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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan 
Buku Penguatan Proses Pembelajaran untuk SMP.

Panduan ini disusun sebagai salah satu upaya untuk membantu guru memahami metode-
metode dan pendekatan pembelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 yang 
mencakup metode saintifik, pembelajaran berbasis projek, dan pembelajaran berbasis masalah 
yang diperkaya dengan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran dengan pendekatan 
komunikatif. Pembelajaran-pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang berpusat 
pada peserta didik dengan belajar aktif memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Sebagai komponen inovasi dalam kurikulum, banyak di antara guru SMP di Indonesia 
yang belum mengetahui dan mengimplementasikan  metode-metode dan pendekatan 
pembelajaran tersebut dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di kelas 
dengan baik. Buku panduan ini disusun dengan maksud menyajikan informasi utama 
mengenai metode-metode dan pendekatan tersebut agar guru memiliki pemahaman yang 
memadai dan selanjutnya dapat menyajikan pembelajaran aktif sesuai tuntutan implementasi 
Kurikulum 2013.

Direktorat Pembinaan SMP menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran 
serta berbagai pihak dalam penyelesaian buku panduan ini. Semoga kontribusi tersebut 
merupakan ilmu yang bermanfaat yang tiada putus amalnya.

Penjelasan mengenai masing-masing metode dan pendekatan dalam panduan ini masih 
memiliki sejumlah keterbatasan. Sehubungan dengan hal tersebut revisi akan dilakukan 
terus menerus. Masukan berbagai pihak, terutama guru, akan menjadikan penyempurnaan 
buku ini dapat diupayakan dengan baik.

Jakarta, Oktober 2013

Direktur 

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum 2013 diimplementasikan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014 
Untuk tingkat SMP, pada tahun pertama Kurikulum 2013 diimplementasikan pada kelas 
VII di 1437 sekolah yang tersebar di 295 Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Indonesia. 

Komponen terpenting implementasi kurikulum adalah pelaksanaan proses pembelajaran 
yang diselenggarakan di dalam dan/atau luar kelas untuk membatu peserta didik 
mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses menyatakan 
bahwa proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaranyang sesuai dengan 
karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Di antara metode yang dianjurkan dalam 
Standar Proses tersebut adalah metode saintifik/ilmiah, inkuiri,pembelajaran berbasis 
masalah dan pembelajaran berbasis projek pada semua mata pelajaran. Pendekatan/
metode lainnya yang dapat diimplementasikan antara lain pembelajaran kontekstual 
dan pembelajaran kooperatif.

Walaupun banyak guru SMP di Indonesia telah mengenal metode-metode tersebut, 
pengimplementasian metode-metode tersebut di kelas merupakan hal yang belum 
biasa. Untuk mengimplementasikannya, guru memerlukan panduan operasional yang 
memberikan gambaran utuh kegiatan-kegiatan pembelajaran operasional apa saja yang 
dilaksanakan pada tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Sehubungan dengan hal 
tersebut, perlu diterbitkan panduan proses pembelajaran yang secara rinci memberikan 
petunjuk operasional bagaimana metode-metode tersebut diimplementasikan pada 
kegiatan belajar mengajar pada tahap pendahuluan, inti, dan penutup.

B. Tujuan Panduan

Panduan ini pada dasarnya disusun untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas dengan 
tujuan:

1. memberi gambaran umum mengenai tujuan pendidikan jenjang SMP berdasarkan 
Kurikulum 2013;

2. memberi gambaran umum mengenai cakupan isi Kurikulum 2013 untuk jenjang 
SMP;

3. memberi gambaran umum mengenai penilaian pencapaian kompetensi sebagai 
hasil proses pembelajaran pada jenjang SMP berdasarkan Kurikulum 2013; dan
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4. Memberi deskripsi rinci mengenai proses pembelajaran pada jenjang SMP 
berdasarkan Kurikulum 2013 dengan metode saintifik, pembelajaran berbasis 
proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kontekstual, pembelajaran 
kooperatif, dan pembelajaran dengan pendekatan komunikatif.

C. Cakupan Isi Panduan

Untuk tujuan sebagaimana dinyatakan di atas, panduan ini mencakup: 

1. uraian singkat mengenai tujuan pendidikan jenjang SMP berdasarkan Kurikulum 
2013;

2. uraian singkat mengenai cakupan isi Kurikulum 2013 untuk jenjang SMP;

3. uraian singkat mengenai penilaian pencapaian kompetensi sebagai hasil proses 
pembelajaran pada jenjang SMP berdasarkan Kurikulum 2013; dan

4. deskripsi rinci mengenai proses pembelajaran pada jenjang SMP berdasarkan 
Kurikulum 2013 dengan metode saintifik, pembelajaran berbasis proyek, 
pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif, 
dan pembelajaran dengan pendekatan komunikatif.

Deskripsi rinci proses pembelajaran tiap-tiap pendekatan/metode meliputi:

1. pengertian;

2. tujuan pembelajaran;

3. prinsip-prinsip pembelajaran;

4. langkah-langkah pembelajaran;

5. contoh-contoh kegiatan pembelajaran pada tahap pendahuluan, inti, dan penutup; 
dan 

6. teknik penilaian.
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BAB II

PEMBELAJARAN DI SMP UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

A. Pembelajaran dengan Metode Saintifik

1. Pengertian Pembelajaran dengan Metode Saintifik

Pembelajaran dengan metode saintifik dapat didefinisikan sebagai 
pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif 
mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati 
(untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diketahui), merumuskan pertanyaan 
(dan merumuskan hipotesis), mengumpulkan data/informasi dengan berbagai 
teknik, mengolah/menganalisis data/informasi dan menarik kesimpulan dan 
mengomunikasikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut dapat dilanjutkan 
dengan mencipta.

Penerapan metode saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan 
proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, 
dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses itu, bantuan guru diperlukan, tetapi 
bantuan itu harus semakin berkurang ketika siswa semakin bertambah dewasa atau 
semakin tinggi kelasnya. 

Metode saintifik sangat relevan dengan teori belajar Bruner, Piaget, dan 
Vygotsky berikut ini.  

a.  Teori Belajar Bruner

Teori belajar Bruner disebut juga teori belajar penemuan. Ada empat hal pokok 
yang berkaitan dengan teori belajar Bruner (dalam Carin & Sund, 1975). Pertama, individu 
hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. 
Kedua, dengan melakukan proses kognitif dalam proses penemuan, siswa akan 
memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan 
intrinsik. Ketiga, satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam 
melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. 
Keempat, dengan melakukan penemuan, retensi ingatan siswa akan menguat. Empat hal 
di atas bersesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran dengan 
metode saintifik.
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b.  Teori Belajar Piaget

Berdasarkan teori Piaget, belajar berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan 
skema (jamak skemata). Skema adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif yang 
dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan 
sekitarnya (Baldwin, 1967). Skema tidak pernah berhenti berubah. Skemata seorang anak 
akan berkembang menjadi skemata orang dewasa. Proses yang menyebabkan terjadinya 
perubahan skemata disebut dengan adaptasi. 

Proses terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 
asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses kognitif yang dengannya seseorang 
mengintegrasikan stimulus, yang dapat berupa persepsi, konsep, hukum, prinsip, atau 
pengalaman baru, ke dalam skema yang sudah ada di dalam pikirannya. Asimilasi terjadi 
jika ciri-ciri stimulus tersebut cocok dengan ciri-ciri skema yang telah ada. Apabila ciri-ciri 
stimulus tidak cocok dengan ciri-ciri skema yang telah ada, seseorang akan melakukan 
akomodasi. 

