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PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
Oleh : Budi Tri Siswanto 

 
(Disampaikan dalam Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga Perencana Akademik bagi 

Dosen STTA Yogyakarta di P3AI UNY 31 Juli-1 Agustus 2008)  

      
A. Pendahuluan 

Pengalaman empirik kita sejak menjadi murid sekolah dasar, sekolah 

menengah hingga kuliah dapat diidentifikasi melalui berbagai jenis 

pengajaran/pembelajaran para guru/dosen kita. Diantara para pengajar itu ada 

yang mempersiapkan seluruh kegiatan belajar-mengajar secara khusus, 

lengkap, jauh sebelum memulai tatap muka dan ada pula hanya secara umum, 

seadanya, dan untuk setiap kali pengajaran. Kelompok pengajar yang lain 

bahkan merasa tidak perlu membuat persiapan apapun sebelum mengajar. 

Kelompok yang terakhir ini langsung mengajar karena merasa telah dapat 

mengajar dengan baik apabila mengetahui topik yang akan diajarkan. Setiap 

pengajar (baik yang membuat persiapan atau tidak), harus selalu mencari cara 

untuk melaksanakan kegiatan instruksionalnya sebaik-baiknya. 

Dalam jangka ke depan, sebagai pengajar Anda diharapkan dapat mengajar 

lebih baik sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan prestasi hasil belajar 

mahasiswa lebih tinggi. Topik materi ini membantu menyusun program 

instruksional yang efektif dan efisien. Ruang lingkupnya pada desain 

instruksional. Pengajaran atau pembelajaran berdasarkan pada sistem 

instruksional adalah suatu pengajaran yang berorientasi pada tujuan atau 

sering disebut dengan istilah output oriented. Artinya orientasi pokoknya adalah 

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan sebelumnya untuk dicapai. 

Karena tujuan belajar berfungsi sebagai acuan dari semua komponen 

rancangan atau desain instruksional, maka tujuan belajar harus dirumuskan 

secara tepat/jitu sesuai dengan tingkah laku/kemampuan aktual yang harus 

dimiliki oleh mahasiswa (pembelajar) setelah selesai belajar untuk kebulatan 

bahan kuliah tertentu. Memahami dan menguasai bagaimana merumuskan 
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tujuan pembelajaran sebagai bagian tujuan instruksional merupakan 

keniscayaan bagi setiap instructor (dosen/guru, trainer) maupun pendesain 

instruksional (instructional designer). 

 

B. Kegiatan instruksional sebagai suatu sistem 

          Istilah sistem telah dipergunakan secara luas. Secara umum berarti benda, 

peristiwa, kejadian atau cara yang terorganisasi yang terdiri atas bagian-bagian 

yang lebih kecil dan seluruh bagian tersebut secara bersama-sama berfungsi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sistem, jika memenuhi (1) dapat dibagi 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, (2) setiap bagian mempunyai fungsi 

tersendiri, (3) seluruh bagian itu melakukan fungsi secara secara bersama, dan 

(4) fungsi bersama yang dilakukannya mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem 

lebih dari sekedar gabungan dari bagian-bagian. Ia harus mempunyai tujuan 

tertentu yang tidak dapat dicapai oleh fungsi dari satu atau beberapa bagian 

darinya. Kegiatan instruksional merupakan komposisi bagian-bagian dan fungsi 

masing-masing untuk mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Apabila salah satu bagian didalamnya tidak berfungsi dengan baik, 

tujuan instruksional yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai dengan baik pula. 

Karena itu kegiatan instruksional disebut sistem. 

