihan Model pembelajaran ini membahas tentang  pengertian, 

rasional, fungsi, jenis, kriteria pemilihan dan prosedur penggunaan model pembelajaran. 
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D.  Prasyarat. 

 Sebelum mempelajarai materi ini  para guru diharapkan  telah memahami standar kompetensi 

dan  kompetensi dasar mata pelajaran, keterampilan menentukan materi pokok, memilih topik, 

merumuskan tujuan dan mengidentifikasi karakteristik siswa. 
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BAB II 

MODEL PEMBELAJARAN 

A. Pengertian  

Mengajar adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar yaitu terjadinya perubahan tingkah laku 

pada diri siswa. Perubahan tingkah laku dapat terjadi  karena adanya interaksi antar siswa dengan 

lingkungannya. Terjadinya perubahan tingkah laku tersebut tergantung pada dua faktor yaitu faktor 

dari dalam diri siswa  dan faktor dari luar diri siswa.  Faktor dari dalam adalah siap tidaknya siswa 

menerima perubahan tingkah laku tersebut, sedang faktor dari luar  adalah lingkungan yang dapat 

merangsang dan memperlancar proses belajar siswa. Oleh karena itu lingkungan perlu diatur  

sehingga siswa hanya bereaksi terhadap perangsang yang diperlukan saja. Pengaturan lingkungan  

perlu dilakukan secara sistematik meliputi identifikasi kebutuhan siswa, analisis keadaan siswa, 

perumusan tujuan, penentuan materi pelajaran, dan pemilihan model pembelajaran yang sesuai  

untuk mencsapai tujuan yang telah ditetapkan 

 Gropper (1997) menyatakan bahwa model atau strategi belajar mengajar adalah suatu 

rencana untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Model instruksional  terdiri dari metode atau 

teknik (prosedur) yang akan menjamin bahwa siswa betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. 

Metode atau teknik belajar mengajar adalah bagian dari strategi belajar mengajar, yaitu jalan  dan 

alat yang digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan siswa untuk mencapai tujuan 

belajar.   Dalam mengatur strategi pembelajaran, guru dapat memilih berbagai metode atau teknik, 

seperti  ceramah (expository), diskusi, simulasi,  karyawisata dan menemulan sendiri (discovery).  

 

B.  Rasional Penggunaan Model Pembelajaran 

Mengapa dalam proses belajar mengajar memerlukan model?. Proses pembelajaran pada dasarnya 

sama dengan proses komunikasi  yaitu beralihnya pesan dari suatu sumber kepada penerima, 

dengan menggunakan saluran dengan tujuan untuk menimbulkan akibat atau hasil (Gafur, 1986). 

Dalam proses pembelajaran tersebut siswa akan menerima, menyimpan, dan mengungkap kembali 

informasi yang telah dipelajarinya. Pada proses pembelajaran, pesan (message) itu  berupa materi 

pelajaran  dan sumber diperankan oleh guru, saluran diperankan oleh cara (strategi dan media), 

penerima adalah siswa dan tujuan berupa bertambahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan 

siswa. Pada proses pembelajaran, proses menerima informasi terjadi pada saat siswa menerima 

pelajaran. Informasi masuk ke dalam kesadaran manusia  melalui panca indera yaitu pendengaran, 
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penglihatan, penciuman, perabaan dan pengecapan. Proses menyimpan informasi terjadi pada saat 

siswa harus memahami, menghafal dan mencerna pelajaran. Sedang proses mengungkapkembali 

terjadi pada saat siswa harus menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

 Dalam proses pembelajaran, sering dijumpai masalah, misalnya ada gangguan pancaindera, 

kesulitan konsentrasi belajar, rasa tidak senang dengan mata pelajaran,  faktor kelelahan, materi 

pelajaran terlalu abstrak,  tidak ada pengalaman nyata dalam pembelajaran dan sebagainya. Oleh 

karena itu, berdasarkan berbagai kesulitan dan masalah  tersebut, maka dalam proses pembelajaran 

diperlukan  model/strategi dan metode belajar mengajar.  Dengan metode pembelajaran yang tepat 

diharapkan masalah-masalah komunikasi dapat diatasi. Sebagai contoh, pada saat pembelajaran di 

siang hari, di mana siswa sudah lelah maka metode ceramah  tidak akan efektif, tetapi metode 

demosntrasi mungkin lebih menarik dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran lancar dan 

efektif.     

 Berhubung dengan itu, maka para pengembang sistem pembelajaran, yaitu guru dituntut untuk 

memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang model atau strategi pembelajaran. Kemampuan 

yang diharapkan dimiliki guru berkaitan dengan model pembelajaran ini antara lain: 

a. Membedakan ciri khas berbagai macam model dan metode pembelajaran, apa  

     kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. 

b. Memilih metode yang tepat  untuk pelaksanaan proses pembelajaran 

c. Menggunakan  metode dengan benar dalam proses pembelajaran 

d. Mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan dalam proses pembelajaran.  

 

C. Fungsi Model Pembelajaran 

Model pembelajaran  yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar  memiliki fungsi: 

1.  Perencanaan pembelajaran (RPP) atau planing baik 

2.  Pengaturan skenario (tugas guru, tugas siswa, materi yang dibahas, sarana-prasarana,  

 layout kelas dan mekanisme pembelajaran)  atau organizing jelas dan teratur. 

3.  Pelaksanaan pembelajaran atau acting lancar dan suasana belajar menyenangkan. 

4.  Pengendalian proses pembelajaran atau controling mudah 

5.  Hasil pembelajaran atau ending akan makin bagus. 

 



 7

D. Jenis-jenis Model  Pembelajaran 

1.  Atas dasar bentuk pendekatannya,  

     Edwin Fenton (1986) menyatakan bahwa strategi pembelajaran bergerak  pada satu kontinum: 

a. Strategi exposition. Strategi exposition  digunakan dengan metode expository, yaitu  guru 

memberitahukan kepada siswa generalisasi-generalisasi dan bukti-bukti yang berhubungan 

dengan generalisasi tersebut. Dalam stretgi ini diharapkan siswa belajar dari  informasi 

yang diterima dari guru tersebut.  

b. Strategi Discovery. Strategi discovery digunakan dengan metode Inquiry, yaitu guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan dan menemukan sendirijawaban 

terhadap persoalan yang sedang dipelajari. 

2. Atas dasar Pengelompokan Siswa di Kelas. 

a. Strategi Klasikal. Strategi klasikal digunakan  pada model pembelajaran kelompok. 

Model ini tepat apabila materi pelajaran lebih sesuai jika dipelajari secara kelompok di 

kelas. Memang, pengajaran  klasikal ini mengurangi perhatian guru kepada kebutuhan 

siswa secara individual, tetapi kadang-kadang untuk tujuan tertantu strategi ini lebih 

efektif. Misalnya guru ingin mendemonstrasikan “proses pembedahan 

mayat/forensik”,  jika digunakan model individual akan memakan waktu yang amat 

lama dan mahal, maka sebaiknya dilakukan secara klasikal  dengan bantuan LCD 

sebagai medianya, maka  tentunya pembelajarana akan lebih efektif dan efisien. 

b. Strategi individual, yaitu kegiatan instruksional  di mana siswa diberi kebebasan 

untuk untuk memilih materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

diri siswa. Strategi ini memungkinkan siswa untuk maju  secapat ia dapat  sesuai 

kemampuannya. Di sini siswa belajar secara independen (mandiri) dengan bimbingan 

terbatas dari guru. 

3. Atas dasar Domain Tujuan Pembelajaran. 

a. Strategi Domain Kognitif.  Yaitu model pembelajaran dengan penyebutan nama,  

membuat klasifikasi dan memecahkan masalah. 

b. Stretagi domain afektif. Yaitu model pembelajaran untuk membangkitkan motivasi 

dan  untuk membentuk sikap/nilai. 

c. Strategi domain psikomotorik. Yaitu strategi melatih gerakan yang berurutan dan 

gerakan-gerakan yang kompleks.   
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4. Atas Dasar Pertimbangan Komprehensif. 

Bruce Joyce dan Marsa Well (dikutip oleh Gagne, 1977) membegi model pembelajaran 

menjadi 4 golongan. 

a. Model Interaksi Sosial. Yaitu model pembelajaran dalam kelompok yang dilakukan 

dengan dua asumsi pokok bahwa (1) masalah-masalah sosial diidentifikasi dan 

dipecahkan melalui kesepakatan dalam proses sosial, dan (2) proses sosial yang 

demokratis perlu dikembangkan untuk melakukan perbaikan masyarakat secara terus 

menenrus. 

b. Model Pengolahan Informasi.Yaitu  model pembelajaran dalam kelompok yang 

bertolak dari prinsip-prinsip pengolahan informasi oleh manusia, bagaimana manusia 

menangani rangsangan dari lingkungan, mengolah data, menyusun konsep, 

memecahkan maslah dan menggunakan simbul-simbul. 

c. Model Personal Humanistik.Yaitu model pembelajaran yang meletakkan nilai 

tertinggi pada perkembangan pribadi di dalam memandang realitas. Model ini 

mengutamakan proses pengorganisasian internal yang dilakukan individu serta 

pengaruhnya terhadap cara dan proses pergaulan individu tersebut dengan lingkungan 

maupun dengan dirinya sendiri. 

d. Model Modifikasi. Tingkah Laku. Yaitu model pembelajaran yang mementingkan 

penciptaan sistem lingkungan belajar  yang memungkinkan manipulasi penguatan 

tingkah laku yang dikehendaki (shaping =pembentukan  tingkah laku).  
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BAB III 

PEMILIHAN METODE PEMBELAJARAN 

 

A. Kriteria Pemilihan Metode 

Setelah topik, siswa, tujuan dan materi pelajaran ditentukan, maka tugas guru selanjutnya 

adalah  memilih metode pembelajaran yang paling efektif dan efisien untuk menciptakan  

pengalaman belajar dalam rangka mencapai tujuan instruksional. Hanya saja sampai saat ini belum 

pernah dijumpai satu strategi dan metode pembelajaran yang paling baik untuk mencapai semua 

tujuan pembelajaran dan untuk semua siswa.  Strategi pembelajaran yang berhasil baik 

dipergunakan oleh seorang guru untuk sekelompojk siswa belum tentu untuk kondisi dan siswa 

yang lainnya.  

Dalam pemilihan metode pembelajaran, hendaknya guru memahami  ”ragam” dan  ”karakter 

dasar” dari metode tersebut. Karakter metode yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian dan 

ketepatan penggunaan metode dalam konteks domainnya. Sebagai contoh misalnya metode 

ceramah tida akan cocok untuk membelajarkan materi pembelajaran domain psikomotorik 

(keterampilan phisik).  

Ada beberapa kriteria pemilihan metode pembelajaran yang harus dipertimbangkan oleh guru 

yaitu: 

1. Sifat (karakter) guru. Guru yang sifatnya pendiam lebih cocok menggunakan 

metode problem solving (pemecahan masalah). 

2. Tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak. Untuk anak kelas 2 SD, lebih 

cocok menggunakan metode permainan (gaming method). 

3. Fasilitas sekolah yang tersedia (di sekolah  perkotaan cocok menggunakan metode 

CAI (Computer Assisted Intruction = Pembekajaran dengan Komputer) 

4. Tingkat Kemampuan Guru. Guru yang ahli praktikum membuat produk ”sabun 

deterjen” akan lebih cocok mengunakan metode Experiment (percobaan) di 

laboratorium. 

5. Sifat dan tujuan materi pelajaran. Untuk mengajarkan materi ”Teknik Menjual” 

akan cocok digunakan metode ”Field Experience” atau Pengalaman Lapangan 

menjual  produk kepada konsumen. 
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6. Waktu pembelajaran. Untuk pembelajaran dengan waktu pendek paling tepat 

digunakan metode ceramah. 

7. Suasana kelas. Suasana kelas yang lelah dan mengantuk, untuk mengajarkan teknik 

menjual mobil misalnya, lebih tepat menggunakan metode Drama (bermain peran). 

Ada yang berperan sebagai supervisor, penjual, pembeli, lembaga pendanaan 

(leasing), dan asuransi (penanggung risiko).  

8. Konteks domain tujuan pembelajaran.  Untuk tujuan yang stressing point atau 

penekanannya pada domain  kognitif tenbtunya cocok menggunakan metode 

diskusi, pemecahan masalah atau inquiry (menemukan sendiri). Tetapi tujuan 

pembelajaran yang menekankan pada domain affektif lebih cocok menggunakan 

metode eksamploratorik (memberikan contoh perilaku) atau VCT (Value 

Clarification Technique = teknik klarifikasi nilai) dengan menunjukkan mana 

perilaku yang benar/baik dan mana yang salah atau  buruk). Tetapi untuk domain 

tujuan yang psikomotorik tepat menggunakan Simulasi, demonstrasi, studi proyek, 

drill/latihan. 

B. Macam-macam Metode Pembelajaran. 

Ada banyak sekali metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran  

Manajemen Kewirausahaan. Metode pembelajaran tersebut  mulai dari yang  paling sedikit  

melibatkan siswa (Expository = expositition= guru ceramah) sampai dengan metode yang sangat 

besar melibatkan siswa (Discovery=Inquiry=siswa menemukan sendiri). 

1. Metode Lecturing (Ceramah). Yaitu teknik pembelajaran menggunakan presentasi secara 

lisan mengenai suatu fakta, dalil dan prinsip-prinsip kepada siswa. 

2. Metode Drill atau latihan. Yaitu teknik pembelajaran menggunakan kegiatan secara teratur 

yang berulangkali dengan tujuan untuk menguasai pengetahuan atau skill tertentu. 

3. Metode Program Komputer (CAI=Computer Assisted Intruction) yaitu teknik pembelajaran 

menggunakan program komputer. Misalnya pembelajaran Teknik Akuntansi Keuangan 

menggunakan program DEA. 