Akomodasi dapat berupa pembentukan skema baru yang cocok dengan ciri-ciri 
rangsangan yang ada atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan 
ciri-ciri stimulus yang ada. Dalam pembelajaran diperlukan adanya penyeimbangan atau 
ekuilibrasi antara asimilasi dan akomodasi. Apabila pada seseorang akomodasi lebih 
dominan dibandingkan asimilasi, ia akan memiliki skemata yang banyak tetapi kualitasnya 
cenderung rendah. Sebaliknya, apabila asimilasi lebih dominan dibandingkan akomodasi, 
seseorang akan memiliki skemata yang tidak banyak, tetapi cenderung memiliki kualitas 
yang tinggi. Keseimbangan atau ekuilibrasi antara asimilasi dan akomodasi diperlukan 
untuk perkembangan intelek seseorang, menuju ke tingkat yang lebih tinggi.

Piaget (dalam Carin & Sund, 1975) menyatakan bahwa pembelajaran yang 
bermakna tidak akan terjadi kecuali siswa dapat beraksi secara mental dalam bentuk 
asimilasi dan akomodasi terhadap informasi atau stimulus yang ada di sekitarnya. Bila hal 
ini tidak terjadi, guru dan siswa hanya akan terlibat dalam belajar semu (pseudo-learning) 
dan informasi yang dipelajari cenderung mudah terlupakan. 

Proses kognitif yang dibutuhkan dalam rangka mengonstruk konsep, hukum, atau 
prinsip dalam skema seseorang melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah, 
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis 
data, menarik kesimpulan yang terjadi dalam pembelajaran dengan metode saintifik 
selalu melibatkan proses asimilasi dan akomodasi. Oleh karena itu, teori belajar Piaget 
sangat relevan dengan metode saintifik.
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c.  Teori Belajar Vygotsky

Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja 
atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, tetapi tugas-tugas itu masih 
berada dalam jangkauan kemampuan, atau tugas itu berada dalam zone of proximal 
development, yaitu daerah yang terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini, 
yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang 
dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. (Nur dan Wikandari, 2000:4).

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada teori Vygotsky 
menerapkan apa yang disebut dengan scaffolding (perancahan). Perancahan mengacu 
kepada bantuan yang diberikan teman sebaya atau orang dewasa yang lebih kompeten. 
Artinya, sejumlah besar dukungan diberikan kepada anak selama tahap-tahap awal 
pembelajaran, yang kemudian bantuan itu semakin dikurangi untuk memberikan 
kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggung jawab yang semakin besar segera 
setelah ia mampu melakukannya sendiri. (Nur, 1998:32).

Karakteristik pembelajaran yang menggunakan metode saintifik adalah

a.   berpusat pada siswa,

b.  melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, 
atau prinsip,

c. melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan 
intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, serta

2.  Tujuan Pembelajaran dengan Metode Saintifik

Tujuan pembelajaran dengan metode saintifik didasarkan pada keunggulan  
pendekatan tersebut. Pembelajaran dengan metode saintifik di antaranya, bertujuan 
untuk:

a. meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat 
tinggi siswa,

b. membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara 
sistematik,

c. memperoleh hasil belajar yang tinggi,

d. melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya 
ilmiah, serta
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e. mengembangkan karakter siswa.

3.  Prinsip Pembelajaran dengan Metode Saintifik

Pembelajaran dengan metode saintifik antara lain didasarkan pada prinsip 
pembelajaran yang:

a. berpusat pada siswa,

b. membentuk students’ self concept,

c. menghindari verbalisme,

d. memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi 
konsep, hukum, dan prinsip,

e. mendorong terjadinya peningkatan kecakapan berpikir siswa,

f. meningkatkan motivasi belajar siswa,

g. memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam 
komunikasi, serta

h. memungkinkan adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip 
yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya.

4.  Langkah Pembelajaran dengan Metode Saintifik

Secara umum pembelajaran dengan metode saintifik dilakukan melalui sejumlah 
langkah: 

a. melakukan pengamatan atas suatu fenomenon untuk mengidentifikasi masalah 
yang ingin diketahui,

b. merumuskan pertanyaan berkaitan dengan masalah yang ingin diketahui dan 
menalar untuk merumuskan hipotesis atau jawaban sementara,

c. mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik,

d. menganalisis data atau informasi untuk menarik kesimpulan,

e. mengomunikasikankesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari pembelajaran dengan metode saintifik berupa konsep, 
hukum, atau prinsip yang dikonstruk oleh siswa dengan bantuan guru.

Pada kondisi tertentu, data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tidak 
mungkin diperoleh secara langsung oleh siswa karena kadang-kadang data tersebut 
perlu dikumpulkan dalam waktu yang lama. Dalam hal ini guru dapat memberikan 
data yang dibutuhkan untuk kemudian dianalisis oleh siswa. 



7

Sekolah Menengah Pertama

5.  Contoh Kegiatan Pembelajaran dengan Metode Saintifik

Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan 
pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif 
yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 
Sebagai contoh, ketika memulai pembelajaran, guru menyapa anak dengan nada 
bersemangat dan gembira, mengecek kehadiran para siswa, menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran. Kegiatan inti 
dalam metode saintifik ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum, atau prinsip 
oleh siswa dengan bantuan guru melalaui langkah-langkah kegiatan yang diberikan 
di muka. Pada akhir kegiatan inti validasi terhadap konsep, hukum, atau prinsip yang 
telah dikonstruk oleh siswa dilakukan.

Kegiatan penutup ditujukan untuk beberapa hal pokok. Pertama, pengayaan materi 
pelajaran yang dikuasai siswa.Pengayaan dapat dilakukan dengan memberikan 
tugas kepada siswa membaca buku-buku pelajaran atau sumber informasi lainnya 
untuk memantapkan pemahaman materi yang telah dibelajarkan atau memahami 
materi lain yang berkaitan. Guru juga dapat meminta siswa mengakses sumber-
sumber dari internet, baik berupa animasi maupun video yang berkaitan dengan 
materi yang telah dibelajarkan.Dalam hal ini, sebaiknya guru memberikan situs-situs 
internet yang berkaitan dengan materi pelajaran yang telah dibelajarkan.Pengayaan 
dapat juga dilakukan dengan meminta siswa melakukan percobaan di rumah, yang 
berkaitan dengan materi yang telah dibelajarkan, yang dapat dilakukan dengan 
aman.Kedua, guru dapat memberikan kegiatan remedi apabila ada peserta didik 
yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, guru dapat memberi 
PR dan memberitahuhan materi/ kompetensi berikutnya yang akan dipelajari.
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Contoh kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup diberikan berikut ini.

Contoh Kegiatan Pendahuluan

1. Mengucapkan salam

2. Guru mengingatkan kembali tentang konsep-konsep yang telah dipelajari 
oleh siswa yang berkaitan dengan materi yang akandipelajari. Sebagai contoh, 
dalam mata pelajaran IPA, guru menanyakan konsep mengenai larutan 
dan komponennya, sebelum pembelajaran materi asam-basa. Untuk mata 
pelajaran IPS, misalnya, apersepsi dapat dilakukan dengan menggunakan isu-
isu yang berkenaan dengan bencana banjir yang sering terjadi. Di antaranya 
(i) di mana, kapan, dan mengapa banjir itu bisa terjadi, (ii) siapa yang sering 
menjadi korban, (iii) apa yang dilakukan oleh masyarakat korban banjir ketika 
menghadapi bencana itu. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran.