       Dalam bentuk sederhana, pendekatan sistem (termasuk dalam kegiatan 

instruksional) dapat digambarkan dalam bagan 1 (Suparman, 2005): 

 

 

 Mengidentifikasi    Mengembangkan                Mengevaluasi 

 

              Merevisi 

 

Bagan 1. Bagan sederhana pendekatan sistem 
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C. Asas Link and Match pada Tujuan Pembelajaran 

         Tujuan belajar tidak berdiri secara bebas melainkan mengikuti asas link 

and match (keterkaitan dan kecocokan/keterpadanan). Tujuan belajar harus 

terkait dan cocok dengan tujuan-tujuan pendidikan yang lebih luas yang 

melahirkannya. Tujuan-tujuan itu sebagai berikut: (1) Tujuan Pendidikan 

Nasional, (2) Tujuan Jenjang Pendidikan/Instruksional, (3) Tujuan Kurikuler, 

(4) Tujuan Mata Pelajaran/Mata Kuliah. Tujuan Pendidikan Nasional dan 

Instruksional bagi Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan Kurikulum 

dirumuskan dalam kurikulum tiap lembaga/satuan pendidikan (KTSP). Tujuan 

Mata Kuliah tercantum pada deskripsi tiap mata kuliah. Tujuan belajar harus 

dirumuskan/ditulis pada tiap pokok bahasan dalam Garis-garis Besar Program 

Perkuliahan (GBPP) bagi setiap mata kuliah. Tujuan belajar juga harus ditulis 

dalam setiap rancangan instruksional atau rencana pelajaran (lesson plan). 

Langkah-langkah penjabaran kurikulum sampai dengan rancangan 

instruksional dapat di jelaskan dalam bagan berikut (Soekoer, 1994): 

 

    Kuri-                  Deskripsi                Silabus                  Skema                Rancangan 
    kulum                     MK                       GBPP                      Kerja                 Instruksional 
 

Bagan 2. Urutan Penjabaran Kurikulum 

 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan sumber belajar (pelajaran) serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu (pasal 1 butir 19 UU no 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional). Kurikulum memuat 3 pokok pikiran (1) apa yang 

dirancang untuk mahasiswa, (2) apa yang diberikan pada mahasiswa, (3) dan 

pengalaman apa yang diperoleh mahasiswa. Kurikulum juga mengandung 4 
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elemen pokok : (1) Isi (Content), (2) strategi pembelajaran (teaching-learning 

strategies), proses penilaian (assessment processes), dan proses evaluation 

(evaluation processes).  

 

D. Fungsi Tujuan Belajar 

Tujuan belajar berfungsi sebagai acuan dari semua komponen rancangan 

atau desain instruksional. Oleh karena itu tujuan belajar harus dirumuskan 

secara tepat/jitu sesuai dengan tingkah laku/kemampuan aktual yang harus 

dimiliki oleh mahasiswa (pembelajar) setelah selesai belajar untuk kebulatan 

bahan kuliah tertentu. Struktur komponen-komponen itu dalam keterkaitannya 

dapat dilihat pada bagan 2 (Soekoer, 1994): 

       

    TB           TB = Tujuan Belajar 

 

               MB = Materi Belajar 

 MB                   KB 

               KB = Kegiatan Belajar 

          

               EHB = Evaluasi Hasil Belajar 

 

       EHB               MMSB         MMSB = Metode, Media, dan  

                                                                                                               Sarana Belajar 

Bagan 3. Link and Mach Antar Komponen Rancangan Instruksional 

 

Sesuai dengan bagan diatas, Tujuan Belajar harus dirumuskan paling dulu 

kemudian baru komponen-komponen yang lain. 

 

E. Pengembangan Tujuan Belajar 

Tujuan belajar adalah suatu sasaran akhir belajar yang harus dicapai oleh 

mahasiswa pada akhir kegiatan/proses belajar tertentu. Dengan semua 
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komponen dan kegiatan yang terkait, tujuan belajar harus tercapai di dalam 

proses belajar mengajar. 

 

1. Apa Kriteria Tujuan Belajar  yang baik? 

Jawaban atas pertanyaan itu sebagian telah diberikan dalam uraian di atas, 

bahwa Tujuan Belajar harus link and match dengan semua tujuan yang 

mendahuluinya. Sedangkan jawaban y a n g  l a i n  m a s i h  h a r u s  d i c a r i  

d a r i  T e o r i  B e l a j a r  m a n a  y a n g  dianut. Untuk ini ada dua kubu teori, 

yaitu: (1) Teori Tingkah Laku, dan (2) Teori  Kognit i f .  