4. Metode Demonstrasi (Demonstration). Yaitu teknik pembelajaran menggunakan contoh riil 

untuk menunjukkan proses mengerjakan sesuatu. Misalnya pembelajaran teknik merawat 

wajah dengan produk kosmetika tertentu dengan demo. 
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5. Metode Observasi Terarah (Directed Observation). Yaitu teknik pembekajaran 

menggunakan kegiatan pengamatan terarah untuk meningkatkan pengertian, pengetahuan, pada 

penilaian terhadap obyek tertentu. Misalnya pembelajaran teknik promosi  dengan mengamati 

Iklan sebuah produk. 

6. Metode Tutorial. Yaitu teknik pembelajaran dimana  pembelajaran diberikan secara 

individual  dengan hubungan langsung antara guru dan siswa. Model ini biasanya diberikan 

juga dengan modul atau materi tertulis yang diberikan guru. 

7. Metode Gaming (Permainan). Yaitu teknik pembelajaran menggunakan kompetisi fisik dan 

dan mental sesuai dengan peraturan permainan yang ditetapkan. Misalnya pembelajaran 

keberanian mengambil risiko dengan  rapling dan terjun ke laut (out bound). 

8. Metode Simulasi. Yaitu teknik pembelajaran di mana siswa  harus menirukan situasi kejadian 

yang senyatanya.  Misalnya simulasi  cara menanggapi keberatan (komplin) konsumen 

menggunakan komunikasi via telepon. 

9. Metode Diskusi. Yaitu teknik pembelajaran menggunakan saling tukar pendapat mengenai 

suatu topik atau masalah untuk akhirnya diambil suatu kesimpulan. 

10. Metode Drama. Yaitu teknik pembelajaran menggunakan penafsiran secara ekspresif 

(menggunakan kata dan tindakan) terhadap suatu konsep, ide atau peran. 

11. Metode Eksperimen. Yaitu teknik pembelajaran menggunakan  proses yang terencana, 

dengan pemberian treatment (perlakuan) tertentu pada obyek serta kontrol terhadap terhadap 

variasi perubahan dan diikuti dengan pengamatan terhadap hasilnya, sehingga dapat menilai 

benar tidaknya suatu hipotesis. 

12. Metode Field Experience (pengalamana Lapangan). Yaitu teknik pembelajaran menggunakan 

praktik sesungguhnya di lapangan kerja. 

13. Metode Laboratorium Experience. Yaitu teknik pembelajaran menggunakan fasilitas lab. 

untuk mempraktikan teori dengan melalui percobaan maupun riset. 

14. Metode Modeling and Imitation (metode tiruan). Yaitu teknik pembelajaran menggunakan 

model atau tiruan suatu obyek untuk latihan dan meningkatkan keterampilan. Misal 

pembelajaran teknik pajangan/etalase dengan  tiruan. 

15. Metode Problem solving. Yaitu teknik pembelajaran menggunakan  masalah yang harus dicari 

alternatif pemecahannya oleh siswa dan melakukan testing atas alternatif pemecahan tersebut. 

Contohnya  pembelajaran tentang Harga Pokok dengan Jobsheet. 
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16. Metode Pembelajaran Terprogram (Program Instruction). Yaitu teknik pembelajaran 

setapak demi setapak sesuai kecepatan (akselerasi) masing-masing siswa.  Biasanya metode ini 

diberikan dengan modul kemnudian siswa harus menjawab pertanyaan yang diajukan dan 

mencocokannya dengan kunci jawaban yang tersedia, benar/salahnya jawaban (respon) yang  

ia berikan.  

17. Metode Project Work (Kerja Proyek). Yaitu teknik pembelajaran untuk memperdalam 

pemahaman, keterampilan, penemuan dan pemecahan masalah dengan  pemagangan di suatu 

lembaga (misalnya perusahaan) dan menyusun laporan secara tertulis. 

18. Metode Resitasi (pelaporan). Yaitu  teknik pembelajaran, dimana siswa (individual atau 

kelompok)  mempelajari suatu topik tertentu dan laporan hasilnya disampaikan kepada siswa 

lainnya. 

19. Metode Inquiry (menemukan sendiri). Yaitu teknik pembelajaran di mana siswa hanya diberi 

topik tertentu, kemudian siswa diminta mencari apa masalah yang ada di balik topik itu,  

kemudian mengkaji sendiri teori yang relevan, menyusun hipotesis dan mengujinya hingga 

menemukan hasil kesimpulannya sendiri. Contohnya siswa diminta meneliti tentang 

bankrutnya bisnis peternakan ayam ras di Yogyakarta. 

C.  Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Pembelajaran Kewirausahaan. 

      1. Karakter Pelajaran Kewirausahaan. 

Pelajaran Kewirausahaan merupakan pelajaran vokasional, yaitu pelajaran untuk 

memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kerja bagi siswanya.  Kompetensi yang 

diharapkan adalah mampu melakukan kegiatan  ekonomi-produktif  setelah mereka memasuki 

dunia kerja. Keberhasilan usaha sangat tergantung pada market (konsumen). Market terdiri dari  

market internal yaitu  karyawan organisasi dan market eksternal yaitu pembeli produk yang 

kita jual.  Oleh karena itu, maka dalam pembelajaran mata pelajaran  kewirausahaan 

memperhatikan karakteristik atau ciri-ciri seperti berikut: 

a. Learning by doing artinya bahwa prinsip pembelajaran kewirausahaan adalah belajar 

sambil bekerja, sehingga siswa memiliki pengalaman belajar praktik. 

b. Sejauh mungkin apa yang dipelajari di sekolah sama dengan yang akan dilakukan di dunia 

kerja, sehingga pengetahuan, sikap dan keterampilan praktik yang dipelajari tidak berbeda 

dengan yang akan dilakukan secara riil di masyarakat. 
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c. Pengalaman praktik operasional yang dipelajari porsinya lebih besar dari pada pengetahuan 

kognitif yang bersifat konseptual.  

 Sebagai mata pelajaran yang memiliki karakteristik mengedepankan pada kebutuhan sosial 

dan psikis kejiwaan manusia, maka pembelajaran Kewirausahaan idealnya juga menggunakan 

pendekatan  humanis. Yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai manusia 

seutuhnya yang terdiri dari jiwa dan raga.  Tujuannya agar proses pembelajaran sekaligus 

menjadi wahana untuk menghargai manusia secara humanis, karena di dalam berwirausaha 

nantinya mereka akan berhadapan langsung dengan orang lain sebagai mitra kerjanya.  

Pendekatan humanis merupakan metode yang mampu memenuhi kebutuhan siswa sebagai 

manusia.  Kebutuhan manusia, menurut Maslow (1980) terdiri dari 5 macam kebutuhan yang 

dapat diidentifikasi dalam kebutuhan belajar di sekolah yaitu: (1) Kebutuhan phisik atau need 

of physiology, yaitu kebutuhan akan tersedianya sarana-prasarana belajar yang lengkap dan 

nyaman; (2) Kebutuhan keamanan atau need of safety, yaitu kebutuhan rasa aman dalam 

belajar yang bebas dari intimidasi dan tekanan/ancaman, (3) Kebutuhan Cinta kasih need of 

love and belonging, yaitu perhatian dan perlakuan yang adil dari guru, (4) Kebutuhan harga 

diri atau  Need of esteem, yaitu kebutuhan untuk memperoleh pujian dan penghargaan atas 

pendapatnya yang bagus, (5) Kebutuhan aktualisasi diri, atau need of actualization yaitu 

kebutuhan untuk memperoleh kesempatan tampil partisipatif di kelas untuk menyampaikan 

pendapat dan pemikirannya.  Nampaknya, pendekatan yang mampu memenuhi kebutuhan 

manusia secara manusiawi dalam proses pembelajaran kewirausahaan adalah pendekatan CTL 

(Contxtual Teaching and Learning).    

      2.  Pendekatan CTL. 

Pendekatan proses belajar mengajar kewirausahaan yang mampu memberikan kepuasan 

kepada siswa sesuai kebutuhannya sehingga pengalaman itu dapat diaplikasikan dalam dunia 

kerja adalah pendekatan CTL. Pendekatan CTL adalah pendekatan pembelajaran di mana guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, dan mendorong siswa 

untuk mampu menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan mereka 

sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep ini, hasil pembelajaran 

diharapkan menjadi lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah 

dalam bentuk kegiatan bekerja dan mengalami, dan bukan sekedar transfer pengetahuan dari 

guru ke siswa. Dalam pendekatan CTL tersebut pembelajaran lebih mementingkan proses 
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daripada hasil. Pada konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, 

dalam status apa mereka dan bagaimana cara mencapainya. Mereka menyadari benar bahwa 

apa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Dengan begitu siswa memposisikan 

sebagai seseorang yang memerlukan bekal hidup kelak. Mereka mempelajari apa yang 

bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya melalui guru sebagai pengarah dan 

pembimbing.  

Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuan belajarnya. 

Guru lebih banyak bertugas sebagai pembimbing dari pada pemberi informasi. Suatu 

pengetahuan dan keterampilan datang dari hasil menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. 

Pendekatan kontekstual seperti itu dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran berjalan 

lebih produktif dan bermakna.  

      3.  Alasan pendekatan CTL dipilih  sebagai strategi Pembelajaran. 

 Pendekatan CTL dipilih untuk pembelajaran Kewirausahaan dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Diperlukan sebuah pendekatan  yang lebih memberdayakan siswa.  Sejauh ini 

pembelajaran kewirausahaan masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan 

merupakan perangkat fakta-fakta yang harus dihapal. Kelas masih didominasi oleh guru 

sebagai sumber utama pengetahuan dan ceramah menjadi pilihan utama metode 

pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan strategi pembelajaran baru yang lebih 

memberdayakan siswa.  

b. Diperlukan sebuah pendekatan belajar konstruktivistik. Pengetahuan bukanlah fakta dan 

konsep yang siap diterima siswa, tetapi sesuatu yang harus dikonstruksi sendiri oleh siswa. 

Guru tidak mengharuskan siswa menghapal fakta-fakta tetapi siswa diharapkan belajar 

melalui “mengalami” sendiri. 

4. Dasar Pemikiran dalam Pembelajaran Kontekstual 

1). Proses belajar.  

a.  CTL mendasarkan pemikirannya bahwa proses belajar tidak hanya sekedar menghafal, 

tetapi siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. 

b.  Siswa belajar dari proses mengalami, di mana siswa mencatat sendiri pola-pola 

bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja dari guru. 
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c. Pengetahuan itu tak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta yang terpisah, tetapi 

mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. 

d.  Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi 

dirinya dan bergelut dengan ide-ide. 

 2). Transfer Belajar. 

a. Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. 

b. Pengetahuan dan keterampilan itu diperluas dari konteks yang terbatas, sedikit demi 

sedikit. 

c.  Siswa perlu mengetahui untuk apa mereka belajar, dan bagaimana mereka menggunakan 

pengetahuan dan keterampilannya itu. 

 3). Siswa sebagai pembelajar. 

a. Siswa mempunyai kecenderungan belajar dalam bidang tertentu dan ia mempunyai 

kecenderungan untuk belajar hal-hal baru dengan cepat. 

b. Strategi belajar itu penting, apa lagi untuk hal-hal yang sulit strategi belajar menjadi 

sangat penting. 

c. Peran guru adalah membantu menghubungkan antara yang baru dengan yang sudah 

mereka ketahui sebelumnya. 

d. Tugas guru adalah memfasilitasi agar informasi baru itu bermakna dan memberi 

kesempatan pada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. 

      5.  Komponen-komponen CTL. 

Pembelajaran dengan pendekatan CTL  harus menerapkan 7 komponen yang menjadi pilar 

CTL yaitu: 

1. Contructivism, yaitu belajar secara bermakna, artinya siswa mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Ada 5 hal yang harus 

diperhatikan dalam belajar yang konstruktivistik, yaitu: 

a. Pengaktivan pengetahuan yang sudah dimiliki (activating knoledge) 

b. Pemerolehan pengetahuan baru (aquiring knoledge) 

c. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge) 

d. Mempraktikan pengetahuan dan pengalaman (applying knowledge) 

e. Melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan (reflecting 

knowledge) 
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2. Inquiry, yaitu  belajar dengan menemukan  sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya, 

bukan sekedar menghafal dan mengingat saja. 

3. Questioning, artinya belajar harus mengembangkan rasa ingin tahu dengan banyak 

bertanya atau menggali informasi.. 

4. Learning community, yaitu belajar dengan  bekerjasama dengan orang lain artinya bahwa 

hasil belajar diperoleh dari sharing dengan temannya. 

5. Modelling, yaitu pembelajaran pada siswa dengan memberikan model atau contoh yang bisa 

ditiru oleh siswa. 

6. Reflection, yaitu pembelajaran yang mampu membuat siswa merenungkan 

pengetahuan/keterampilan barunya untuk memperbaiki atau memperkaya pengetahuan 

sebelumnya. 

7. Authentic Assessment. Yaitu penilaian yang sebenarnya dengan berbagai data untuk 

mengetahui tingkat perkembangan belajar siswa. 

6. Perbedaan CTL dan pendekatan Tradisional 

Jika dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran tradisional yang behavioristik, maka 

keunggulan dari CTL adalah seperti berikut ini: 
No Pendekatan CTL Pendekatan Tradisional 

1 Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran Siswa sebagai penerima informasi secara pasif 

2 Siswa belajar dari teman melalui kerj kelompok dan 

diskusi serta saling koreksi.  

Siswa belajar sendiri secara individual 

3 Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata Pembelajaran abstrak dan teoritis 

4 Perilaku dibangun atas kesadaran sendiri  Perilaku dibangun atas kebiasaan 

5 Keterampilan dibangun atas dasar kesadaran sendiri Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan 

6 Hadiah (penghargaan) untuk perilaku yang baik 

adalah kepuasan diri.  

Hadiah (penghargaan) untuk perilaku yang baik 

adalah pujian atau nilai rapor. 