Contoh Kegiatan Inti

1. Mengamati

Dalam mata pelajaran IPA, guru meminta siswa untuk mengamati suatu 
fenomenon. Sebagai contoh, guru meminta siswa untuk mengamati sifat 
larutan yang diperoleh dari ekstrak buah belimbing atau tomat. Fenomenon 
yang diberikan dapat juga dalam bentuk video. Dalam mata pelajaran IPS, 
misalnya, fenomena yang diamati adalah gambar (foto, slide, video) mengenai 
hutan gundul, hujan deras, orang yang membuang sampah sembarangan, 
banjir besar, atau berbagai peristiwa yang terkait dengan bencana banjir yang 
terjadi di suatu tempat.

2. Menanya

Dalam mata pelajaran IPA, siswa mengajukan pertanyaan tentang suatu 
fenomenon. Sebagai contoh, siswa mempertanyakan “mengapa larutan ekstrak 
buah belimbing atau tomat memiliki rasa manis dan asin”. Dalam mata pelajaran 
IPS, misalnya, siswa mempertanyakan “apa sebab dan akibat banjir bisa terjadi 
di ruang dan waktu yang sama atau berbeda”.

Pada tahap ini, peserta didik juga didorong untuk mengajukan jawaban 
sementara terhadap pertanyaan yang mereka rumuskan. Sebagai contoh, dalam 
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mata pelajaran IPA, siswa mengajukan pendapat bahwa rasa manis dan masam 
pada larutan ekstrak buah belimbing atau tomat disebabkan oleh adanya zat 
yang memiliki rasa manis dan zat yang memiliki rasa asam. Pendapat siswa ini 
merupakan suatu hipotesis. Dalam mata pelajaran IPS, misalnya, hipotesis itu 
adalah banjir (sebagai akibat) dan penggundulan hutan (sebagai sebab) bisa 
terjadi  di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda.

3. Mengumpulkan data atau informasi

Dalam mata pelajaran IPA, siswa mengumpulkan data atau guru 
memberikan data mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam 
larutan ekstrak buah belimbing atau buah tomat. Dalam mata pelajaran IPS, 
siswa mengumpulkan informasi yang relevan dengan sebab, akibat, tempat, 
dan waktu terjadinya banjir.

4. Menganalisis Data

Dalam mata pelajaran IPA, misalnya, siswa menganalisis data yang 
dikumpulkan sendiri atau data yang diberikan oleh guru. Berdasarkan hasil 
analisis data siswa menarik kesimpulan. Sebagai contoh, siswa menyimpulkan 
bahwa rasa manis pada larutan ekstrak buah belimbing atau buah tomat 
disebabkan oleh adanya gula, sedangkan rasa masam disebabkan oleh adanya 
asam. Dalam mata pelajaran IPS, contoh bentuk kesimpulan itu, misalnya, hujan 
di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta menunjukkan adanya keterkaitan 
antarruang dan waktu.

5. Mengomunikasikan

Pada langkah ini, siswa dapat menyampaikan kesimpulannya secara 
lisan atau tertulis, misalnya, melalui presentasi kelompok, diskusi, dan tanya 
jawab. Dalam mata pelajaran IPA, misalnya, guru meminta siswa untuk 
mengungkapkan konsep, prinsip, atau teori yang telah dikonstruk oleh siswa. 
Dalam mata pelajaran IPS, misalnya, siswa diminta untuk menjelaskan
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B. Pembelajaran Berbasis Masalah

[Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning) mula-mula dikembangkan 
padasekolah kedokteran di Ontario Kanada pada 1960-an (Barrows, 1996). Pendekatan ini 
dikembangkan sebagai respon atas fakta bahwa para dokter muda yang baru lulus dari 
sekolah kedokteran itu memiliki pengetahuan yang sangat kaya, tetapi kurang memiliki 
keterampilan memadai untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam praktik 
sehari-hari. Perkembangan selanjutnya, Pembelajaran Berbasis Masalah secara lebih luas 
diterapkan di berbagai mata kuliah di perguruan tinggi dan di berbagai mata pelajaran di 
sekolah.]

1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah

[Pembelajaran Berbasis Masalah adalah pembelajaran yang menggunakan 
masalah nyata yang tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka (open-ended) 
sebagai konteks atau sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan 
menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta membangun pengetahuan baru. ]
Berbeda dengan pembelajaran konvensional yang menjadikan masalah nyata, dalam 
bentuk soal cerita, sebagai penerapan dari konsep atau pengetahuan yang telah 
dipelajari, Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan masalah nyata di awal tahap 
pembelajaran sebagai sarana bagi peserta didik untuk membangun pengetahuannya.

Dalam Pembelajaran Berbasis Masalah, peserta didik, secara individual maupun 
berkelompok, menyelesaikan masalah nyata tersebut dengan menggunakan strategi 
atau pengetahuan yang telah dimiliki. Secara kritis, peserta didik menginterpretasikan 

Contoh Kegiatan Penutup

1. Dalam mata pelajaran IPA dan mata pelajaran lain, guru dapat meminta siswa 
untuk meningkatkan pemahamannya mengenai konsep, prinsip, atau teori 
yang telah dipelajari dari buku-buku pelajaran atau sumber informasi lain 
yang relevan. Contoh dalam mata pelajaran IPA di atas juga dapat digunakan 
dalam mata pelajaran IPS.

2. Dalam mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS, dan mata pelajaran lain, guru 
dapat memberikan beberapa situs di internet yang berkaitan dengan konsep, 
prinsip, atau teori yang telah dipelajari oleh siswa dan kemudian meminta 
siswa untuk mengaksesnya.
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masalah, mengidentifikasi informasi dan strategi yang diperlukan, menemukan dan 
mengidentifikasi solusi yang mungkin, mengevaluasi kesesuaian strategi dan solusi, 
dan mengkomunikasikan simpulan. Proses tersebut memungkinkan peserta didik 
berlatih mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menyelesaikan 
masalah serta membangun konsep, pengetahuan, atau strategi tertentu. Proses 
pembelajaran demikian sejalan dengan paham konstruktivisme yang menekankan 
peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuannya sendiri, bukan 
menerimanya dalam bentuk jadi dari guru.

2. Tujuan Pembelajaran Berbasis Masalah

Tujuan utama Pembelajaran Berbasis Masalah bukanlah penyampaian sejumlah 
besar fakta kepada peserta didik, melainkan pada pengembangan kemampuan peserta 
didik untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan sekaligus mengembangkan 
pengetahuannya. Pembelajaran Berbasis Masalah juga dimaksudkan untuk 
mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan sosial peserta didik yang 
dapat terbentuk ketika peserta didik berkolaborasi dalam mengidentifikasi informasi, 
strategi, dan sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan masalah.