S e b a g i a n  b e s a r  p e n g a j a r a n  d i  I n d o n e s i a  d a l a m  P e r u m u s a n  

Tujuan Belajar menggunakan Teori Tingkah Laku. Karenanya untuk 

melengkapi jawaban atas pertanyaan tersebut dan pengembangan Tujuan 

Belajar seterusnya dalam makalah ini akan menggunakan Teori Tingkah Laku. 

Teori ini digunakan sepenuhnya di Amerika yang dipelopori oleh Skiner dan 

dilengkapi dengan Taxonomy tujuan belajar oleh Bloom. Sehingga tujuan 

belajar yang baik harus relevan dengan  tujuan-tujuan sebelumnya dan 

dirumuskan dalam bentuk tingkah laku (perubahan tingkah laku). 

 

2. Bagaimana merumuskan tujuan belajar? 

Ada dua tingkat tujuan belajar yaitu u mum/luas dan khusus/spesifik 

atau TBU dan TBK. Sangat lazim bahwa tujuan belajar disebut juga tujuan 

instruksional/pengajaran atau TIU dan TIK. 

a .  Tuju an B ela j ar  U mum ( TBU).  

   Tujuan ini bersifat umum dan luas, sehingga pencapaiannya tidak dapat 

diukur secara' langsung karena tidak operasional/spesifik.  TBU biasanya 

dirumuskan dalam kata y ang tidak operasional misalnya 

mahasiswa dapat memahami, menguasai, merencanakan, membangun, 

menerapkan, mengevaluasi, menganalisa, mempercayai, meyakini, 

mencintai. TBU berfungsi sebagai  perantara untuk mencapai tujuan 
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mata kul iah .  TBU disebut  j uga tu jun terminal  (goal)  dan 

dirumuskan dengan berorientasi  pada kemampuan internal yang 

harus dimiliki mahasiswa pada akhir kegiatan belajar untuk pokok 

bahasan tertentu. Contoh-contoh: 

1.  Pada akhir belajar mahasiswa akan dapat menerapkan prinsip-

prinsip statis tidak tertentu dalam perencanaan bidang teknik sipil 

sederhana/tunggal. 

2.  Pada akhir belajar mahasiswa akan dapat mematuhi semua tata tertib 

dan peraturan keselamatan kerja di bengkel praktik kerja mesin. 

3.  Pada akhir belajar praktik mahasiswa akan dapat membuat gawang 

pintu secara mandiri. 

b. Tujuan Belajar Khusus (TBK). 

    Tujuan Belajar Khusus (TBK) merupakan penjabaran dan 

perantara pencapaian TBU. Dari sebuah TBU dapat di.iabarkan menJadi 

beberapa TBK. TBK disebut Ju ga tujuan perantara (enabling objective). 

TBK merupakan perubahan tingkah laku hasil belajar atau kemampuan 

aktual yang khusus/spesifik dan harus dapat ditampilkan atau 

diunjukkerjakan (performance). Hasil TBK yang ditampilkan harus 

dapat diamati dan diukur secara langsung oleh dosen/guru. Karenanya TBK 

harus dirumuskan dengan kata kerja aktif dan operasional ,  misalnya 

membaca,  menulis ,  menghitung,  menggambar, menyebutkan, 

menjelaskan, memilih, membongkar, m e m a s a n g ,  m e m o t o n g ,  m e n g e l a s ,  

m e r a k i t ,  m e n j a h i t ,  menghormati ,  menghemat,  menepati ,  

menerima, merawat.  K r i t e r i a  T B K  y a n g  b a i k  a n t a r a  l a i n  s e p e r t i  

b e r i k u t :  