7 Siswa tidak melakukan perilaku jelek karena ia sadar 

hal itu keliru. 

Siswa tidak melakukan perilaku jelek karena ia tidak 

takut hukuman. 

8 Pembelajaran dilakukan secara komunikatif, siswa 

dilibatkan  pada konteks nyata 

Pembelajaran dilakukan secara struktural, 

diterangkan sampai siswa hapal dan kemudian di 

latihkan (drill). 

9 Siswa menggunakan kemampuan berfikir kritis, 

terlibat pebuh dalam proses pembelajaran yang 

efektif dan ikut beratnggungjawab atas terjadi 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 

Siswa secara pasif menerima rumus dan kaidah, 

tanpa memberikan kontribusi ide dalam proses 

pembelajaran (DDCH=duduk, dengar, catat dan 

hapal) 
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10 Pembelajaran  bisa terjadi di segala tempat, konteks 

dan setting (bisa in-door dan out-door clasroom) 

Pembelajaran hanya terjadi di kelas. 

11 Hasil belajar diukur dengan berbagai cara (proses 

kerja, hasil karya, penampilan, rekaman,dan tes) 

Hasil belajar hanya diukur dengan tes saja. 

12 Siswa berperilaku baik, karena mereka sadar dan 

yakin bahwa bahwa itulah yang terbaik dan 

bermanfaat. 

Siswa berperilaku baik karena karena mereka 

terbiasa melakukan begitu tanpa menyadari dan 

memahami bahwa itulah yang bermanfaat baginya. 

 

7. Metode-metode pembelajaran Kewirausahaan yang Sesuai dengan Prinsip CTL. 

1. Metode Outdoor Classroom yaitu mengajak siswa secara langsung untuk mengadakan 

eksplorasi di luar ruangan (dunia nayata) misalnya di kompleks industri dan perdagangan. 

Contoh pembelajaran teknik pengembangan produk dengan ikut langsung di pabrik. 

2. Metode Portofolio Kelas yaitu mengajak siswa untuk membagi diri menjadi beberapa 

kelompok, dan setiap kelompok mengkaji bagian portofolio permasalahan dan menyajikannya 

dalam dengar pendapat (show-case), sehingga pembelajaran ini berjalan secara kooperatif 

antar berbagai kelompok.  Misalnya pembelajaran “studi kelayakan bisnis” ada kelompok yang 

mengkaji kelayakan teknis, ada yang mengkaji kelayakan pemasaran, dan ada yang mengkaji 

kelayakan finansial. Kemudian hasilnya digabung. 

3. Metode Role-playing (bermain peran). Yaitu teknik pembelajaran di mana para siswa 

diharapkan memerankan karakter tertentu.  

4. Metode Diskusi, yaitu teknik pembelajaran dengan interaksi secara verbal dan saling 

berhadapan  melalui tukar menukar informasi, mempertahankan pendapat untuk memecahkan 

masalah. 

Jenis diskusi yang dapat dikembangkan antara lain: 

a. Diskusi Whole-group (kelas menjadi satu grup saja dan diskusi dilakukan antar 

individu). 

b. Diskusi Buzz-group (kelas dibagi menjadi beberapa grup kecil antara 4-5 orang, dan 

diskusi dilakukan antar grup). 

c. Diskusi panel (diskusi menampilkan beberapa presenter bergantian, kemudian 

informasi yang dipresentasikan tersebut disdiskusikan). 

d. Diskusi Sindicate-group (kelas dibagi beberapa grup dan masing-masing grup diskusi  

sendiri-sendiri, hasilnya dibawa ke sidang pleno). 
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e. Diskusi Brain storming group (kelas dibagi beberapa kelompok dan dalam diskusi 

masing-masing kelompok menyumbangkan idenya, tetapi ide tersebut tidak 

dibahas/dinilai.  

5. Metode Inquiry, Yaitu metode pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa untuk mencari 

dan menemukan sendiri jawaban dari masalah sehingga siswa menemukan konsep dari 

pengalaman belajarnya. Langkahnya meliputi: (a) mengidentifikasi masalah, (2) mengajukan 

hipotesis, (c) mengumpulkan data, (d) menganalisis dan mengevaluasi bukti, dan (e) membuat 

kesimpulan. 

6. Metode Debate. Yaitu metode pembelajaran melalui pembentukan kelompok pro dan kontra 

terhadap masalah kontroversial untuk adu pendapat dengan bantahan dan argumentasinya antar 

kelompok secara bergantian.  

7. Metode Jigsaw (metode gergaji ukir/mosaik). Yaitu metode pembelajaran dengan membentuk 

kelompok-kelompok untuk mengkaji masalah yang sama. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok yang anggotanya heterogen (Home-Team). 

b. Setiap home team diberikan satu set bahan ajar yang harus dipelajari. 

c. Setiap siswa anggota kelompok Home-team diberi tugas mempelajari  masing–masing 

bagian materi ajar (materi ajar di pecah menjadi beberapa bagian). 

d. Setiap siswa yang mendapat tugas sama, berkumpul  untuk mengkaji materi yang 

menjadi tugasnya secara bersama-sama (disebut Expert-group). 

e. Setelah selesai kajian, mereka kembali ke masing-masing home team untuk 

mendiskusikan hasil kajian dari kelompok expert.  

f. Hasil kajian kelompok home-team dipresentasikan dalam pleno kelas. 

g. Guru memberikan penilaian dan penghargaan.  

8. Metode APBL (Authentic Problem Based Learning) 

Yaitu metode pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa (dibagi dalam beberapa 

kelompok kecil) untuk memecahkan masalah-masalah aktual di dunia usaha (authentic 

problem) yang telah disiapkan secara saksama oleh tutor (guru) dan memberikan kesempatan 

siswa menemukan sendiri jawaban dari masalah dan mempresentasikannya di kelas sehingga 

siswa menemukan konsep dari pengalaman belajarnya. Langkah-langkah motode APBL adalah 

sebagai berikut: 
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1. Membentuk kelompok. Guru membentuk kelompok-kelompok dan menentukan peran  

setiap angota dalam kelompok, sebagi  pimpinan diskusi, sekretaris dan anggota. 

2. Membentuk tutor. Guru membentuk tutor (yang telah memahami  benar tentang problem 

yang akan dipelajari) untuk mendampingi kelompok-kelompok dalam berdikusi. 

3. Penyampaian problem. Guru menyampaikan “problem-problem bisnis” yang harus 

didiskusikan oleh setiap kelompok sebagai fokus  untuk pembelajaran siswa. 

4. Penyelidikan. Siswa mengadakan  penyelidikan (mencari informasi, eksplorasi, 

eksperimen, dan memilih pendekatan untuk problem solving atas masalah yang mereka 

bahas. 

5. Klarifikasi  problem.  Tutor membimbing kelompok untuk melakukan refleksi  

(perenungan) tentang rencana aksi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. 

6. Identifikasi problem. Siswa  merangkum problem-problem terkait dan menentukan 

penyebab utama terjadinya problem tersebut. 

7. Diskusi diagnostik. Siswa  mendiskusikan strategi penemuan fakta dan sumber-sumber 

informasi yang harus dicari untuk menemukan fakta tersebut.  Kepada tutor siswa 

melaporkan sumber-sumber aktual yang mereka gunakan untuk memecahkan problem. 

8. Pengambilan keputusan. Siswa menyusun keputusan final tentang pemecahan problem. 

Tutor senantiasa memeriksa dan menguji keputusan yang diambil oleh siswa. 

9. Produksi. Siswa menuliskan  solusi terhadap permasalahan yang telah dipecahkan bersama. 

10. Presentasi. Siswa melakukan presentasi dalam pleno untuk menyampaikan gagasan tentang 

pemecahan masalah yang telah mereka hasilkan dalam diskusi kelompok. 

11. Menyusun peta konsep. Setelah dipresentasikan siswa menyusun rangkuman integratif 

tentang langkah-langkah dan hasil pemecahan masalah dalam bentuk gambar skema atau 

chart. 

12. Penilaian.  Siswa melakukan penilaian terhadap keberhasilan belajar mereka sendiri. Selain 

itu kelompok juga mendapatkan penilaian serta kritik dari kelompok lain dan dari tutor. 
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BAB IV 

EVALUASI  MODEL PEMBELAJARAN 

 

A. Teknik Evaluasi dengan Validasi  Model 

Setelah  model atau metode pembelajaran dipilih oleh guru,  maka sebelum model tersebut 

sepenuhnya digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran,  sebaiknya divalidasi dulu pada kelas uji-

coba. Cara validasi dapat digunakan prosedur sebagai berikut: 

1. Berikan pre-test sebelum diberikan treatment (perlakuan) pembelajaran dengan metode 

tertentu. 

2. Siapkan format penilaian untuk mencatat/mengobservasi keberhasilan program pembelajaran.  

3. Lakukan pembelajaran dengan model tertentu secara terencana, materi disiapkan, media 

dilengkapi dan pelaksanaan yang serius. 

4. Supervisor mencatat dan mengumpulkan data aktivitas siswa dengan format observasi yang 

telah disiapkan. 

5. Berikan revisi atau perbaikan dalam proses pembelajaran berikutnya, apabila berdasarkan 

observasi terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan.  

6. Berikan Postest setelah selesai pemberian treatment kepada siswa dengan metode tertentu. 

7. Analisis dan simpulkan hasilnya. 

B. Evaluasi Hasil Pemahaman  Metode Pembelajaran 

1. Apa Beda pendekatan “materialistik” dengan pendekatan “humanistik” dalam PBM 

2. Mengapa sasaran pembelajaran selalu meliputi 3 domain taksonomik 

3. Apa hasil belajar ideal untuk domain kognitif dan apa proses belajar idealnya? 

4. Apa hasil belajar ideal untuk domain afektif dan apa proses belajar idealnya? 

5. Apa hasil belajar ideal untuk domain psikomotorik dan apa proses belajar idealnya? 

6. Dalam pembelajaran Domain Psikomotorik, sangat ideal jika dilakukan dengan StP (Stdui 

Proyek) apa itu maksud StP (belajar melalui  partsipasi langsung di lapangan. 

7. Langkah StP: 1. Penentuan target, 2.  Pengecekan Lapangan, 3. Briefing (Pemberian 

Infromasi), 4. Persiapan akademik, 5. Persiapan fisik sarana prasarana, 6. pelaksa.di lapangan, 

7. Penulisan laporan, 8. Pembahasan hasil, 9. Penyempurnaan, 10  Laporan final. 

8. Utarakan jenis ragam metoda yang tepat untuk domain Kognitif (minimaum 5).  

9. Utarakan jenis ragam metode untuk domain afektif. Berikan alasan 
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10. Utarakna  jenis ragam metode untuk domain psikomotor. 

11. Mengapa pendekatan CTL menjadi pilihan dalam pembelajaran KWU? 

12. Apa hakekat CTL 

13. sebutkan 7 pilar (komponen utama) pendekatan CTL 

14. Jelaskan metode pembelajaran yang gayut dengan pendekatan CTL 

15. Apa beda pendekatan CTL denga pendekatan tradisional. 

16. Dalam  pembinaan kognitif siswa, ada 5 klasifikasi kognitif (C1 sd.C5) sebutkan. 

17. Jelaskan metode-metode yang cocok dengan pendekatan CTL. 

18. Dalam pembinaan kemampuan afektif (sikap dan nilai) ada 7 A (A1-A7) sebutkan. 

19. Metode mana yang cocok untuk menanamkan jiwa kewirausahaan.  

20. Dalam pembinaan Psikomotorik (keterampilan berwirausaha)  ada 2 klasisfikasi, sebutkan 

21. Metode mana yang cocok untuk membentuk keterampilan berwirausaha. 
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KATA PENGANTAR 

 Sebagai tindak lajut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU RI 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, Mendiknas menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 

18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan yang menyatakan bahwa guru dalam jabatan 

untuk memperoleh sertifikasi pendidik  ditempuh melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian 

portofolio. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh 

pemerintah. 

 Universitas Negeri Yogyakarta bersama dengan  tiga perguruan tinggi mitra (UAD, UST dan 

USD) memperoleh kepercayaan pemerintah untuk melaksanakan program sertifikasi guru dalam 

jabatan  untuk Rayon 11 yang meliputi 14 kabupaten/kota, yaitu Sleman, Kulon Progo,  Bantul, 

Gunung Kidul, Yogyakarta, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Banjarnegara, 

Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purbalingga dan Purworejo. 

 Sesuai dengan Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti  

Depdiknas (2007), guru yang tidak lulus dalam penilaian portofolio harus mengikuti  Pendidikan dan 

Latihan Profesi Guru (PLPG). Sebagai konsekuensi atas program PLPG tersebut, dipandang perlu  

disusun materi pelatihannya. Pada kesempatan ini, telah disusun  materi pelatihan untuk bidang studi 

dan guru kelas dari jenjang Taman Kanak-kanak sampai  SMA/MAK yang secara keseluruhan ada 230 

materi ajar. Materi ajar tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan  sebagai rujukan utama dalam 

pelaksanaan PLPG. Materi tersebut mesti selalu diperbaiki dan dikembangkan sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan zaman.  

 Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan materi ajar ini. Semoga 

materi ajar ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan profesi guru. 

       Yogyakarta,  Desember 2008. 