Hasil penelitian Gijselaers (1996) menunjukkan bahwa penerapan Pembelajaran 
Berbasis Masalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang ditunjukkan 
oleh kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi informasi yang diketahui dan 
diperlukan serta strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 

3. Prinsip-prinsip Pembelajaran Berbasis Masalah

Prinsip utama Pembelajaran Berbasis Masalah adalah penggunaan masalah 
nyata sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan 
berpikir kritis, keterampilan menyelesaikan masalah dan serta mengembangkan 
pengetahuan. Masalah nyatamerupakan masalah yang terdapat dalam kehidupan 
sehari-hari dan bermanfaat langsung apabila diselesaikan. Penggunaan masalah nyata 
dapat mendorong minat dan keingintahuan peserta didik karena mereka mengetahui 
kebermanfaatan pengetahuan yang dipelajari. Pemilihan masalah nyata dalam 
Pembelajaran Berbasis Masalah dilakukan atas pertimbangan kesesuaiannya dengan 
pencapaian kompetensi dasar tertentu dan potensinya untuk mengembangkan 
kemampuan berpikir kritis. Masalah itu bersifat terbuka (open-ended problem)yang 
memiliki banyak jawaban atau strategi penyelesaian yang mendorong keingintahuan 
peserta didik untuk mengeksplorasinya. Masalah itu juga bersifat tidak terstruktur 
dengan baik (ill-structured) yang tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan 
cara menerapkan rumus atau strategi tertentu, melainkan memerlukan informasi lebih 
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lanjut untuk memahami atau memerlukan kombinasi beberapa strategi atau bahkan 
mengkreasi strategi sendiri untuk menyelesaikannya. 

Berikut adalah beberapa contoh masalah nyata yang dapat digunakan dalam 
Pembelajaran Berbasis Masalah di mata pelajaran IPS, matematika, dan IPA.

a. IPS

Suatu keluarga yang terdiri atas empat orang akan menyewa rumah. Ayah adalah 
karyawan dengan gaji 4,5 juta rupiah dan Ibu seorang guru dengan gaji 3,5 juta 
rupiah. Minggu depan dua anak yang masing-masing berusia 14 dan 7 tahun akan 
masuk sekolah. Bantu keluarga tersebut menentukan lokasi dan harga terbaik bagi 
mereka untuk menyewa rumah.

b. Matematika

[Seorang ibu yang mempunyai seorang puteri berusia 6 tahun mempunyai uang 
sebesar 20 juta rupiah peninggalan almarhum suaminya.Ibu ini ingin puteri 
semata wayangnya sukses dalam pendidikan, dalam arti dapat menyelesaikan 
studi sampai tingkat perguruan tinggi. Bantu Ibu ini mengelola keuangansehingga 
keinginannya] tercapai. 

c. IPA

Diperoleh informasi bahwa kantin sekolah tidak baik dari segi kesehatan maupun 
pendapatan sekolah. Pihak sekolah meminta kelasmu untuk memecahkan masalah 
ini.

Pembelajaran Berbasis Masalah berpusat pada peserta didik (student-centered). 
Guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik untuk [secara aktif] 
menyelesaikan masalah dan membangun pengetahuannya. Pembelajaran Berbasis 
Masalah juga bercirikan adanya kolaborasi antarpeserta didik untuk mengeksplorasi 
masalah nyata dan menyelesaikannya.

4. Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran Berbasis Masalah diawali dengan aktivitas peserta didik 
secara individual maupun kelompok dalam menyelesaikan masalah nyata dengan 
menggunakan strategi atau pengetahuan yang telah dimiliki. Proses penyelesaian 
masalah tersebut berimplikasi pada terbentuknya keterampilan siswa dalam 
menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membentuk pengetahuan 
baru. Secara umum, poses tersebut dilakukan melalui sintaks atau langkah-langkah 



13

Sekolah Menengah Pertama

pembelajaran yang dikemukakan Nur (2011) sebagaimana disajikan pada Tabel 1 
berikut.

Tabel 1. Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah

Tahap Aktivitas Guru dan Peserta didik

Tahap 1

Mengorientasikan peserta didik 
terhadap masalah

Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran dan sarana atau 
logistik yang dibutuhkan.
Guru memotivasi peserta didik 
untuk terlibat dalam aktivitas 
pemecahan masalah nyata yang 
dipilih atau ditentukan

Tahap 2

Mengorganisasi peserta didik untuk 
belajar

Guru membantu peserta didik 
mendefinisikan dan mengorganisasi 
tugas belajar yang berhubungan 
dengan masalah yang sudah 
diorientasikan pada tahap 
sebelumnya.

Tahap 3

Membimbing penyelidikan individual 
maupun kelompok

Guru mendorong peserta didik 
untuk mengumpulkan informasi 
yang sesuai dan melaksanakan 
eksperimen untuk mendapatkan 
kejelasan yang diperlukan untuk 
menyelesaikan masalah.

Tahap 4

Mengembangkan dan menyajikan 
hasil karya

Guru membantu peserta 
didik untuk berbagi tugas dan 
merencanakan atau menyiapkan 
karya yang sesuai sebagai hasil 
pemecahan masalah dalam bentuk 
laporan, video, atau model.

Tahap 5

Menganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah

Guru membantu peserta didik 
untuk melakukan refleksi 
atau evaluasi terhadap proses 
pemecahan masalah yang 
dilakukan
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 5. Contoh Kegiatan Pembelajaran Berbasis Masalah

Sesuai dengan Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang standar proses, 
kegiatan Pembelajaran Berbasis Masalah terdiri atas tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, 
dan penutup. Tahap 1 Pembelajaran Berbasis Masalah, yaitu mengorientasikan peserta 
didik terhadap masalah merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan dalam tahap 
pendahuluan. Tahap 2, tahap 3, dan tahap 4, yaitu berturut-turut mengorganisasikan 
peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 
dan mengembangkan dan menyajikan hasil karya dikategorikan sebagai tahap inti 
pembelajaran. Tahap 5, tahap terakkhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah merupakan tahap penutup pembelajaran, meski dapat pula 
dipandang sebagai salah satu aktivitas pada tahap inti pembelajaran.

Dalam kegiatan pembelajaran, beberapa peserta didik mungkin memerlukan 
penguatan/pengayaan dan beberapa lainnya memerlukan remidi. Kegiatan pengayaan 
dilakukan untuk memperkuat dan memperkaya pemahaman peserta didik yang telah 
mencapai ketuntasan belajar, sedangkan kegiatan remidi diberikan kepada peserta 
didik yang belum mencapai ketuntasan belajar. Pengayaan dapat berbentuk proyek 
yang dilakukan di luar jam pelajaran. Remidi dapat berupa penyelesaian soal-soal 
sesuai indikator-indikator tertentu yang belum dikuasai peserta didik. 

Berikut adalah contoh kegiatan Pembelajaran Berbasis Masalah yang terdiri atas 
tahapan pendahuluan, inti, dan penutup.

a. Kegiatan pendahuluan

Pada tahap ini, dilakukan Tahap 1 Pembelajaran Berbasis Masalah, yaitu 
mengorientasi peserta didik pada masalah. Dalam pelajaran IPA, masalah 
tersebut dapat terkait dengan aktivitas penduduk yang membuang limbah rumah 
tangga secara liar ke lingkungan sekitar. Dalam pelajaran IPS, masalah tersebut 
dapat berupa peristiwa kerusuhan atau tawuran antarpelajar. Dalam pelajaran 
matematika, masalah tersebut dapat berupa penentuan kombinasi terbaik dari 
beberapa jenis produk yang harus dihasilkan untuk memperoleh keuntungan 
maksimum. Masalah tersebut dapat disajikan dalam bentuk gambar, diagram, 
bagan, atau film pendek.