1. Menggunakan kata kerja operasional khusus,  

2. Berbentuk tingkah laku yang dapat ditampilkan dan diamati, 

3. Tiap TBK hanya mengandung satu tingkah laku, 

4. Penampilan hasil belajar harus dapat diukur  
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Contoh-contoh TBK 

1. Untuk TBU kategori 1 di atas : Pada akhir belajar mahasiswa dapat 

menerapkan prinsip-prinsip statis tidak tertentu dalam perencanaan 

bidang teknik sipil sederhana/tunggal, maka TBK-nya sebagai berikut : 

a. Mahasiswa dapat menghitung besarnya gaya-gaya reaksi pada titik-

titik tumpuan/jepitan untuk berbagai jenis konstruksi statis tidak tertentu. 

b. Menentukan besar dan letak momen lenkung maksimum pada balok-balok 

dengan berbagai jenis konstruksi tidak tertentu baik dengan beban 

terpusat maupun merata serta campuran. 

c. Mahasiswa dapat menggambar bidang momen untuk berbagai jenis 

konstruksi statis tidak tertentu j ika besarnya momen lengkung 

tempat-tempat tertentu telah dihitung.  

d. Mahasiswa dapat menghitung besarnya, gaya, geser maksimum pada 

berbagai jenis konstruksi statis tidak tertentu untuk berbagai jenis 

beban. 

e. Mahasiswa dapat menghitung besarnya lendutan (defleksi) maksimum 

pada berbagai jenis konstruksi statis tidak tertentu dengan berbagai 

jenis beban. 

f. Mahasiswa dapat menghitung ukuran/penampang lintang balok 

pada berbagai konstruksi statis tidak tertentu j ika besarnya 

momen lengkung dan gaya geser maksimum yang bekerja padanya 

telah diketahui. 

 

2. TBU pada kategori 2 di atas. 

Pada akhir belajar praktik bengkel maka siswa dapat mematuhi semua 

peraturan keselamatan kerja yang berlaku.  

TBK : Pada akhir belajar praktik bengkel tanpa diperintah/diminta mahasiswa : 

a. Mengenakan pakaian dan alat-alat penjagaan keselamatan kerja 

b. Menempuh prosedur yang berlaku dalam memperoleh bahan-bahan 
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dan alat-alat yang diperlukan. 

c. Menggunakan alat-alat sesuai dengan fungsi dan petunjuknya. 

d. Menempatkan peralatan dan benda-benda lain ditempat yang aman 

e. Menjaga kebersihan tempat kerja dan sekitarnya. 

f. Melaporkan kepada instruktur bila terjadi kerusakan alat-alat dan bahan 

g. Memulai dan mengakhiri kegiatan praktik sesuai dengan jadwal 

h. Membersihkan tempat kerja, dan peralatan yang  digunakan. 

i. Mengembalikan alat-alat yang digunakan pada tempat semula. 

j. Laporan kepada instruktur pada saat akan meninggalkan bengkel 

praktik. 

 

                 3. TBU : Pada akhir belajar praktik mahasiswa dapat membuat kusen 

pintu secara mandiri. 

TBK : Pada akhir praktik bengkel mahasiswa dapat 

a .  M e m b ac a  g a m bar  k e r j a  g aw a ng  p i nt u  p ad a  l em ba r a n  ke r j a  

(job sheet). 

b .  Memil ih bahan -bahan dan alat -alat  yang diperlukan untu k 

pembuatan kusen pintu. 

c. Menghaluskan bahan kosen pintu dengan pasah tangan atau mesin 

d. Memotong bahan-bahan kayu menjadi ukuran jadi/final untuk 

kusen pintu. 

e. Membuat alur (sponeng) pada bagian-bagian kusen pintu 

f. Membuat sambunaan-sambungan kusen pintu. 

g. Merakit/menyetel gawang pintu sehingga menghasilkan kusen pintu 

standar 

h. Memeriksa hasil kusen pintu sesuai dengan standar. 

i. Mengamankan kosen pintu yang dihasilkan 
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F. Perumusan TBK Menurut Mager. 

Menurut Mager (1975) TBK harus memuat/mempunyai komponen-

komponen A, B, C dan D. 