       Rektor UNY, 

 

       Dr. Rochmat Wahab, MA. 
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A. TUNTUTAN KOMPETENSI GURU PENJUALAN DAN BISNIS MANAJEMEN 

Bagi guru kewirausahaan dituntut memiliki kompetensi : 

1.  Kemampuan mempersiapkan Materi pembelajaran (Modul) 

2.  Kemampuan Rencana (skenario) pembelajaran (RPP) 

3.  Kemampuan melaksanakan proses pembelajaran (Metode) 

4. Kemampuann mengendalikan kelas (Pengelolaan Kelas) 

5.  Kemampuan memotivasi siswa (Motivator) 

6. Kemampuan memahami perkembangan Siswa (psikologi perkembangan) 

7. Kemampuan mengevaluasi keberhasilan belajar siswa (Penilaian) 

8. Kemampuan menjadi teladan bagi siswa (Model) 

9. Kemampuan menjalin komunikasi yang efektif (Komunikatif) 

10 Kemampuan  melakukan refleksi (Introspeksi) 

11 Kemampuan  mengikuti perkembangan ilmu pendidikan (modern) 

12 kemampuan memanfaatkan ITC (Tidak gagap Teknologi) 

13. Kemampuan memahami hasil-hasil penelitian pembelajaran (Proaktif) 

14  Kemampuan mensosialisasikan hasil penelitian pembelajaran (Transmitter) 

15. Kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) 

16. Kemampuan kepemimpinan (Leadership) 

17. Kemampuan membimbing penelitian tindakan kelas (PTK) 

18. Kemampuan Menguasai Learning Theory dan implementasinya (Metode) 

19. Menguasai dasar-dasar disiplin ilmunya (Expert) 

20  Kemampuan mengintegrasikan berbagai materi dalam satu kesatuan pembelajaran 

(Zamroni, 2008). Ke-20 kompetensi tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 4 kompetensi  profesi 

guru yaitu: (a) Kompetensi Profesional, (2) Kompetensi Pedagogik, (3) Kompetensi Sosial, dan (4) 

Kompetensi Kepribadian. 

  

B. PENGERTIAN  PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

 Penelitian Tindakan Kelas pertama kali dikembangkan oleh Lewin (1933) di Inggris dan 

berkembang di Australia tahun 1970. Mc Taggart dalam artikelnya Revitalizing Management as a 

Scientific  Activity menyatakan bahwa Action research dapat dilakukan oleh manager, guru, dan 
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direktur perusahaan untuk memperbaiki pekerjaannya sendiri, secara kolaboratif dengan 

koleganya.  

          Penelitian tindakan kelas  adalah penelitian tindakan yang dilakukan guru untuk 

memperbaiki dan mengembangkan cara mengajarnya (Hopkins, 1993).  

 

C. KARAKTERISTIK PENELITIAN TINDAKAN KELAS. 

     Ada beberapa karakteristik PTK dibanding dengan penelitian lainnya, yaitu  antara lain: 

a. PTK merupakan penelitian yang permasalahannya dimunculkan oleh guru  dalam 

kapasitasnya sebagai praktisi, sebagai wujud kepeduliannya terhadap kenerjanya 

sendiri. 

b. PTK dipicu oelh oleh permasalahan praktis yang dihayati dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari sebagai pengelola pembelajaran di kelas. 

c. PTK sebaiknya dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan guru lain (se bidang 

studi) yang menginginkan perbaikan dalam pembelajarannya. 

d. PTK sebaiknya tidak menganggu  tugas utama guru atau tidak merugikan siswa. (Raka 

Joni, 1998). 

 

D. TIPE PENELITIAN TINDAKAN KELAS.      

     Ada dua tipe PTK yaitu Penelitian Tindakan Kelas tipe Terbuka dan PTK tipe Tertutup. 

    PTK Tipe Terbuka yaitu penelitian tindakan kelas yang hipotesisnya dirumuskan  setelah 

peneliti mengumpulkan data  tentang penyebab utama kurang efektifnya strategi pembelajaran 

yang akan diperbaiki. Jadi hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan informasi yang terkumpul. 

PTK terbuka biasanya dilakukan karena belum ada hasil penelitian sebelumnya yang mendukung. 

  Sedangkan PTK Tertutup adalah PT yang hipotesisnya dirumuskan sejak awal sebelum 

peneliti mengumpulkan data di lapangan. Hipotesis ini bisa muncul karena peneliti telah mengkaji 

hasil penelitian sebelumnya. 

E. PRINSIP-PRINSIP PTK 

Menurut Stinger (1996) dalam pelaksanaan peneltian tindakan kelas harus memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

1. Hubungan personil yang terlibat dalama PTK mempunyai perasaan senasib, mejaga hubungan 

baik, menghindari konflik, hubungan yang kooperatif dan sensitif terhadap perasaan orang lain. 
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2. Komunikasi antar personil yang terlibat dalam PTK terjalin secara efektif, mau mendengarkan 

pendapat kolega,  berbuat seperti yang dikatakan, jujur dan sungguh-sungguh, bertindak secara 

proporsional, dan memberi masukan secara kontinyu kepada kolega tentang apa yang sedang 

terjadi. 

3. Partisipan, yaitu ikut terlibat dalam semua langkah penelitian, kolaboratif dengan orang lain, 

dan semua pihak harusmemperoleh keuntungan.  

F. SIKLUS PTK 

Menurut Mc Kennan (1996) menyatakan bahwa siklut PTK meliputi: (1) Perumusan masalah, (2) 

Pengumpulan data/fakta, (3) Perencanaan Tindakan, (4) Pemberian Tindakan dan Observasi, dan 

(5) Refleksi. 

(1) Perumusan Masalah. 

Menurut Elliot (1991) dalam menentukan masalah peneliti harus hati-hati dan jeli. Masalah 

yang akan dipecahkan harus masalah PTK yaitu masalah yang terkait dengan usaha perbaikan  

pembelajaran. Yaitu apa yang masih mengecewakan,  apa penyebabnya hal tersebut masih 

mengecewakan, dan apa yang akan diperbaiki. 

Contoh:   

a. Masalah  yang masih mengecewakan: 

Banyak siswa membuang waktu (sibuk sendiri) saat mengkuti pelajaran  Ilmu Menjual.  

      b. Penyebabnya:  

          Teknik pengelolaan kelas kurang baik, sehingga suasana  tidak menyenangkan. 

      c.  Apa yang harus diperbaiki: 

           Metode mengajar diubah.  

      Rumusan masalahnya: Apakah dengan metode bermain peran (Role playing) yang  

                                           sistematis dapat meningkatkan efisiensi waktu belajar siswa?. 

      Judul PTK:  Metode Role Playing untuk Meningkatkan Efisiensi Waktu Belajar Ilmu 

  Menjual di SMK Depok Sleman. 

(2) Pengumpulan data/fakta.  

   Peneliti harus faham, bagian apa yang harus diperbaiki atau disempurnakan. Apabila 

masalahnya adalah banyaknya waktu terbuang saat mengikuti pelajaran, maka data yang 

dukumpulkan adalah: 

a. Siapa saja siswa yang buang-buang waktu saat mengikuti pelajaran 
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b. Apa saja yang dilakukan siswa tersebut saat buang waktu 

c. Apakah saat buang waktu mereka mengerjakan hal yang sama atau berbeda 

d. Apa yang seharusnya dikerjakan mereka saat mereka buang waktu. 

e. Apakah ada saat-saat tertentu dimana siswa banyak buang-buang waktu. 

Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti perlu menyusun instrumen. 

Setelah data terkujmpul, selanjutnya perlu dicari apa yang menjadi penyebab utama mereka 

buang-buang waktu. Misalnya ternyata penyebabnya adalah tidak adanya aktivitas yang yang 

harus dilakukan dengan serius, sehingga mereka kurang perhatian terhadap materi pelajaran. 

Akhirnya atas dasar temuan tersebut disusunlah hipotesis:  Jika pengelolaan kelas 

ditingkatkan dengan metode role playing, maka efisiensi waktu belajar akan meningkat. 

(3) Perencanaan Tindakan. 

Perencanaan tindakan dilsakukan dengan prinsip-prinsip: 

a. Ditetapkan apa yang akan diperbaiki dan dan bagaimana cara memperbaikinya. 

b. Ada rencana (uraian detail) cara-cara mengerjakan tindakan yang akan dilakukan. 

c. Disiapkan alat observasi (instrumen observation guide)  apa saja yang diperlukan, 

dan siapa yang harus menyiapkan dan mengobservasinya. 

d. Alat ukur (instrumen evaluasi) apa saja dan siapa yang harus 

menyiapkan/melakukannya untuk melihat ada tidaknya perubahan setelah diberikan 

treatment (perlakuan tindakan) oleh guru. 

e. Sarana prasarana apa saja yang diperlukan dan siapa yang harus menyiapkannya. 

Karena banyak yang harus disiapkan maka diperlukan kolaborasi personil yang relevan 

dan berkepentingan terhadap perbaikan proses pembelajaran ini.  

(4) Pelaksanaan tindakan dan observasi sekaligus. 

Setekah rencana dan peralatan serta instrumen siap,maka  perlu ada tindakan (treatment). 

Perlu ditetapkan berapa lama, kapan dimulai dan kapan diakhiri, untuk dapat 

mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah adanya treatment. Dalam pelaksanaan 

tindakan, peneliti harus patuh betul dengan skenario dan mekanisme (langkah-langkah) 

sesuai rencana yang ditetapkan. Monitoring harus cermat terhadap proses dan dampak dari 

tindakan yang diberikan. Oleh karena itu maka diperlukan: (a) teknik dan alat monitoring 

yang paling tepat, (b) Teknik dan instrumen pengumpulan data yang tepat, dan (c) teknik 

triangulasi observer yang mampu merekam kejadian dari berbagai sisi.  
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(5) Refleksi 

Dalam refleksi ini, tim peniliti secara kolaboratif mendiskusikan secara mendalam dan kritis 

mengenai hasil pengamatan yang menyertai tindakan sebelumnya. Masing-masing anggota 

tim peneliti melihat, mencermati dan mengkaji apakah tindakan yang telah dilakukan 

tersebut sudah membawa dampak atau belum. Jika dirasa tindakan telah membawa 

perbaikan, berarti permasalahan sudah terjawab dan penelitian dihentikan, yang berarti PTK 

ini hanya MONO-CYCLE. Namun jika belum perlu dicari penyebab kegagalan itu. 

Kegagalan bisa disebabkan: 

a. pelaksanaan tindakan kurang sesuai  dengan rencana 

b. rencana tindakan tidak tepat 

                   Hasil refleksi ini digunakan untuk membuat rencana tindakan selanjutnya. Jika tindakan 

lebih dari sekali, maka PTK tersebut ”MULTI CYCLE”. Begitu seterusnya sampai 

ditemukan  adanya perbaikan yang mantap dan meyakinkan. 

 

G. LATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

1. Berikan Judul penelitian tindakan kelas sesuai tema-tema PTK yang terkait dengan Siswa 

berikut ini? 

a. Masalah rendahnya motivasi belajar siswa 

b. Masalah rendahnya partsisipasi siswa  

c. Masalah banyaknya pelanggaran disiplin siswa 

d. Masalah Kurangnya minat bertanya siswa 

e. Masalah kemampuan mengemukakan pendapat 

f. Masalah rendahnya kemampuan IT pada siswa. 

g. Masalah rendahnya kegemaran membaca siswa 

h. Masalah  budaya pemborosan pada siswa 

2. Berikan contoh judul PTK yang sesuai tema-tema  PTK yang terkait dengan Guru berikut ini? 

a. Masalah perilaku guru 

b. Masalah pola hubungan guru dengan siswa yang kurang efektif 

c. Masalah Model pelatihan Guru Bidang studi 

d. Masalah kikirnya guru dalam memberi penghargaan 

e. Masalah ketidak adilan guru dalam memberi perlakuan siswa. 
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f. Masalah rendahnya motivasi guru dalam melakukan perubahan 

3. Berikan Judul penelitian  sesuai Tema-tema PTK yang terkait dengan Proses Belajar 

Mengajar? 

a. Masalah metode pembelajaran yang tidak efektif 

b. Masalah peningkatan partisipasi siswa dalam pbm. 

c. Masalah model pengelolaan kelas 

d. Masalah  penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar 

4. Berikan judul PTK yang sesuai Tema-tema PTK yang terkait dengan Sumber Belajar berikut 

ini? 

a. Masalah model pelayanan perpustakaan yang kurang efektif 

b. Masalah Program IT (Komputer) di sekolah 

c. Masalah Sarana prasarana kelas 

d. Masalah media pembelajaran yang tidak memadai 

e. Masalah keuangan yang tidak memadai. 

5. Bagaimana  Format penyusunan ”Proposal”  PTK yang selama ini anda lakukan? 

1. Judul, 2. Pendahuluan (Label, Rumusan masalah, Tujuan, Manfaat hasil), 3 Kajian Pustaka 

(Kajian teori, kajian hasil Penelitian yang relevan), 4. Rancangan penelitian (penetapan 

variabel dan indikator keberhasilan tindakan, sasarn pengumpulan data, cara dan instrumen 

pengumpul data, rencana analisis data, rencana jadwal, anggaran dan tim peneliti) dan 5. daftar 

pustaka.  

6. Bagaimana format  ”laporan hasil” penelitian PTK yang anda lakukan. 

Judul, Abstrak,  Kt pengantar, Daftar isi, daftar tabel, Bab 1 Pendahuluan (label, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat),  Bab II Tinjauan pustaka dan pengajuan hipotesis, Bab III Metode 

penelitian (seting penelitian/subyek tempat, waktu; Persiapan penelitian, siklus penelitian, 

instrumen penlitian, teknik analisis, Baba IV Hasil penelitian (Siklus satu (pelaksanaan 

tindakan, observasi, refleksi), siklus 2 dst  dan bab V kesimpulan saran.  Kemudian dilampiri 

format  pengamatan (check-list observation dan instrumen penilaian hasil belajar setelah 

diberikan perlakuan pada responden (siswa). 

7. Bagaimana Model Penilaian Mutu PTK yang anda lakukan. 
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KATA PENGANTAR 

 Sebagai tindak lajut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU RI 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, Mendiknas menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 

18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan yang menyatakan bahwa guru dalam jabatan 

untuk memperoleh sertifikasi pendidik  ditempuh melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian 

portofolio. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh 

pemerintah. 