Guru memfasilitasi peserta didik untuk mencermati (mengamati) masalah 
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan (menanya) terkait masalah tersebut. 
Guru meminta peserta didik mengajukan dugaan mengenai solusi atau strategi 
terbaik untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, siswa menduga mengenai dampak 
limbah terhadap kehidupan organisme, menduga strategi penyelesaian masalah 
tawuran antarpelajar, dan kombinasi produk terbaik yang memberikan keuntungan 
maksimum. Untuk menguatkan dugaan tersebut, peserta didik dapat membaca 
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berbagai sumber belajar yang sesuai. Selanjutnya guru menginformasikan tujuan 
pembelajaran.

b. Kegiatan inti

1) Guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar (Tahap 2) secara 
individual maupun dalam bentuk diskusi kelompok

2) Dengan bimbingan guru, peserta didik melakukan penyelidikan dengan cara 
melakukan eksperimen maupun mengeksplorasi sumber-sumber belajar 
yang mendukung. (Tahap 3 membimbing penyelidikan individu maupun 
kelompok) 

3) Peserta didik dalam kelompok mengembangkan laporan hasil penelitian 
atau hasil diskusi kelompok. (Tahap 4 mengembangkan dan menyajikan 
hasil karya). Setiap kelompok mempresentasikan hasil eksperimen 
(mengomunikasi). Kelompoklain menanggapi hasil presentasi dan guru 
memberikan umpan balik. 

4) Guru membimbing diskusi kelas untuk mengklarifikasi dan memperkuat 
pemahaman peserta didik terkait hasil diskusi kelompok.

5) Guru bersama peserta didik menganalisis dan mengevaluasi terhadap proses 
pemecahan masalah yang dipresentasikan setiap kelompok maupun terhadap 
seluruh aktivitas pembelajaran yang dilakukan. (Tahap 5 Menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah)

6) Guru memberikan penguatan terkait penguasaan pengetahuan atau konsep 
tertentu, misalnya dampak deterjen terhadap kehidupan organisme atau terkait 
strategi pencegahan tawuran antarpelajar

c. Kegiatan penutup

Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan hasil diskusi. Guru 
dapat melakukan kegiatan pengayaan [bagi peserta didik yang telah mencapai 
ketuntasan. Sebaliknya, guru dapat memberikan remidi bagi peserta didik yang 
belum mencapai ketuntasan.]
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Contoh Skenario Pembelajaran Pembelajaran Berbasis Masalah

Mata pelajaran : Matematika
Kelas/semester : VIII/1
Materi pokok : Teorema Pythagoras

Kompetensi Dasar (KD)

1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.1  Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab, responsif,  
dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah

3.8 Memahami Teorema Pythagoras melalui alat peraga dan penyelidikan berbagai pola 
bilangan 

4.5 Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menyelesaikan berbagai masalah 

Indikator Pencapaian Kompetensi

2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah

3.8  Menemukan Teorema Pythagoras

4.5  Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah

Pendahuluan

•	 Pada tahap ini, dilakukan Tahap 1 langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah, 
yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Masalah tersebut terkait dengan 
Teorema Pythagoras sebagai berikut.

Seorang petani ingin membangun pipa air yang dipasang dari sumber air ke 
rumahnya.Ia memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, memasang pipa mengikuti jalan 
utama. Pilihan ini memerlukan biaya Rp 300.000/m. Pilihan kedua adalah memasang 
pipa yang mengubungkan dua tempat tersebut secara langsung melintai padang. 
Pilihan ini memerlukan biaya Rp 450.000/m.

 Sumber Air 

Lapangan 

Jalan 1.000 m 
Rumah 

200 m 
m Jalan 

Bantu petani tersebut untuk menentukan pilihan terbaik dalam memasang pipa 
tersebut.

•	 Peserta didik mencermati (mengamati) dan mengeksplorasi masalah tersebut, misalnya 
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dengan menduga panjang rute langsung dari sumber air ke rumah dan menduga biaya 
yang diperlukan untuk memasang pipa tersebut.

•	 Dengan bimbingan guru, peserta didik mengeksplorasi strategi yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah tersebut melalui membaca sumber-sumber belajar yang sesuai

•	 Guru menekankan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan 
Teorema Pythagoras. Guru menginformasikan mengenai sejarah Teorema Pythagoras

•	  Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menemukan 
Teorema Pytahgoras. 

Kegiatan Inti

•	 Guru mengorganisasi peserta didikuntuk belajar dalam bentuk diskusi kelompok kecil 
(Tahap 2: mengorganisasikan peserta didik untuk belajar).

•	 Dengan bimbingan guru, peserta didik secara berkelompok melakukan penyelidikan untuk 
menemukan Teorema Pythagoras dengan melakukan kegiatan seperti terlampir

•	 Masing-masing kelompok atau salah satu kelompok terpilih mengkomunikasikan hasil 
penyelidikan dan hasil diskusi (Tahap 4: mengembangkan dan menyajikan hasil karya). 
Kelompok lain memberikan saran dan tanggapan.

•	 Guru membimbing diskusi kelas untuk mengklarifikasi pemahaman peserta didik mengenai 
Teorema Pythagoras. 

•	 Peserta didik menyelesaikan beberapa masalah terkait penerapan Teorema Pythagoras, 
terlampir

•	  Peserta didik secara individual atau kelompok menyusun (mencipta) soal terkait penerapan 
Teorema Pythagoras

Kegiatan Penutup

•	  Dengan bimbingan guru, peserta didik membuat simpulan dan merangkum kegiatan 
pembelajatran

•	  Guru memberikan tugas untuk menyelediki cara atau strategi lain untuk menemukan atau 
membuktikan Teorema Pythagoras 

•	 Guru membimbing peserta didik untuk mengevaluasi proses pemecahan masalah yang 
telah dilakukan. Guru juga membimbimbing peserta didik untuk merefleksi seluruh 
akttivitas pembelajaran yang dilakukan. Refleksi dapat dikaitkan difokuskan pada perilaku 
ilmiah yang dapat terbentuk pada diri peserta didik melalui akktivitas pembelajaran 
Perilaku ilmiah tersebut seperti memiliki keingintahuan, objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; 
hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; dan inovatif. Refleksi lebih lanjut juga 
dapat mendorong peserta didik untuk mengagumi keteraturan ciptaan Tuhan termasuk 
keteraturan dan keindahan hubungan antara ukuran-ukuran sisi segitiga siku-siku.
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Contoh Lembar Kegiatan

Lembar Kegiatan

Tujuan

1. Menemukan Teorema Pythagoras 

2. Menerapkan Teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah

Kegiatan

1. Perhatikan dua persegi masing-masing dengan panjang sisi (a + b) seperti pada gambar 
berikut. Tulis persamaan yang menunjukkan luas masing-masing persegi tersebut

 a b a b 

a 

b b 

a 

c 
c 

c 

c 

2. Tulis persamaan yang menunjukkan bahwa luas daerah persegi berarsir sama dengan 
luas daerah persegi tidak berarsir.

3. Sederhanakan persamaan yang kamu peroleh.

4. Gunakan kata-kata untuk menyatakan makna persamaan ini yang menyatakan hubungan 
antara ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku.

5. Pernyataan atau kalimat yang menyatakan hubungan antara ukuran sisi-sisi segitiga 
siku-siku disebut Teorema Pythagoras. Nyatakan dengan kalimatmu sendiri Teorema 
Pythagoras. 

Soal Latihan

1. Dua pelari menempuh jarak 8 km ke utara dan 5 km ke barat. Berapa jarak terpendek yang 
harus mereka tempuh untuk kembali ke tempat mereka berangkat?

2. Dalam keadaan darurat seseorang harus diselamatkan melalui pintu jendela yang memiliki 
tinggi 6 m. Sebuah tangga harus ditempatkan minimum 1 m dari dasar bangunan.  Berapa 
tinggi tangga yang mungkin? Buatlah diagram untuk membantu menjawab pertanyaan 
ini.

 
a 

b 

c 
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3. Tommy mengatakan bahwa, “panjang sisi ketiga segitiga berikut adalah 36 + 25 = 61 cm.” 
Apakah pendapat Tommy benar? Mengapa? 