Audience  = yaitu subyek belajar (siapa yang harus mencapai  TB K  

i t u ?  Mi sal n ya :  mah asi sw a ,  s i s w a ,  pese rt a  latihan/penataran. 

Behavior =  merupakan tingkah laku khusus (berbentuk kata kerja aktif, 

operasional dan spesifik). 

Condition = yaitu kondisi yang dituntut pada saat subyek belajar 

menampilkan/melakukan sesuatu sebagai hasil  belajar.  Misalnya 

harus bekerja mandiri ,  tidak boleh membuka buku, boleh membuka 

buku, tidak boleh menggunakan kalkulator, dengan alat-alat mesin, 

dengan alat-alat tangan, diberikan bahan dan alat. 

Degree = artinya derajat/tingkat hasil belajar baik kuantitas maupun kualitas.

  

Misalnya prosentase penguasaan paling rendah 80%, 85%, 90%, 95%, 

100% ) sesuai dengan  jenis pendidikan bidang profesi yang bersangkutan, 

kecepatan, konsumsi waktu, memenuhi standar industri, tingkat 

ketelitian. 

Contoh : 

Diberikan gambar, bahan dan alat-alat 

                            C 

mahasiswa Jurusan Bangunan FT UNY dapat membuat 

A                                                       B B 
 

sebuah kusen pintu yang harus selesai dalam waktu 180 menit dan hasilnya 

                                                               D 

 memenuhi standar Industri  
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G.  Klasifikasi Tujuan Belajar 

     Bloom dan kawan-kawannya pada tahun 1956 menyusun klasifikasi 

(taxonomy) tujuan pendidikan/belajar. Menurut mereka Tujuan 

Pendidikan/Belajar dibagi menjadi tiga ranah (domain), yaitu ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. N a m u n  d e m i k i a n  h i n g g a  s e k a r a n g  

m e r e k a  h a n y a  d a p a t  mengembangkan ranah kognitif dan afektif. 

Sedangkan ranah psikomotor dikembangkan orang lain, yaitu 

Simson pada tahun 1967 dan Harrow pada tahun 1972. 

Kawasan kognitif meliputi tujuan pendidikan yang berkenaan dengan 

ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan da n 

pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan berpikir. 

Dalam kawasan kognitif  ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi enam 

jenjang, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Keenam jenjang itu bersifat hierarkikal dimulai dari jenjang yang 

paling bawah yaitu pengetahuan sampai ke jenjang yang paling tinggi 

yaitu evaluasi. Artinya jenjang di bawah menjadi prasyarat untuk jenjang di 

atasnya. Jenjang yang bawahnya itu harus dicapai lebih dahulu agar 

dapat mencapai jenjang yang di  atasnya. Konsep penjenjangan dalam 

kawasan kognitif ini sangat populer dan sampai saat ini digunakan  

secara sangat intensif dalam dunia pendidikan, khususnya dalam 

pengembangan t es hasil  belajar.  Intensitas penggunaan tersebut 

dapat dilihat dari seringnya buku Taxonomy of Educational Objectives, 

Handbook I; Cognitive Domain karangan Benjamin S. Bloom (1956) 

sudah dicetak ke-21 kalinya pada tahun 1977. 

Dalam bentuk gambar taksonomi tujuan pendidikan untuk kawasan 

kognitif menurut Bloom tampak sebagai berikut (Suparman, 2005): 
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Gambar 1. Taksonomi Tujuan Pendidikan dalam Kawasan Kognitif 

 

Secara singkat setiap jenjang taksonomi tujuan pendidikan dalam 

kawasan kognitif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan meliputi  perilaku -perilaku (behaviors) yang 

menekankan pada mengingat (remembering) seperti_mengingat  ide dan 

fenomena atau peristiwa. Mengingat istilah dan fakta (tanggal, peristiwa, 

nama orang, dan tempat), mengingat rumus, mengingat isi peraturan 

perundangan,  dan definisi,  termasuk dalam jenjang taksonomi 

pengetahuan. 