 Universitas Negeri Yogyakarta bersama dengan  tiga perguruan tinggi mitra (UAD, UST dan 

USD) memperoleh kepercayaan pemerintah untuk melaksanakan program sertifikasi guru dalam 

jabatan  untuk Rayon 11 yang meliputi 14 kabupaten/kota, yaitu Sleman, Kulon Progo,  Bantul, 

Gunung Kidul, Yogyakarta, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Banjarnegara, 

Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purbalingga dan Purworejo. 

 Sesuai dengan Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti  

Depdiknas (2007), guru yang tidak lulus dalam penilaian portofolio harus mengikuti  Pendidikan dan 

Latihan Profesi Guru (PLPG). Sebagai konsekuensi atas program PLPG tersebut, dipandang perlu  

disusun materi pelatihannya. Pada kesempatan ini, telah disusun  materi pelatihan untuk bidang studi 

dan guru kelas dari jenjang Taman Kanak-kanak sampai  SMA/MAK yang secara keseluruhan ada 230 

materi ajar. Materi ajar tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan  sebagai rujukan utama dalam 

pelaksanaan PLPG. Materi tersebut mesti selalu diperbaiki dan dikembangkan sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan zaman.  

 Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan materi ajar ini. Semoga 

materi ajar ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan profesi guru. 

       Yogyakarta,  Desember 2008. 

       Rektor UNY, 

 

       Dr. Rochmat Wahab, MA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Rasional Pentingnya Media Pembelajaran Kewirausahaan. 

Media  pembelajaran merupakan komponen penting dalam keseluruhan proses pembelajaran mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada proses pembelajaran, di samping dibutuhkan 

guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan memadai, juga diperlukan media pembelajaran 

yang lengkap. Banyak media pembelajaran yang dapat digunakan, namun tidak semua media 

cocok untuk pembelajaran materi tertentu. Media harus dipilih  dengan cermat agar dapat 

digunakan secara fungsional  untuk memperlancar kegiatan pembelajaran. 

 Tugas guru salah saunya adalah memilih media pembelajaran mana yang akan dipakai untuk 

membantu siswa mencapai kompetensi belajar yang diinginkan. Oleh karena itulah maka 

pentingnya media pembelajaran dielajari oleh guru adalah bahwa seorang guru harus memiliki 

pengetahuan dan pengalaman ntuk memilih, memahami, membuat, menggunakan dan 

mengevaluasi media yang digunakandalam proses pembelajaran. Dengan pengetahuan dan 

keterapilan tersebut diharapkan guru mampu melaksanakan pembelajaran secara lebih efektif dan 

efisien. 

 Selain itu, guru juga harus menguasai media pendidikan di sekolah untuk kepentingan 

siswanya, sehingga memungkinkan perkembangan mereka secara optimal sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang ditetapkan. 

 

B. Tujuan PelatIhan tentang Media Pembelajaran. 

Tujuan mempelajari materi pelatihan ini  adalah agar para guru memiliki kompetensi: 

1. Menjelaskan pengertian  dan rasional penggunaan media pembelajaran Kewirausahaan 

2. Menjelaskan fungsi media pembelajaran kewirausahaan 

3. Mengklasifikasi media pembelajaran 

4. Menjelaskan kriteria pemilihan media pembelajaran 

5. Melakukan langkah-langkah memilih media pembelajaran 

6. Melakukan langkah-langkah pembuatan media 

7. Menjelaskan langkah-langkah administrasi/pengelolaan media pembelajaran. 
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C.  Cakupan Materi Media Pembelajaran 

Materi pelatihan Media Pembelajaran meliputi  pengertian, rasional pentingnya media, fungsi 

media, jenis-jenis media, kriteria pemilihan media, langkah-langkah memilih media, prosedur 

pembuatan media dan prosedur pengelolaan media pembelajaran. 

D.  Prasayarat mempelajari Media Pembelajaran. 

Karena media pembelajarn merupakan bagian integral dari proses pembelajaran di sekolah, maka 

sebelum berlatih memilih media, guru telah memiliki pengetahuan dan keterampilan: 

1. memilih topik pembelajaran 

2. merumuskan tujuan pembelajaran 

3. memilih materi pembelajaran 

4. mengidentifikasi karakteristik (kemampuan) awal siswa. 
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BAB II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

A. Pengetian Media Pembelajaran 

Dalam kehidupan  bermasyarakat manapun (termasuk kehidupan di sekolah) senantiasa 

terdapat hubungan  di antara para anggotanya.  Hubungan itu berlangsung  sedemikian rupa 

sehinbgga terjadi saling pengaruh-mempengaruhi antar anggota masyarakat yang disebut 

komunikasi. Melalui berbagai bentuk komunikasi  anggota masyarakat tersebut mencapai tujuan 

bersama. Untuk mencapai tujuan  bersama secara efektif dan efisien,  diperlukan adanya faktor 

penunjang, yaitu alat bantu komunikasi yang dikenal dengan nama media atau alat peraga. 

 Ciri umum media pendidikan (media pembelajaran) adalah: 

1. Suatu benda yang dapat dilihat, didengar dan diamati dengan panca indera. 

2. Digunakan dalam rangka hubungan komunikasi dalam pembelajaran antara guru dan siswa. 

3. Merupakan alat bantu pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas 

4. Merupakan suatu perantara (medium) dalam pembelajaran 

5. Sebagai alat dan teknik yang bertalian erat dengan metode pembelajaran 

Ditinjau dari ciri-ciri umum tersebut di atas, maka media pembelajaran berarti alat dan teknik 

yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan 

siswa  dalam proses pembelajaran (Hamalik, 1980) 

Ditinjau dari segi  bahasa, media  mengandung arti perantara. Dalam kegiatan di sekolah, 

media diartikan sebagai alat peraga. Dalam hubungannya dengan kominikasi, media diartikan 

sebagai alat kominkasi, dan dalam hubungannya dengan pembelajaran, media diartikan sebagai 

sarana fisik yang digunakan untuk mengkominikasikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa 

(Gagne dan Reiser, 1983). 

Media sebagai sarana fisik penyampai pesan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat 

keras dan perangkat lunak. Perangkat keras  disebut sebagai alat penampil pesan, seperti radio dan  

televisi yang digunakan untuk menampilkan pesan berupa suara, gambar dan kombinasi keduanya. 

Perangkat lunak adalah sarana menyimpan pesan seperti  kaset untuk menyimpan suara dan  film 

untuk menyimpan gambar  serta buku untuk menyimpan tulisan.  

Dewasa ini, media pembelajaran sebagai produk teknologi komunikasi memegang peranan 

penting dalam membantu tercapainya proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar  
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bergerak menuju dikuranginya  ceramah dan berganti ke arah digunakannya berbagai media 

berbasis teknologi informasi. 

 

B. Rasional Perlunya Media  Pembelajaran 

Proses pembelajaran pada dasarnya sama dengan proses komunikasi yaitu beralihnya pesan 

(message) dari suatu sumber (communicant), menggunakan saluran (channel) kepada penerima 

(receiver) dengan tujuan (goal) untuk  menimbulkan akibat atau hasil (Gafur, 1986). 

    Berdasarkan pengertian tersebut,  dalam proses pembelajaran pesan itu berupa materi belajar, 

sumber diperankan guru, saluran informasi berupa media, penerima adalah siswa dan hasil berupa 

bertambahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa. 

Dalam proses pembelajaran sering dijumpai masalah atau kesulitan komunikasi antara lain: 

a. kesulitan  dari pihak siswa, seperti kesulitan bahasa, kesulitan menghapal,  gangguan 

panca indera, kesulitan mengungkap kembali, sulit menerima pelajaran,  dan tidak 

tertarik pada materi pelajaran. 

b. Kesulitan dari pihak guru, seperti guru tidak mahir menyajikan materi pelajaran,  guru 

lelah, guru tidak stabil (tidak ajeg kemampuan menguasai materinya). 

c. Kesulitan dari sisi materi yang disampaikan, seperti materi terlalu abstrak,  materi 

terlalu besar,  materi terlalu kecil sehingga sulit diamati, atau materi  berbahaya kalau 

disentuh, padahal  idealnya guru memberikan pengalaman secara langsung dan nyata.  

Berdasarkan berbagai kesulitan itu di mana tidak semua pengalaman  dapat diberikan secara 

langsung, maka diperlukan media pembelajaran. Dengan media pembelajaran diharapkan agar 

masalah-masalah komunikasi dalam pembelajaran dapat diatasi. Agar guru mampu mengatasi  

masalah pembelajaran, mereka dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan hal ihwal yang 

berkaitan dengan media. 

 

C. Fungsi Media Pembelajaran   

Dalam konsep teknologi pendidikan,  media pembelajaran merupakan sumber belajar. 

Teknologi pendidikan  diartikan sebagai proses sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi keseluruhan proses belajar mengajar dan proses komunikasi yang melibatkan manusia dan 

sumber belajar lain dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran (Anderson, 1976). 

Sumber belajar pada pengertian ini adalah pesan, orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan. 
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Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) sumber belajar yang direncanakan 

(learning resource by design) seperti modul, TV pendidikan, Radiopendidikan, dan transparansi; 

(2) sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resource by utilazation) seperti  pabrik yang 

digunakan untuk pembelajaran proses produksi. Agar pemanfaatannya optimal,  sumber belajar 

tersebut perlu dikembangkan. Kegiatan pengembangan sumber belajar meliputi: riset,  desain, 

pemilihan, produksi, pemanfaatan, dan penyebarluasan media pembelajaran. Pengembangan 

sumber belajar ini dimaksudkan untuk  membantu proses pembelajaran siswa yang memiliki 

berbagai karakteristik  dan kemampuan belajar yang berbeda-beda satu dengan lainnya. 

      1.   Keuntungan menggunakan media. 

      Keuntungan menggunakan media pembelajaran sebagi produk teknologi pendidikan adalah: 

a. pembelajaran menjadi lebih produktif, artinya dengan menggunakan media yang 

fungsional,maka materi yang dipelajari menjadi lebih banyak dan daya serap siswa juga 

menjadi tinggi. 

b. pembelajaran lebih efektif, artinya bahwa dengan media maka prestasi atau hasil  belajar 

siswa menjadi semakin baik. 

c. efisien, artinya dengan media maka proses pembelajaran semakin murah, cepat. dan 

menjangkau siswa yang lebih banyak. 

d. berdaya mampu tinggi, artinya dengan media maka pembelajaran dapat menjangkau fakta 

yang lebih luas, lebih besar dan lebih jauh sehingga media mampu mendekatkan konsep 

dengan realita. 

e. aktual, artinya bahwa media mampu menyajikan hal-hal baru yang aktual di masa kini. 

f. serempak, karena media  dapat menyajikan informasi dan fakta yang sama untuk banyak 

siswa yang saling berjauhan dalam waktu yang bersamaan. 

g. Merata, karena dengan media teknologi komunikasi canggih mampu menjangkau siswa di 

sekuruh pelosok, baik kota maupun di desa-desa bahkan daerah terpencil sekalipun. 

h. menarik, karena bervariasi, menyajikan gambar dan fakta yang berwarna, audio-visual, dan 

membuat siswa tertarik pada materi yang dipelajari. 

 

        2. Fungsi Media pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran (teaching aids) artinya bahwa media digunakan 

untuk membantu guru dalam mengajar. Sebagai contoh misalnya kapur, papan tulis, globe, 
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bagan, grafik, slide projector, transparansi dan OHP yang digunakan guru untuk alat bantu 

pembelajaran. 

b. Berfungsi sebagai bahan belajar mandiri tanpa bantuan guru (self instructional media)  

artinya bahwa media  digunakan sebagai bahan belajar mandiri. Sebagai contoh mesalnya 

modul, komputer multi-media, buku resep, buku manual operasionalisasi mesin yang 

digunkan dalam proses pembelajaran.     

Mengenai fungsi media ini, Hamalik (1980) menyatakan bahwa fungsi media ada lim macam, 

yaitu: 

1. Fungsi edukatif, yaitu bahwa media berfungsi mendidik  siswa di sekolah karena 

memberikan pengalaman yang bermakna. Misalnya media surat kabar mampu mendidik 

siswa untuk berfikir kritis terhadap masalah sosial aktual di lingkungannya. 

2. Fungsi sosial, yaitu bahwa media dapat memberikan pengaruh positif dalam pergaulan 

sosial. Misalnya media radio pendidikan yang dapat didengar dan dihayati oleh semua 

siswa di Indonesia untuk berpartsipasi dalam  membina perilaku hidup sehat. 

3. Fungsi ekonomi, yaitu bahwa media dapat menjangkau siswa lebih banyak dan lebih luas 

sehingga mampu menekan biaya pembelajaran. 

4. Fungsi politis, yaitu bahwa media pembelajaran dapat memobilisasi peran serta siswa 

dalam pembangunan. Misalnya media film pembangunan demokrasi dapat menarik 

partisipasi siswa untuk ikut  berperanserta dalam pemilihan umum. 

5. Fungsi seni budaya, artinya bahwa media mampu membangkitkan rasa senang dan  tertarik 

untuk mempelajari materi secara lebih serius.  

3.  Manfaat Media 

Adapun manfaat atau kegunaan media pembelajaran adalah seperti berikut ini: 

1. Mampu memperjelas konsep dari yang abstrak menjadi konkrit 

2. Menyederhanakan materi yang kompleks dari yang ruwet  menjadi sederhana 

3. Mendekatkan yang jauh menjadi terasa dekat 

4. Memperbesar yang tampak kecil dan mengecilkan yang tampak besar 

5. Menampakcepatkan dan menampaklambatkan proses menjadi nampak bedanya 

6. Menampakgerakkan yang statis menjadi dinamis/bergerak 

7. Menampilkan warna dan suara seseuai aslinya, sehingga menarik perhatian siswa 

     4.  Nilai praktis Media Pembelajaran 
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1. Media pembelajaran mampu melampaui batas pengalaman pribadi siswa. Misalnya 

siswa dari kalangan miskin yang pengalamannya terbatas dapat memperoleh banyak 

pengalaman baru dari penggunaan media Televisi Pendidikan yang dapat menampilkan 

berbagai informasi dari dunia lain. 