 

C.   Pendekatan Pembelajaran Berbasis Projek 

1. Pengertian pembelajaran berbasis projek (PBP)

Pembelajaran Berbasis Projek (Project-Based Learning) adalah model pembelajaran 
yang menggunakan projek/kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai 
kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Penekanan pembelajaran terletak 
pada aktivitas-aktivias peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan 
keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan 
produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata.Produk yang dimaksud adalah 
hasil projek dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi/
prakarya, dan lain-lain.Pendekatan ini memperkenankan pesera didik untuk bekerja 
secara mandiri maupun berkelompok dalam mengkostruksikan produk nyata.

Pembelajaran Berbasis Projek merupakan model pembelajaran yang menggunakan 
projek sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan pengetahuan dan 
keterampilan baru berdasarkan pengalaman nyata. PBP dilakukan secara sistematik 
yang mengikutsertakan peserta didik dalam pembelajaran sikap, pengetahuan 
dan keterampilan  melalui investigasi dalam perancangan produk.PBP merupakan 
pendekatan pembelajaran yang inovatif, yang menekankan belajar kontekstual 
melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Pelaksanaan pembelajaran berbasis projek 
memberi kesempatan peserta didik berpikir kritis dan mampu mengembangkan 
kreativitasnya melalui pengembangan inisiatif  untuk menghasilkan produk nyata 
berupa barang atau jasa.

Pada PBP, peserta didik terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah yang 
ditugaskan oleh guru dalam bentuk suatu projek. Peserta didik aktif mengelola 
pembelajarannya dengan bekerja secara nyata yang menghasilkan produk riil.PBP 
dapat mereduksi kompetisi di dalam kelas dan mengarahkan peserta didik lebih 
kolaboratif daripada bekerja sendiri-sendiri.Di samping itu PBP dapat juga dilakukan 

 

6 cm 
cm 

5 cm 
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secara mandiri melalui bekerja mengkonstruk pembelajarannya melalui pengetahuan 
serta keterampilan baru, dan mewujudkannya dalam produk nyata.

2.  Tujuan pembelajaran berbasis projek (PBP)

Pembelajaran Berbasis Projek merupakan metode pembelajaran yang berfokus pada 
peserta didik dalam kegiatan pemecahan masalah terkait dengan projek dan tugas-
tugas bermakna lainya.Pelaksanaan PBP dapat memberi peluang pada peserta didik 
untuk bekerja mengkonstruk tugas yang diberikan guru yang puncaknya dapat 
menghasilkan produk karya peserta didik. Tujuan Pembelajaran Berbasis Projek (PBP) 
adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh pengetahuan dan ketrampilan baru dalam pembelajaran

b. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah projek. 

c. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah projek yang 
kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa.

d. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola 
sumber/bahan/alat untuk menyelesaikan tugas/projek.

e. Meningkatkan kolaborasi  peserta didik khususnya pada PBP yang bersifat 
kelompok.

3.  Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis projek (PBP)

PBP adalah pembelajaran dengan menggunakan tugas projek sebagai metode 
pembelajaran.Para peserta didik bekerja secara nyata, seolah-olah ada di dunia nyata 
yang dapat menghasilkan produk secara nyata atau realistis. Prinsip yang mendasari 
pada PBP adalah: 

a. Pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas projek 
pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran.

b. Tugas projek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau 
topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. 

c. Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan 
produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema/topik 
yang disusun dalam bentuk produk (laporan atau hasil karya). Produk tersebut 
selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan dan umpan balik untuk 
perbaikan produk.
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4.   Langkah-langkah pembelajaran berbasis projek

Dalam PBP, peserta didik diberikan tu¬gas dengan mengembangkan tema/topik 
dalam pembelajaran dengan melakukan kegiatan projek yang realistik.  Di samping 
itu, penerapan pembelajaran berbasis projek ini mendorong tumbuhnya kreativitas, 
kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analitis pada 
peserta didik.

Secara umum, langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Projek (PBP) dapat dijelaskan 
sebagai berikut:

 3. Penyusunan Jadwal 
Pelaksanaan Projek 

2. Perancangan langkah-
langkah penyelesaian projek 

1. Penentuan Projek 

5. Penyusunan laporan dan 
presentasi/publikasi hasil 

projek 

4. Penyelesaian projek 
dengan fasilitasi dan 

monitoring guru 
 

6. Evaluasi proses dan 
hasil projek 

Gambar 1:  Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Projek

Diadaptasi dari Keser & Karagoca (2010)

Berdasarkan bagan di atas, kegiatan yang harus dilakukan pada setiap langkah PBP 
adalah sebagai berikut:

a. Penentuan Projek

Pada langkah ini, peserta didik menentukan tema/topik projek bersama guru. 
Peserta didik diberi kesempatan untuk memilih/menentukan projek yang akan 
dikerjakannya baik secara kelompok ataupun mandiri dengan catatan tidak 
menyimpang dari tema.

b. Perancangan Langkah-langkah Penyelesaian Projek

Peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian projek dari 
awal sampai akhir beserta pengelolaannya. Kegiatan perancangan projek ini 
berisi perumusan tujuan dan hasil yang diharapkan, pemilihan aktivitas untuk 
penyelesaian projek, perencanaan sumber/bahan/alat yang dapat mendukung 
penyelesaian tugas projek, dan kerja sama antar anggota kelompok.

c. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Projek

Peserta didik dengan pendampingan guru melakukan penjadwalan semua 
kegiatan yang telah dirancangnya.Berapa lama projek itu harus diselesaikan tahap 
demi tahap.
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d. Penyelesaian Projek dengan Fasilitasi dan Monitoring Guru

Langkah ini merupakan pelaksanaan rancangan projek yang telah dibuat. Aktivitas 
yang dapat dilakukan dalam kegiatan projek di antaranya dengan: a) membaca, 
b) membuat disain, c) meneliti, d) menginterviu, e) merekam, f ) berkarya, g) 
mengunjungi objek projek, dan/atau h) akses internet. Guru bertanggung jawab 
membimbing dan memonitor aktivitas peserta didik dalam melakukan tugas 
projek mulai proses hingga penyelesaian projek. . Pada kegiatan monitoring, 
guru membuat rubrik yang akan dapat merekam aktivitas peserta didik dalam 
menyelesaikan tugas projek. 

e. Penyusunan Laporan dan Presentasi/Publikasi Hasil Projek

Hasil projek dalam bentuk produk, baik itu berupa produk karya tulis, disain, 
karya seni, karya teknologi/prakarya, dan lain-lan dipresentasikan dan/atau 
dipublikasikan kepada peserta didik yang lain dan guru atau masyarakat dalam 
bentuk presentasi, publikasi, dan pameran produk pembelajaran. 

f. Evaluasi Proses dan Hasil Projek

Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi 
terhadap aktivitas dan hasil tugas projek. Proses refleksi pada tugas projek dapat 
dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada tahap evaluasi, peserta didik 
diberi kesempatan mengemukakan pengalamannya selama menyelesaikan tugas 
projek yang berkembang dengan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama 
menyelesaikan tugas projek. Pada tahap ini juga dilakukan umpan balik terhadap 
proses dan produk yang telah dilakukan.