2. Pemahaman 

Pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, 

menyimpulkan, atau mengekstrapolasi (memperhitungkan) konsep 

dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbol lain yang dipilihnya 

sendiri. Dengan perkataan lain pemahaman meliputi perilaku yang 

menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menangkap pengertian 

suatu konsep.  
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3. Penerapan 

Penerapan meliputi penggunaan konsep atau ide, prinsip, atau teori, 

dan prosedur, atau metode yang telah dipahami mahasiswa ke dalam praktik 

memecahkan masalah atau melakukan suatu pekerjaan. 

Perilaku penerapan sangat banyak digunakan dalam merumuskan tujuan 

pendidikan yang dimaksudkan untuk menghasilkan mahasiswa yang 

mampu bekerja dengan menerapkan teori  yang telah dipelajarinya. 

4. Analisis 

Analisis meliputi perilaku menjabarkan atau menguraikan (break down) 

konsep menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan menjelaskan keterkaitan 

atau hubungan antar bagian-bagian tersebut. 

Kemampuan menganalisis suatu konsep sangat dipengaruhi 

pemahaman mahasiswa terhadap konsep tersebut dan kemampuan 

berpikir untuk memilah-milah, merinci, dan mengaitkan hasil rinciannya. Proses 

berpikir dalam menganalisis sangat intensif dan dalam. 

5. Sintesis 

Sintesis berkenaan dengan kemampuan menyatukan bagian-bagian secara 

terintegrasi menjadi suatu bentuk tertentu yang semula belum ada. 

6. Evaluasi 

Kemampuan mengevaluasi berarti membuat penilaian (judgement) 

tentang nilai (value) untuk maksud tertentu. Karena membuat penilaian 

maka prosesnya menggunakan kriteria atau standar untuk mengatakan 

sesuatu yang dinilai tersebut seberapa jelas, efektif, ekonomis, atau 

memuaskan. Dalam proses evaluasi terlibat kemampuan pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis. 

(Beberapa kalangan pendidik mencoba membuat daftar kata yang 
biasa digunakan dalam merumuskan tujuan pendidikan. Berikut ini daftar 
kata-kata, yang diambil dari buku Pedoman Penatar Program 
Keterampilan Dasar Teknik Instruksional PAU Universitas Terbuka 
untuk maksud mempermudah dosen dalam merumuskan tujuan 
instruksional bagi matakuliah masing-masing).
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Daftar kata-kata tersebut berfungsi sebagai pembantu saja dalam 

memperkaya perbendaharaan kata-kata kerja operasional untuk merumuskan 

perilaku yang sesuai bagi setiap jenjang taksonomi tetapi tidak untuk 

dihafal  apalagi  dijadikan pegangan secara bak u. Penggunaan - 

daftar kata kerja tersebut harus didahului dengan pengertian dosen 

terhadap konsep dasar yang telah diuraikan di atas. Tanpa pengertian 

terhadap konsep dasar tersebut maka penggunaan kata kerja dalam 

daftar tersebut dapat menjadi kurang sesuai dan kurang kontekstual. 

 

A. Penutup/Ringkasan 

1. Tujuan belajar harus mengacu kepada tujuan-tujuan pendidikan yang 

mendahuluinya dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar/mahasiswa. 

2. Dalam sistem instruksional tujuan belajar menjadi acuan semua 

komponen yang lain ,  karenanya harus dirumuskan secara hati-hati, 

tepat/benar. 

3. Tujuan belajar harus dirumuskan dalam bentuk perubahan 

kemampuan aktual/tingkah laku yang  dapat ditampilkan,  

diamati dan diukur hasilnya. 

4. Perumusan tujuan belajar menggunakan klasifikasi dengan ranah 

kognitif,  afektif dan psikomotor. 

5. Makin tinggi jenjang pendidikan dalam perumusan tujuan belajar  

makin t inggi  proporsi  pe ringkat  t inggi  dalam ranah kognitif, afektif 

dan psikomotor. 
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