2. Media mampu melampaui batas-batas ruangan kelas. Misalnya Kota Jakarta yang besar 

dan luas dapat dipelajari dengan menggunakan media film. 

3. Media memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara siswa dengan 

lingkungan. Misalnya dengan media alam lingkungan sekitar dalam proses 

pembelajaran. 

4. Media memberikan kesamaan dalam pengamatan siswa. Dengan media benda riilnya 

(bukan sekedar kata-kata verbal) maka siswa akan memiliki kesamaan persepsi 

terhadap suatu benda/peristiwa tertentu. 

5. Media memberikan konsep yang sesungguhnya secara realistis dan teliti. Misalnya 

dengan media gambar, maka guru dapat menjelaskan sesuatu dengan benar, sehingga 

siswa tidak salah pengertian karena penjelasan yang keliru. 

6. Media membangkitkan minat dan semnagat belajar. Media dapat menarik perhatian dan 

suasana belajar lebih menyenangkan. 

7. Media memberikan pengalaman yang menyeluruh. Dengan media yang authentik atau 

nyata mengakibatkan kesimpulan yang diambil siswa semakin lengkap dan benar. 

D.   Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat diklasifikasi  dari berbagai kriteria. 

a. Atas dasar polanya, Hamalik (1980) mengklasifikasi media menjadi 5 yaitu: 

1. Bahan cetakan, yaitu media pembelajaran yang berupa bahan bacaan  seperti buku, 

komik, koran, majalah, buletin, folder dan  pamplet. Media ini lebih mengutamakan  

pada penggunaan simbol-simbol kata dan visual. 

2. Audio-visual Aids, yaitu media yang berupa alat-alat audio dan visual yang meliputi: 

(a) media yang tidak diproyeksikan seperti papan tulis, papan planel, bagan, diagram, 

peta dan grafik; media tiga dimensi seperti; (b) media tiga dimensi seperti benda asli, 

benda tiruan, model, diorama, boneka, globe dan museum; (c) media  yang 

menggunakan teknik masinal, seperti radio, TV, film dan slide. 
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3. Sumber masyarakat, yaitu media pembelajaran yang berupa obyek, peninggalan 

sejarah, dokumentasi, usaha ekonomi, pemerintahan, politik dan budaya masyarakat. 

4. Kumpulan benda-benda, yaitu media yang berupa barang-barang dari masyarakat yang 

dibawa ke kelas untuk dipelajari, seperti daun, buah, bahan kimia,  batu dan lain-lain. 

5. Perilaku yang dicontohkan, yaitu media pembelajaran yang berupa contoh 

kelakuan/perbuatan yang dilakukan oleh guru, seperti mimik muka, gerakan tangan, 

gerakan badan  yang diperagakan guru pada saat proses pembelajaran. 

b. Berdasarkan fungsinya, Gafur (2007) mengklasifikasi media pembelajaran 10 macam sebagai 

berikut: 

Klasifikasi Media Media yang digunakan  

1. Audio (suara) Radio,  cassete-recorder 

2. Bahan Cetak Modul, buku manual,  Buku petunjuk, Peta, 

Grafik 

3. Gambar mati yang diproyeksikan Slide, film strip,  OHP-transparancy 

4. Audio cetak Jobsheet disertai tape-recorder, Diagram 

disertai narasi 

5. Audio visual yang diproyeksikan Film strip disertai narasi 

6. Gambar hidup (bergerak) Film tanpa suara 

7. Film bersuara Televisi, Video suara, slide-suara,film 

bersuara 

8. Obyek/benda Model tiruan benda, benda nyata 

9. Pengalaman langsung Obyek peninggalan sejarah, usaha, 

pemerintahan dll 

10 Komputer Komputer, internet, Website 

  

E.  Macam-macam Media Pembelajaran 

1.  Papan tulis. Papan tulis menjadi media yang mutlak diperlukan di setiap kelas. Papan tulis dapat 

berupa black-board, maupun white-board. Dengan papan tulis ini, guru dapat memperagakan 

dan menjelaskan materi pelajaranannya dengan baik, sehingga mudah dimengerti oleh siswa. 

Lebih bagus apabila di setiap kelas juga disediakan papan buletin (Bulletin-board) untuk 

menempelkan karya siswa dan guru dalam bentul artikel atau informasi lainnya. 
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2.  Gambar. Yaitu gambar yang tidak diproyeksikan yang ditunjukkan kepada siswa. Gambar 

berwarna sangat menarik perhatian siswa sehingga sangat efisien untuk media pembelajaran. 

3. Slide. Yaitu gambar yang diproyeksikan dengan cahaya melalui proyektor, sehingga dapat 

dengan mudah dilihat.  

4. Film. Yaitu gambar hidup yang diproyeksikan. Dengan film maka semua siswa dapat melihat 

dan mendengar ceritera yang direkam dari suatu kejadian. Film adalah gambar hidup yang 

merupakan kombinasi lengkap dari gambar, kata-kata, gerakan, musik dan warna, sehingga 

sangat menarik perhatian siswa.  

5. Radio pendidikan. Yaitu media elektronik yang dapat memancarkan siaran tentang berbagai 

peristiwa, kejadian penting dan baru serta masalah-masalah kehidupan yang dipancarkan dari 

stasiun radio tertentu.  

6.  Cassete-recorder. Yaitu media elektronik  yang dapat digunakan untuk merekam dan memutar 

kembali rekaman suara yang dapat didengar tentang kejadian atau peristiwa tertentu  pada 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

7. Televisi pendidikan. Yaitu media elektronik yang dapat memancarkan gambar hidup yang dapat 

dilihat dan didengar  tentang kejadian dan peristiwa serta masalah kehidupan sehari-hari yang 

dipancarkan langsung  dari stasiun Televisi tertentu.  

8.   Modul dan bahan cetak lainnya. Yaitu media pembelajaran yang berupa buku atau bahan 

cetakan lainnya yang dapat dipergunakan siswa untuk melakukan belajar mandiri tanpa 

bantuan guru.  

9.  Model. Yaitu benda tiruan untuk menggantikan benda aslinya dengan menghilangkan hal-hal 

yang tidak perlu dan menonjolkan bagian-bagian yang penting dari suatu benda. Model dapat 

digunakan untuk menjelaskan berbagai macam produk industri  yang sedang dipelajari oleh 

siswa untuk memperjelas  pemahaman. Model ini dapat berupa: 

a.  Mock-up yaitu bagian tertentu dari benda sesungguhnya untuk menjelaskan materi tertentu 

kepada siswa, misalnya bagian cockpit pesawat terbang untuk latihan bagi calon pilot. 

b.  Diorama yaitu  benda miniatur tiga dimensi yang diberikan latar belakang dalam perspektif 

yang aktual. 

c. Miniatur yaitu benda asli yang dibuat kecil ukurannya untuk membantu penjelasan dalam 

pembelajaran. 
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10. Demonstrasi oleh guru. Yaitu media mengajar dengan kegiatan-kegiatan ekspresi, di mana 

siswa dapat melihat gambaran yang sebenarnya mengenai cara bekerja benda atau orang dalam 

proses yang nyata.  Dalam media ini guru  mempertunjukkan tentang bagaimana cara 

bekerjanya suatu barang atau bagaimana cara membuat suatu benda. 

11. Lapangan. Yaitu media pembelajaran dengan aktivitas praktis yang dilaksanakan dalam 

kondisi kerja yang sebenarnya. 

F. Kelebihan dan Kekurangan Media 

Agar dapat memilih media  yang tepat untuk membantu proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien, maka guru harus mempelajari kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis dan macam 

media pembelajaran.  

1. Papan Tulis 

Kelebihan-kelebihan papan trulis:  

(a) penyajian pelajaran dapat dilakukan dengan lebih jelas secara sistematis,  

(b) jika terdapat kesalahan  dapat segera dinilai dan diperbaiki,  

(c) mendorong motivasi belajar karena siswa dapat melihat  dan membaca penjelasan guru. 

Kelemahannya: 

(a)  kurang efisien karena guru masih harus banyak menulis. 

(b)  Kurang menarik karena tidak bergerak dan dengan warna yang terbatas. 

(c)  Sedikit melibatkan panca indera  karena hanya dapat dilihat tetapi tidak didengar 

2.  Media Gambar. 

Kelebihan gambar adalah:  

(a)  bersifat konkrit sehingga siswa dapat melihat dengan jelas sesuatu yang sedang 

dibicarakan,  

(b) mampu mengatasi limitasi waktu dan ruang, sehingga candi Borobudur misalnya dapat 

dipelajari di manapun dan kapanpun dengan media gambar,  

(c) mampu mengatasi keterbatasan daya panca indera, sehingga benda-benda kecil dapat dibuat 

gambar fotonya dengan pembesaran sehingga mudah dilihat dengan indera mata,  

(d) gambar mudah didapat dan biayanya murah,  

(e) gambar juga mudah digunakan karena tidak memerlukan teknologi yang rumit. 

      Kelemahannya: 

 (a)  Kurang praktis 
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 (b) membutuhkan persiapan yang lama 

 (c)  tidak awet/cepat rusak 

 (d)  gambar bersifat pasif  atau tidak bergerak dan hanya bisa dilihat. 

3.  Media Slide dengan suara. 

Kelebihannya 

(1) dapat menjadi pengganti pengalaman langsung 

(2) dapat memperjelas informasi yang memerlukan banyak visualisai 

(3) membuat pelajaran lebih menarik dan tidak membosankan 

(4) dapat dilihat dan didengar sehingga melibatkan banyak indera 

            Keterbatasannya 

      (1) pembuatannya sulit 

(2) penggunaannya tidak mudah 

(3) visualisasi tidak dapat menggambarkan gerakan (statis) 

(4) pemeliharaan (penyimpanannya) sulit 

(5) daya jangkau terbatas 

(6) memerlukan perlengkapan yang banyak (layar, listrik dll) 

4. Media Film. 

 Media film memiliki kelebihan:  

(a) dapat melengkapi pengalaman dasar siswa dalam memahami suatu fakta atau kejadian,  

(b) lebih menarik,  

(c) mampu mengatasi limitasi jarak dan waktu karena film merupakan rekaman kejadian 

dimanapun tempat dan waktunya 

(d) film dapat mendemonstrasikan  berbagai hal yang tak mungkin dialami siswa secara 

langsung.     

 Kelemahan Film: 

 (a)  Pembuatannya butuh waktu lama 

 (b) Biayanya relatif mahal 

 (c)  membutuhkan alat proyektor dan listrik/power. 

5. Media  Radio 

Kelebihan media radio: 

(1) meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. 
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(2) mampu menyampaikan pesan auditif yang lebih menarik. 

(3) mengembangkan daya imajinasi siswa 

(4) mampu menyampaikan bunyi asli 

(5) memiliki jangkauan yang luas dalam waktu singkat 

(6) murah sehingga terjangkau harganya 

(7) proram radio mudah dibuat 

(8) mampu menyampaikan informasi secara cepat dan akurat 

(9) radio mudah dibawa kemana-mana (portable). 

  Keterbatasan media radio antara lain: 

    (1) hanya media komunikasi satu arah 

    (2) penyampaian informasi hanya sekali dan tidak diulang-ulang 

    (3) terikat alat pemancar dan waktu 

    (4) terlalu peka terhadap gangguan sekitar 

    (5) hanya menjangkau indera terbatas yaitu telinga karena hanya didengar 

         6. Media Cassete recorder 

   Kelebihan media cassete recorder 

(1) Dapat digunakan secara perorangan maupun kelompok 

(2) Dapat diulang setiap saat 

(3) Mudah dan murah untuk diperbanyak 

(4) Mudah digunakan 

   Keterbatasan media cassete recorder 

(1) hanya bisa didengar tetapi tidak bisa dilihat 

               (2) media dengan komunikasi satu arah 

      (3) tidak memiliki jangkauan yang luas. 

  7. Media Televisi. 

Kelebihan televisi adalah:  

(a) dapat menyajikan peristiwa sebenarnya yang bersifat langsung dan nyata,  

(b) dapat memperluas tinjauan kelas karena siaran TV menyajikan informasi dari berbagai 

wilayah dan bahkan berbagai negara,  

(c) dapat mempertunjukana banyak hal dan banyak segi  yang beraneka ragam,  

(d) televisi juga menyajikan banyak sumber dari masyarakat sekitar. 
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        Keterbatasan: 

    (1) hanya media komunikasi satu arah 

    (2) penyampaian informasi hanya sekali dan tidak diulang-ulang 

    (3) terikat alat pemancar dan waktu 

    (4) terlalu peka terhadap gangguan sekitar 

          8. Modul dan bahan cetak lainnya 

a. Kelebihannya: 

(1) dapat digunakan untuk pembelajaran secara individual 

(2) relatif mudah membuat dan menggunakannya 

(3) awet, murah dan mudah pemeliharaannya 

(4) efektif untuk pembelajaran siswa di tingkat atas  

b. Kelemahannya: 

(1) daya jangkau sangat terbatas 

(2) hanya dapat dibaca sehingga melibatkan sedikit pancaindera 

(3) kurang menarik karena monoton dan pasif. 

9.  Media Model. 

Kelebihan model sebagai media pembelajaran adalah:  

(a) lebih menarik, karena siswa dapat melihat benda sesungguhnya meskipun dalam tiruan,  

(b) mudah dan murah biayanya,  

(c) dapat dipergunakan berkali-kali bahkan sepanjang waktu karena awet,  

(d) model dapat merangsang siswa untuk bertanya, mendiskusikan  bahkan memberikan 

kritik. 

     Kelemahan model: 

     (a)  Mungkin bendanya cukupberat 

     (b)  Membuatnya membutuhkan waktu lama, 

     (c)  Kurang melibatkan banyak panca indera karena tanpa suara, 

     (d) perwatannya relatif sulit. 