5.  Contoh-contoh kegiatan pembelajaran berbasis projek

Proses pembelajaran berbasis projek meliputi tahap-tahap persiapan, pelaksanaan 
dan evaluasi. Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis 
projek, tahap persiapan meliputi kegiatan menemukan tema/topik projek, 
merancang langkah penyelesaian projek dan menyusun jadwal projek. Pada tahap 
pelaksanaan meliputi kegiatan proses penyelesaian projek dengan difasilitasi dan 
dimonitoring dari guru serta penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasil 
projek. Pada tahap evaluasi meliputi kegiatan evaluasi proses dan hasil kegiatan 
projek.

Berikut adalah contoh kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis 
projek pada tahap kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.
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a. Persiapan

Dalam persiapan, diawali dengan penjelasan guru tentang materi yang dipelajari 
yang diikuti dengan instruksi tugas projek yang dilengkapi dengan persyaratan 
tertentu, termasuk ketentuan waktu. Selanjutnya langkah-langkah PBP adalah 
sebagai berikut: 

1) Menentukan projek , yaitu memilih tema/topik untuk menghasilkan 
produk (laporan observasi/penyelidikan, rancangan karya seni, atau karya 
keterampilan) dengan karakteristik mata pelajaran dengan menekankan 
keorisinilan produk. Penentuan produk juga disesuaikan dengan kriteria 
tugas, dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik dan sumber/
bahan/alat yang tersedia. 

2) Merancang langkah-langkah penyelesaian projek dari awal sampai akhir. Pada 
kegiatan ini, peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian produk yang akan 
dihasilkan dan langkah-langkah serta teknik untuk menyelesaikan bagian-
bagian tersebut sampai dicapai produk akhir. 

3) Menyusun jadwal pelaksanaan projek, yaitu menyusun tahap-tahap 
pelaksanaan projek dengan mempertimbangkan kompleksitas langkah-
langkah dan teknik penyelesaian produk serta waktu yang ditentukan guru.

b. Pelaksanaan 

1)  Menyelesaikan projek dengan difasilitasi dan dipantau guru, yaitu  mencari 
atau mengumpulkan data/material dan kemudian mengolahnya untuk 
menyusun/mewujudkan bagian demi bagian sampai dihasilkan produk akhir.

2)  Mempresentasikan/mempublikasikan hasil projek, yaitu menyajikan produk 
dalam bentuk presentasi, diskusi, pameran, atau publikasi (dalam majalah 
dinding atau internet) untuk memperoleh tanggapan dari peserta didik yang 
lain, guru, dan bahkan juga masyarakat.

c. Evaluasi

Evaluasi proses dan hasil projek, yaitu meninjau proses pelaksanan projek dan 
menilai produk yang dihasilkan untuk mengetahui ketercapaian tujuan projek

LAMPIRAN:

Contoh Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Projek pada mata pelajaran Seni Budaya 
(Seni Rupa) 
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LAMPIRAN:

Contoh Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Projek pada mata pelajaran Seni Budaya 
(Seni Tari) 

Mata Pelajaran   : Seni Budaya (Seni Tari)

Kelas/Semester   : VII/1

Materi Pokok/Tema  :  Membuat level dan pola lantai tari

Kompetensi Dasar  : 

1.1  Menerima, menanggapi dan  menghargai  keragaman  dan keunikan karya seni tari 
sebagai bentuk rasa syukur terhadap  anugerah Tuhan

2.1   Menunjukkan sikap  menghargai, jujur,disiplin,melalui aktivitas berkesenian

3.4   Memahami  gerak tari   sesuai level, dan pola lantai  sesuai iringan

4.4   Memperagakan  gerak tari   berdasarkan level, dan pola lantai  sesuai iringan

Indikator Pencapaian Kompetensi   :

1. Menjelaskan pengertian gerak tari berdasarkan level dan pola lantai 

2. Mempraktekkan  gerak tari dengan menggunakan level

3. Mempraktekkan gerak tari dengan menggunakan pola lantai

4. Mengombinasikan tari  dengan  level dan pola lantai

5. Membuat laporan proses kegiatan menyusun level dan pola lantai tari

Langkah-Langkah Pembelajaran

Persiapan 

1. Menentukan projek

•	 Peserta	didik	melihat	video	tari	kreasi	Jawa	Timur	(tari		Ole	Olang	yang	ditarikan	oleh	5	
orang penari) dengan memperhatikan pada penggunaan level,  pola lantai, dan iringan 
dilanjutkan dengan komentar dan tanya jawab.

•	 Peserta	didik	dibagi	dalam	kelompok	kecil	terdiri	dari	4-5	orang	dengan	diberikan	tugas	
projek “Menyusun Level dan Pola Lanti Tari”. Tari yang dipergunakan untuk menyusun 
level dan pola lantai adalah tari yang telah dikuasai peserta didik pada semester satu.

•	 Peserta	didik	bersama	dengan	kelompoknya	menentukan	satu	jenis	tari	sebagai	bahan	
untuk menyelesaikan tugas projek membuat level dan pola lantai tari. 

2. Merancang langkah-langkah penyelesaian projek 

•	 Peserta	 didik	 (secara	 berkelompok)	 merancang	 jumlah	 penari	 dan	 menentukan		
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penggalan-penggalan ragam gerak yang akan dibuat level dan pola lantai dalam tari.

•	 Peserta	didik	mendiskusikan	bentuk	level	dan	pola	lantai	yang	akan	digunakan	dalam	
membuat tugas.

•	 Peserta	didik	(secara	berkelompok)	membagi	tugas	masing-masing	anggota	kelompok.

•	 Peserta	 didik	 menyusun	 langkah-langkah	 proses	 eksplorasi	 penyusunan	 gerak	 tari	
berdasarkan level dan pola lantai

3. Menyusun jadwal pelaksanaan projek

•	 Peserta	 didik	 (secara	 berkelompok)	 berdiskusi	 menentukan	 jadwal	 kegiatan	 projek	
sesuai dengan target waktu yang telah disampaikan oleh guru.

•	 Peserta	 didik	 (secara	 berkelompok)	 menyusun	 jadwal	 kegiatan	 penyelesaian	 tugas	
projek tahap demi tahap.

Pelaksanaan

1. Menyelesaikan projek dengan fasilitasi dan pemantauan guru

•	 Peserta	 didik	 (secara	 berkelompok)	 mengeksplorasi	 gerak	 tari	 	 dan	 kemungkinan	
berbagai ragam gerak menggunaan level maupun pola lantainya.

•	 Peserta	didik	(secara	berkelompok)	melakukan	perlatihan	untuk	menghafalkan	urutan	
gerak tari yang telah dibuat level dan pola lantai.

•	 Dalam	proses	penyelesaian	tugas	projek,	guru	memonitoring	kegiatan	peserta	didik.

2. Menyusun laporan dan presentasi hasil projek

•	 Peserta	 didik	 (secara	 berkelompok)	mendiskusikan	 hasil	 eksplorasi	 gerak	 tari	 dengan	
melihat  tiap penggalan ragam gerak dengan menerapkan  level dan pola lantai yang 
digunakan dalam tari.

	•	 Peserta	 didik	 secara	 berkelompok	 menyusun	 laporan	 kegiatan	 projek	 dengan	
mendeskripsikan urutan gerak dengan didukung gambar pola lantai dan penggunaan 
level

Evaluasi

Evaluasi proses dan hasil projek

•	 Peserta	 didik	 secara	 berkelompok	 mepresentasikan	 hasil	 tugas	 kelompoknya	 secara	
bergantian di depan kelas. Sementara satu kelompok presentasi, kelompok lain 
mengamati dengan seksama.
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•	 Disamping	 presentasi	 karya	 tari,	 peserta	 didik	 dalam	 kelompok	 juga	menceriterakan	
proses berlangsungnya tugas projek serta menceriterakan hambatan dalam mengerjakan 
tugas projek sebagai bentuk refleksi kegiatan dalam pembelajaran.