    10.  Demonstrasi. 

Kelebihannya adalah:  

(a) setiap langkah dari demonstrasi dapat dilihat secara jelas oleh siswa,  

(b)  dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat,  
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(c) memberikan kesempatan siswa untuk berlatih apa yang telah diamati,  

(d) menarik perhatian siswa. 

 Kelemahannya : 

 (a)  Membutuhkan keterampilan teknis guru yang cukup 

 (b) Memerlukan peralatan yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan demo 

 (c) Membutuhkan waktu yang lama 

 (d) Biayanya relatif mahal.  

11.  Media Kerja Lapangan 

1. Kelebihannya: 

a. dapat memberikan pengalaman praktis, konkrit dan realistis kepasa siswa 

b. menumbuhkan pengetahuan tentang pentingnya kerja produktif 

c. mengenal bahwa apa yang dikerjakan di sekolah sebagai jembatan untuk bekal ke dunia 

kerja 

d. memupuk siswa familier dengan proses dan alat-alat kerja 

e. membangun kebiasaan dan sikap-sikap kerja yang baik 

f. menciptakan kemampuan membangun kerjasama 

g. mengembangkan rasa tanggungjawab sosial 

2. Kelemahannya: 

1. membutuhkan persiapan yang matang 

2. memerlukan waktu yang banyak 

3. membutuhkan biaya yang mahal 

4. memerlukan hubungan kerjasama  yang baik dengan mitra 

5. dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan yang besar dari berbagai pihak 

 

G. Faktor-faktor pertimbangan dan Prinsip-prinsip dalam Pemilihan Media Pembelajaran 

    1. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media. 

Dalam memilih media yang tepat untuk membantu efektivitas pembelajaran membutuhkan 

banyak    faktor yang harus dipertimbangkan seperti: 

a. seberapa jauh kegiatan pembelajaran membutuhkan benda nyata 

b. media apa yang paling praktis dibuat dan digunakan sesuai dengan rencana 

pembelajaran 
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c. apakah dalam pelaksanaan penggunaan media pembelajaran memerlukan  peralatan. 

d. seberapa jauh prestasi pembelajaran yang harus dicapai 

e. apakah jumlah siswa sesuai dengan pengorbanan biaya produksi media. 

2.  Prinsip pemilihan media 

1. Prinsip relevansi dan konsistensi antara tujuan dan materi dengan karakteristik media yang 

dipilih. Prinsip ini nampak pada : 

a. apakah media yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran 

b. apakah media yang dipilih sesuai dengan kemampuan belajar siswa 

c. apakah media yang dipilih sesuai dengan materi pembelajaran 

d. adakah bahan dan alat untuk memproduksi media yang dipilih 

e. apakah bahan dan alat produksi media mudah/dapat disediakan 

2. Prinsip kemampuan media  untuk mencapai tujuan pembelajaran 

Prinsip ini nampak pada: 

f. apakah tidak ada media lain yang lebih mudah dan murah 

g. apakah biaya pengadaan dan penggunaannya seimbang dengan hasil yang diharapkan 

h. apakah media sudah teruji efektivitasnya 

Sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan media tersebut, maka  pemilihan dan penggunaan 

media harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Media harus relevan dengan tujuan pembelajaran 

2. media hendaknya cukup dikenal siswa 

3. media sesuai dengan sifat mata pelajaran 

4. media sesuai dengan kemampuan belajar siswa 

5. media dipilih secara obyektif bukan atas dasar kesukaan subyektif guru 

6. media yang digunakan tidak mengganggu lingkungan sekitar (tidak menganggu siaran 

radio  

masyarakat sekitar). 

H. Langkah Langkah Pemilihan Media   

Dalam pemilihan media mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan tujuan penggunaan media.  

Penggunaan media untuk tujuan informasi ataukah untuk pemebelajaran. Jika tujuannya 

sekedar informatif di mana penerima informasi tidak diuji kemampuannya, maka akan berbeda 
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jika tujuannya adalah untuk pembelajaran yang perlu diuji kemampuannya setelah terjadi 

proses pembelajaran. 

2. Menentukan transmisi pesan. 

Pada transmisi pesan pembelajaran formal di kelas, medianya akan berbeda dengan transmisi 

pesan pembelajaran sistem jarak jauh  di mana siswanya tersebar di wilayah  luas. 

Pembelajaran di kelas cukup menggunakan OHP dan kertas transparansi, sedang untuk 

pengajaran jarak jauh harus menggunakan buku modul. 

3. Menentukan Karakteristik materi pembelajaran 

Pada pembelajaran materi yang karakteristiknya lebih menekankan pada ranah kognitif, pasti 

akan memerlukan media yang berbeda dengan materi pelajaran yang penekanannya pada ranah 

psikomotorik. 

4. Menentukan klasifikasi media. 

Media jenis mana yang akan digunakan untuk alat bantu pembelajaran, apakah jenis media 

audio (menampilkan suara), visual (yang dapat menampilkan suara dan gambar), audio visual 

(yang dapat menampilkan suara dan gambar sekaligus), atau media tiga dimensi (model, 

miniatur dll). 

5. Analisis kelayakan (kelebihan/kekurangan) media. 

Kelayakan media dimaksudkan untuk menilai aspek ekonomisnya, ketersediaan,  kemudahan 

teknis membuatnya, dan kepraktisan dalam penggunaannya. 

6. Menentukan Media. 

Setelah kita ketahui berbagai kelebihan dan kekurangan dari beberapa alternatif media yang 

mungkin tepat digunakan, maka langkah terakhir adalah menetapkan media yang paling efektif 

dan efisien dipakai dalam proses pembelajaran. 
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BAB III 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 

A. Prinsip-prinsip Pengembangan Media. 

 Dalam mengembangkan media sebagai sarana penyampaian pesan pembelajaran, perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip desain pesan. Pembelajaran pada hakekatnya merupakan kegiatan 

menyampaikan pesan kepada siswa oleh nara sumber dengan menggunakan bahan, alat, teknik dan 

dalam lingkungan tertentu.  Agar penyampaian pesan tersebut efektif, perlu diperhatikan beberapa 

prinsip  desain pesan pembelajaran yang meliputi: (1) prinsip kesiapan dan motivasi, (2) prinsip 

penggunaan alat pemusat perhatian, (3) prinsip partisipasi aktif mahasiswa, (4) prinsip perulangan 

dan (5) prinsip umpan balik. Atas dasar alasan tersebut, para guru yang salah satu tugasnya 

menyampaikan materi pembelajaran,  perlu menguasai teknik-teknik pengembangan dan 

pemanfaatan media untuk kegiatan pembelajarannya.  Kelima prinsip di atas, secara terperinci 

dapat dijelaskan seperti berikut ini. 

(1). Prinsip kesiapan dan motivasi. 

Prinsip kesiapan dan motivasi  menyatakan bahwa dalam menyampaikanpesan pembelajaran 

siswa siap dan motivasi tinggi hasilnya akan lebih baik. Siap di sini memiliki makna siap 

pengetahuan prasyarat, siap mental, dan siap  fisik. Untuk mengetahui kesiapan siswa perlu 

diadakan tes prosyarat, tes diagnostik, dan tes awal. Jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

prasyarat  untuk mempelajari suatu kompetensi belum terpenuhi  maka diperlukan pembekalan 

atau matrikulasi lebih dahulu.  Sedangkan motivasi adalah dorongan untuk melakukan atau 

tidak melakukan pembelajaran.  Motivasi bisa berasal dari dalam diri siswa dan dari luar diri 

siswa. Teknik untuk mendorong motivasi antara lain dengan menunjukan kegunaan materi 

yang  akan dipelajari dan kerugiannya kalau tidak mempelajari serta manfaatnya untuk 

kegiatan belajar maupun untuk bekal kerja di waktu yang akan datang. Motivasi juga dapat 

ditingkatkan dengan memberikan hadiah (reward) dan hukuman (punishment). 

(2). Prinsip penggunaan alat pemusat perhatian. 

Prinsip ini menyatakan bahwa jika dalam penyampian pesan digunakan alat pemusat perhatian, 

maka hasil belajar akan meningkat. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa perhatian yaitu 

terpusatnya mental terhadap suatu obyek, memegang peranan penting terhadap keberhasilan 

belajar siswa. Namun perhatian memiliki sifat sulit dikendalikan dalam waktu yang lama. Oleh 
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karena itu diperlukan berbagai alat dan teknik untuk mengendalikan atau mengarahkan 

perhatian. Alat pengarahan perhatian siswa adalah media seperti gambar, ilustrasi, bagan, 

audio, visual, alat peraga dan sebagainya.  Teknik yang dapat digunakan untuk mengendalikan 

perhatian adalah gerakan, perubahan, keanehan, kelucuan, dan sesuatu yang mengagetkan atau 

menegangkan. 

(3). Partisipasi aktif siswa. 

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, jika siswa aktif berpartisipasi dan 

interaktif, maka hasil belajarnya akan meningkat. Aktivitas siswa meliputi aktivitas mental 

(memikirkan jawaban, merenung, membayangkan, dan merasakan) dan juga kativitas fisik 

(melakukan latihan, menjawab pertanyaan, mengarang, menulis, mengerjakan tugas dan 

bertanya). 

(4) Prinsip perulangan. 

Prinsip ini menyatakan  bahwa jika penyampaian pesan pembelajaran diulang-ulang, maka  

hasil belajar akan lebih baik. Pengulangan dilakukan dengan cara dan media yang sama 

maupun berbeda. Pengulangan dapat pula dilakukan dengan pemberian tinjauan selintas pada 

saat memulai pelajaran dan pemberian kesimpulan di saat mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

(5). Prinsip  Umpan balik. 

Prinsip ini menyatakan  bahwa jika dalam penyampaian pesan siswa diberi umpan balik maka 

hasil belajar akan meningkat.  Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada siswa 

mengenai kemajuan belajarnya. Jika salah diberikan koreksi dan jika betul diberikan 

konfirmasi atau penguatan. Siswa akan menjadi mantap kalau betul dan kemudian dibetulkan.  

Sebaliknya akan tahu dimana letak kesalahannya  kemudian dibetulkan. Secara teknis umpan 

balik diberikan dalam bentuk kunci jawaban yang benar. 

Sebagai ilustrasi misalnya, dalam pengembangan media Powerpoint adalah adalah prinsip 

penggunaan alat pemusat perhatian, seperti besarnya huruf, ilustrasi gambar, warna, animasi, dan 

sauara. Kemudian diberikan kuis atau pertanyaan  yang harus dijawab oleh siswa untuk 

memancing partisipasi. 

 

B.  Mekanisme Pengembangan Media Pembelajaran. 

Dalam mengembangkan media pembelajaran untuk memperlancar proses pembelajaran, haruslah 

mengikuti mekanisme seperti berikut ini: 
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1. Menyusun desain pembelajaran. 

 Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang meliputi: identitas, standar kompetensi, 

kompetensi dasar,  materi pokok, strategi pembelajaran, media, evaluasi dan sumber belajar. Oleh 

karena itu media yang akan kita kembangkan mengacu pada rencana media yang telah ditetapkan 

dalam RPP.   

2. Membuat Program Multimedia. 

 a.  menyusun flow-chart yaitu menggambarkan urutan  sajian pembelajaran. 

 b. pembuatan naskah/skrip 

 c. pemberian fasilitas animasi (gerakan huruf) dan suara pengiring (musik). 

       3.  Pembuatan format fisik. 

Format fisik media dapat dibuat dalam bentuk: 

a. Flashdisc,  

b. VCD ataupun DVD.  

c. Jika tidak tersedia alat LCD proyektor, maka naskah dapat pula dicetak dalam kertas 

transparansi untuk OHP. 

d. Jika tidak terdapat OHP juga bisa disajikan dalam bentuk hand-out. 
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BAB IV 

ADMINISTRASI MEDIA DAN EVALUASI MEDIA PEMBELAJARAN 

 

A.  Administrasi media Pembelajaran 

Administrasi media pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pendidikan secara 

keseluruhan. Media pendidikan harus dikembangkan dan dikelola untuk membantu meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Administrasi media  meliputi tiga hal yaitu: (1) 

pengelolaan organisasi, (2) pengelolaan personel, dan (3) operasionalisasi kegiatan. 

1. Pengelolaan organisasi. 

Organisasi media di sekolah disebut Pusat Sumber Belajar (PSB). Pengelolaan 

organisasi PSB meliputi kegiatan menyusun struktur organisasi PSB. Termasuk dalam kegiatan 

penyusunan organisasi di sini adalah menentukan jabatan-jabatan dalam PSB, pembagian tugas 

dan tanggungjawab (job description), menentukan hubungan tata kerja, tata cara pengisian 

jabatan,  penentuan masa kerja jabatan, serta penentuan hak dan kewajiban pemegang jabatan 

dan sebagainya. Pengelolaan organisasi PSB berupa bentuk organisasi eksternal maupun 

internal. Bentuk organisasi eksternal PSB ada di tingkat nasional dan tingkat daerah (lokal). Di 

Indonesia saat ini organisasi PSB tingkat nasional adalah PUSTEKOM (Pusat Teknologi 

Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Diknas) di Yogyakarta, Balai Produksi Media 

Televisi Diknas (BPMTV) di Surabaya, Balai Produksi Media Radio (BPMR) di Yogyakarta 

dan Semarang. Organisasi PSB di tingkat lokal daerah, misalnya Balai Pengembangan 

Kegiatan Belajar (BPKB), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pendidikan Masayarakat 

(BPM). 

Susunan organisasi internal PSB menggambarkan bagian-bagian yang ada dalam PSB, 

serta tugas dan fungsi masing-masing bagian.   Pada umumnya bagian yang ada dalam SKB 

terdiri dari: (a) bagian grafis dan foto, (b) bagian transparansi, (c) bagian kaset audio, (d) 

bagian kaset video, (e) bagian radio, (f) bagian Televisi, dan (g) bagian komputer multi media, 

seperti internet, WEB dan LAN, (h) bagian layanan perpustakaan media, (i) bagian layanan 

perbaikan/pemeliharaan, dan (j) bagian layanan peminjaman, (k) bagian layanan pengiriman.   

2. Pengelolaan personel.  

Pengelolaan personel meliputi  rekrutmen pejabat, seleksi, pelatihan, penempatan 

orang, pemindahan, promosi dan pemebrhentian.  Pengelolaan personel merupakan faktor 
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penting dalam administrasi Pusat Sumber Belajar. Tercapainya program PSB sangat tergantung 

pada kualitas dan jumlah personel yang bertugas mengembangkan media pembelajaran. Staf 

yang perlu direkrut dan diangkat untuk ditugaskan di pusat sumber belajar terdiri dari: (a) 

tenaga profesional, dan (b) tenaga penunjang.   

Tenaga profesional adalah tenaga yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang 

teknologi pendidikan, komputer multi media, internet, WB design, komunikasi dan jaringan 

information technology. Tenaga profesional yang diangkat adalah tenaga ahli  desain 

pembelajaran, tenaga ahli media pendidikan, tenaga ahli komputer multi-media, tenaga ahli 

produksi media, tenaga ahli evaluasi media, dan tenaga ahli strategi pembelajaran.  

Tenaga pendukung PSB adalah  tenaga teknisi media, operator peralatan media, dan 

tenaga  pemelihara (reparasi) media. Tenaga pendukung tersebut  yang akan menjadi pelaksana 

dalam operasionalisasi PSB sehari-hari. 

3. Operasionalisasi Kegiatan PSB  

Terdapat banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

PSB. Banyaknya kegiatan tergantung pada besar-kecilnya PSB. Pada umumnya 

operasionalisasi kegiatan PSB meliputi: (a) perencanaan media, (b) produksi media, (c) 

pelayanan media, (d) penyebarluasan (sosialisasi) media, (e) pemberian konsultasi media, dan 

(f) administrasi media (ALA-AECT, 1985). 

   Contoh operasionalisasi PSB adalah seperti berikut ini: 

1.  Bagian Tata Usaha.  

Bagian ini melaksanakan tugas dan fungsinya untuk: (a) menyusun prgram kerja 

tahunan, (b) membuat, mengirim, mengagendakan surat masuk dan keluar, (c) menyusun 

daftar kepegawaian, serta daftar uraian tugas masing-masing, (d) menyusun pembukuan 

keuangan, membuat daftar inventaris dan pengusulan/penghapusan barang inventaris,  (e) 

melakukan kebersihan, pemeliharaan, dan rehabilitasi gedung, dan (f) menyusun laporan 

akhir tahunan. 

2.  Bagian Desain Pengembangan Media 

Bagian ini melaksanakan tugas dan fungsinya untuk : (a) Mengembangkan silabus dan 

Rencana Program Pembelajaran (RPP), (b) memilih model pembelajaran yang tepat, (c) 

menentukan media pembelajaran, (d) menentukan prosedur penilaian media, (e) 

memberikan pelatihan kepada pengajar, (f) membuat prototipe paket media. 
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3.  Bagian Produksi Media. 

Bagian ini melaksanakan tugas dan fungsinya untuk: (a) membuat rencana fisik kebutuhan  

bahan-bahan produksi media, (b) menyusun jadual produksi, (c) menunjuk petugas 

produksi, (d) melatih petugas produksi, (e) menyiapkan peralatan produksi, (f) 

melaksanakan kegiatan  produksi media. 

4. Bagian Pelayanan Media 

Bagian ini melaksanakan tugas dan fungsinya untuk: (a)  membuata katalog medai, (b) 

mencatat peminjaman dan pengembvalian media, (c) membuat jadual penggunaan ruang, 

(d)  membuat jadual siaran/penayangan. 

 5.  Bagian Koleksi Media. 

Bagian ini melaksnakan tugas dan fungsinya untuk : (a) koleksi piranti lunak (software) 

yang terdiri dari kaset audio, kaset video, kaset audio-visual, model, transparansi,  benda 

tiga dimensi, leaflet, poster, film, globe, chart, peta, bahan cetak dan sebaginya, dan (b) 

koleksi piranti keras (hard ware) yang terdiri dari pesawat radio, pesawat TV,  Casset 

player, proyektor film, OHP,  Video player, dan perangkat komputer. 

B.  Evaluasi Media Pembelajaran 

1.  Pengertian validasi 

Sebelum digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, hendaknya media telah 

mempunyai status “valid”. Untuk mencapai validitas ini media pembelajaran tersebut perlu 

melalui proses validasi. Validasi adalah proses ujicaba (tryout) media sebelum  dipergunakan 

dalam proses pembelajaran untuk mengetahui kekurangan-kekurangannya serta usaha 

memperbaiki/merevisinya. Proses validasi ini disebut juga sebagai evaluasi formatif (Carey, 

1978). Media haruslah memungkinkan siswa dapat belajar dengan media tersebut. Dan media 

dinyatakan gagal jika tidak mampu mencapai maksudnya, yaitu tidak dikuasainya pengetahuan 

dan keterampilan siswa yang telah ditetapkan dalam tujuan pembelajaran.  Bila media  tidak 

dapat membuat siswa belajar lebih baik, maka perlu diperbaiki melalui proses ujicoba secara 

empiris. 

2. Tahap-tahap ujicoba. 

Menurut Essef  (1976), kita bisa melakukan ujicoba terhadap sejumlah kecil siswa. 

Tetapi menurut Espicht (1977), ujicaba perlu dilakukan dengan tiga tahap yaitu: (a) ujicoba 

pada orang perorang siswa (one to one testing), (b) ujicoba pada kelompok kecil (small group 
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testing) dan (c) ujicoba lapangan (field testing). Ketiga tahap ini perlu dilakukan untuk 

memperbaiki media pembelajaran. 

a. Ujicoba orang perorang. 

Ujicoba secara perorangan ini sebaiknya dilakukan oleh pengembang/penulis media kepada 

siswa yang dikenai proses pembelajaran. Dengan bantuan siswa tersebut penyusun dapat 

mengetahui dan memperbaiki kelamahan media yang dikembangkannya.  Siswa untuk 

keperluan ujicoba perorangan ini sebaiknya diambil siswa yang kemampuannya sedikit di 

bawah kemampuan rata-rata siswa. Hal ini dipilih agar media yang diperbaiki tidak terlalu 

sulit bagi siswa yang agak kurang kemampuannya. Ujicoba ini sebaiknya dilakukan setelah 

draft media selesai dibuat oleh penyusun. Yang penting diperhatikan dalam kegiatan 

ujicoba ini adalah untuk mendapatkan umpan balik dengan cara mengamati siswa secara 

cermat sebelum media digunakan dalam kelas. Pada ujicoba ini, siswa diminta untuk 

menunjukkan bagian-bagian program media mana yang tidak jelas, membingungkan, tidak 

konsisten, bahasanya susah, petunjuknya kurang jelas dan sebagainya, sehingga dapat 

dipakai sebagai dasar memperbaiki media tersebut.      

b. Ujicoba kelompok kecil 

Ujicoba kelompok kecil biasanya dilakukan pada kelompok 5-8 orang siswa yang memiliki 

kemampuan rata-rata kelompok. Langkah-langkahnya adalah: (1) berikan pengantar 

sebagai penjelasan, (2) berikan pre-test untuk mengetahui seberapa jauh siswa telah 

menguasai materi program, (3) berikan program pembelajaran dengan media yang telah 

disusun, (4) adakan post-test dengan pertanyaan yang bobot kesulitannya setara denga pre-

test, (5)  adakan diskusi dengan kelompok siswa untuk meminta saran perbaikan, (6) 

analisis hasil pre-test dan post-test apakah ada peningkatan skor hasil belajar siswa. 

c. Ujicoba lapangan  

Pada tahap ujicoba lapangan ini, media diuji-cobakan pada kelas sesungguhnya. Langkah-

langkah ujicoba lapangan ini adalah: (1) berikan pre-test untuk mengetahui seberapa jauh 

siswa telah menguasai materi program, (2) berikan program pembelajaran dengan media 

yang telah disusun, (3) adakan post-test dengan pertanyaan yang bobot kesulitannya setara 

denga pre-test, (4) analisis hasil pre-test dan post-test apakah ada peningkatan skor hasil 

belajar siswa. Bila dari hasil analisis uji lapangan menunjukkan bahwa siswa telah dapat 
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menguasai pengetahuan dan keterampilan  seperti yang diharapkan, maka media  tersebut 

dinyatakan valid. 

C. Teknik Validasi. 

Validasi merupakan proses ujicoba dan merevisi paket media pembelajaran yang telah 

disiapkan.  Pada proses tersebut, pengembang media memperhatikan masalah-masalah yang 

berkenaan  dengan kejelasan, minat, dan format paket media yang diujicobakan. Untuk mencapai 

tuujuan tersebut,  perlu dikembangkan format-format pengumpulan data untuk mencatat/merekam  

informasi yang terjadi selama proses ujicoba berlangsung. Langkah-langkah  yang dilakukan 

adalah seperti berikut ini. 

1. Mencatat/merekam hasil pre-test dan post-test. Hitung kemajuan (gain-score) yang dicapai 

siswa setelah mereka menggunakan media yang dikembangkan. Apakah kemajuan tersebut 

memenuhi standar yang sitetapkan atau tidak. 

2. Sediakan format untuk mencatat atau mengumpulkan data tentang efektivitas media. 

Efektivitas media dapat juga diamati dengan observasi menggunakan format yang telah 

disiapkan. Apakah dengan media tersebut siswa menjadi semakin jelas, tertarik, aktif dan 

motivasi belajar atau tidak. 

 

RANGKUMAN 

Kegiatan pembelajaran adalah proses komunikasi. Agar proses komunikasi dalam kegiatan 

pembelajaran efektif dan efisien, maka diperlukan media.  Media merupakan alat bantu dalam 

proses pembelajaran agar pencapaian tujuan dapat terlaksana  dengan lancar. Guru sebagai 

komunikator dalam proses pembelajaran dituntut  untuk memiliki kompetensi memilih, membuat, 

menggunakan dan menilai efektivitas media yang tepat. Kompetensi guru yang berkenaan dengan 

media meliputi: (a) pemilihan media, (b) pengembangan media, (c) produksi media, (d) 

pemanfaatan media, (e) pengeloaan media, dan (f) evaluasi efektivitas media. 

Untuk memperoleh kompetensi di bidang media,  guru perlu mengetahui tentang: (1)  pengertian 

media, (2) klasifikasi media, (3) macam-macam media, (4) kelebihan dan kelemahan masing-

masing media, dan (5) langkah-langkah pemilihan media.  Apabila guru harus membuat sendiri 

media pembelajaran, maka guru juga harus memahami dan memiliki keterampilan 

mengembangkan, memproduksi dan menilai (mengevaluasi) validutas media. Setelah media 
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diproduksi, guru juga harus mahir memanfaatkan media secara tepat. Agar media tersebut awet 

dan  fungsional, media juga harus dikelaola dengan baik.   

 

SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian media pembelajaran. 

2. Apa saja fungsi media dalam proses pembelajaran. 

3. Jelaskan klasifikasi media pembelajaran. 

4. Jelaskan alasan atau rasional mengapa dalam proses pembelajaran diperlukan media. 

5. Jelaskan macam-macam media pembelajaran. 

6. Jelaskan kelebihan dan kelemahan masing-masing ragam media. 

7. Jelaskan dasar pokok (kriteria) pemilihan media. 

8. Jelaskan  langkah-langkah pemilihan media. 

9. Jelaskan prosedur pengembangan media pembelajaran 

10. Jelaskan  langkah-langkah dalam validasi media  

11. Jelaskan langkah-langkah pengelolaan media. 
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KUIS PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
1. Berikan Judul PTK sesuai tema-tema PTK yang terkait dengan Siswa berikut ini? 

a. Masalah rendahnya motivasi belajar siswa 

b. Masalah rendahnya partsisipasi siswa  

c. Masalah banyaknya pelanggaran disiplin siswa 

d. Masalah Kurangnya minat bertanya siswa 

e. Masalah kemampuan mengemukakan pendapat 

f. Masalah rendahnya kemampuan IT pada siswa. 

g. Masalah rendahnya kegemaran membaca siswa 

h. Masalah  budaya pemborosan pada siswa 

2. Berikan contoh judul PTK yang sesuai tema-tema  PTK yang terkait dengan Guru berikut ini? 

a. Masalah perilaku guru 

b. Masalah pola hubungan guru dengan siswa yang kurang efektif 

c. Masalah Model pelatihan Guru Bidang studi 

d. Masalah kikirnya guru dalam memberi penghargaan 

e. Masalah ketidak adilan guru dalam memberi perlakuan siswa. 

f. Masalah rendahnya motivasi guru dalam melakukan perubahan 

3. Berikan Judul penelitian  sesuai Tema PTK yang terkait dengan Proses Belajar Mengajar? 

a. Masalah metode pembelajaran yang tidak efektif 

b. Masalah peningkatan partisipasi siswa dalam pbm. 

c. Masalah model pengelolaan kelas 

d. Masalah  penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar 

4. Berikan judul PTK yang sesuai Tema PTK yang terkait dengan Sumber Belajar berikut ini? 

a. Masalah model pelayanan perpustakaan yang kurang efektif 

b. Masalah Program IT (Komputer) di sekolah 

c. Masalah Sarana prasarana kelas 

d. Masalah media pembelajaran yang tidak memadai 

e. Masalah keuangan yang tidak memadai. 

5. Bagaimana  Format penyusunan ”Proposal”  PTK yang selama ini anda lakukan? 

6. Bagaimana format  ”laporan hasil” penelitian PTK yang anda lakukan. 

7. Bagaimana Model Penilaian Mutu PTK yang anda lakukan. 
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