•	 Peserta	didik	kelompok	lain	memberikan	tanggapan	dan	komentar	tentang	presentasi	
kelompok lain.   

D.  Pembelajaran Kooperatif

1. Pengertian

Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan pembelajaran yang dilakukan melalui 
sistem kerja kelompok yang heterogen. Pendekatan ini memanfaatkan hal yang positif 
dari persaingan antaranggota kelompok untuk menumbuhkan kerja  sama saling 
membantu dan saling mendorong untuk meraih kesuksesan (Slavin, 2008). Kemampuan 
berkerja sama dalam tim merupakan kemampuan yang penting bagi peserta didik.  
Semua masalah hidup pada dasarnya adalah kompleks, karena itu peserta didik perlu 
dilatih memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi  dengan bekerja sama.

Pendekatan pembelajaran kooperatif menekankan siswa bekerja (belajar) bersama untuk 
meraih tujuan dengan mempercayai bahwa tujuan hanya dapat dicapai jika siswa lain 
juga mencapai tujuan (Tan Oon Seng, et.al. 2003:475). Dalam kelompok kooperatif, siswa 
belajar bersama, saling membantu (Slavin, 2009:243). Dalam situasi ini, siswa berlatih 
dan membiasakan diri mengembangkan sikap  saling berbagi dan membantu, peduli, 
dan bertanggung jawab.

Pembelajaran  kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta 
didik sebagai subjek pembelajaran (student centered), dengan suasana kelas yang 
demokratis, saling membelajarkan, memberi peluang lebih besar dalam memberdayakan 
potensi peserta didik secara maksimal.

Agar dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran kooperatif,  guru harus  
memahami  filosofi pembelajaran kooperatif, berbagai tipe pembelajaran kooperatif, 
tahapan, dan kaitannya dengan kemampuan yang  dilatihkan, menguasai ruang 
lingkup materi yang akan diajarkan, melakukan uji coba, atau demonstrasi, membuat 
perencanaan proses pembelajaran (RPP) berikut LKS, dan rubrik penilaian terkait dengan 
pengukuran   kinerja dan produk yang dihasilkan peserta didik.

2. Tujuan   

       Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan, yaitu hasil 
belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan keterampilan 
sosial. 
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a.  Hasil belajar akademik

Dalam pembelajaran kooperatif disediakan tugas terstruktur yang dipecahkan secara 
bersama sehingga peserta didik yang kurang atau agak lambat menguasai materi dapat 
meminta bantuan dari peserta didik lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
hasil belajar akademik siswa. Peserta didik dipacu untuk berpikir tingkat tinggi (high 
order thinking) melalui berbagai strategi belajar, antara lain membaca, mendengar, 
merangkum, menyimpulkan, dan berdiskusi.Informasi yang diulang-ulang dengan 
bantuan teman dengan bahasa yang mudah dipahami dapat menjadikan peserta 
didik banyak terlibat dalam pennggalian dan pengolahan informasi. Secara lebih 
rinci, pembelajaran kooperatif bertujuan meningkatkan hasil belajar akademik 
(1) meningkatkan keterampilan meta-kognitif, (2) membiasakan peserta didik 
berperilaku rasional, (3) meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi 
dari berbagai perspektif, dan (4) meningkatkan kemampuan berpikir divergen atau 
berpikir kreatif.

b.  Penerimaan terhadap perbedaan individu

Pendekatan pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada peserta didik yang 
berbeda latar belakang dalam kondisi untuk saling bekerja, saling bergantung, 
dan saling menghargai perbedaan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun 
kekurangan pada setiap individu. Pembelajaran kooperatif tepat untuk mencapai 
tujuan penerimaan terhadap perbedaan individu (1) membebaskan peserta didik 
dari penderitaan akibat kesendirian atau keterasingan, (2) menjadi acuan bagi 
perkembangan kepribadian yang sehat dan terintegrasi, (3) membangun persahabatan 
yang dapat berlanjut hingga masa dewasa, (4) meningkatkan keyakinan terhadap ide 
atau gagasan sendiri, (5) meningkatkan perasaan penuh makna mengenai arah dan 
tujuan hidup, 

(6) meningkatkan motivasi belajar intrinsik, (7) meningkatkan sikap positif terhadap 
belajar dan pengalaman belajar, (8) meningkatkan kesehatan psikologi, (9) 
meningkatkan rasa harga diri (self-esteem) dan penerimaan diri (self-acceptance), 
dan (10) memberikan harapan yang lebih besar terhadap terbentuknya sikap dewasa 
yang mampu menjalin hubungan dengan sesamanya, baik di tempat kerja maupun 
di lingkungan masyarakat. 

c.  Pengembangan keterampilan sosial

Tujuan utama pembelajaran kooperatifadalah untuk mendidik peserta didik 
mengembangkan keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Keterampilan ini 
penting untuk dimiliki dalam masyarakat, karena sebagai manusia kita membutuhkan 
dan selalu perlu bekerja sama dengan orang lain. 
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Hasil penelitian Johnson dan Johnson (1984) melalui metode metaanalisis 
ditunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif mampu mengembangkan berbagai 
keterampilan sosial (1) memudahkan peserta didik melakukan penyesuaian sosial, 
(2) mengembangkan kegembiraan belajar yang sejati, (3) memungkinkan peserta 
didik saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial,  dan 
pegalaman hidup, (4) memungkinkan terbentuknya dan berkembangkannya nilai-
nilai sosial dan komitmen, (5) menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau 
egois dan egosentris, (6) meningkatkan kepekaan dan kesetiaan sosial, (7) mencegah 
timbulnya gangguan, (8) meningkatkan kesedian menggunakan ide orang lain yang 
dirasakan lebih baik, (9) meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang 
perbedaan kemampuan, jenis kelamin, etnis, kelas sosial, agama, dan orientasi tugas, 
(10) mengembangkan kesadaran bertanggung jawab dan saling menjaga perasaan, 
(11) meningkatkan keterampilan hidup secara bergotong royong, (12) meningkatkan 
sikap tenggang rasa, (13) meningkatkan hubungan positif antarpeserta didik dan 
guru dan personel sekolah, (14) meningkatkan pandangan peserta didik terhadap 
guru yang bukan hanya sebagai penunjang keberhasilan akademik, tetapi juga 
perkembangan kepribadian yang sehat dan terintegrasi, dan (15) meningkatkan 
kesan peserta didik terhadap guru yang bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik.

3. Unsur-unsur penting dalam pembelajaran kooperatif

Sebagai metode yang relatif masih baru, pembelajaran kooperatif mempersyaratkan 
adanya (1) pembentukan kelompok-kelompok kecil, (2) kesalingtergantungan 
positif, (3) akuntabilitas individual, (4) interaksi promotif di antara sesama siswa, (5) 
keterampilan kolaboratif, dan (6) dinamika kelompok.

Pembelajaran kooperatif menuntut adanya belajar dalam kelompok-kelompk kecil.
Pembagian kelompok kecil dapat dilakukan berdasarkan jenis kelamin, status, 
kemampuan dasar yang dimiliki, atau random berdasar huruf alfabet nama-nama 
siswa.

Kesalingtergantungan positif dicirikan oleh kesamaan peraihan tujuan antara 
satu peserta didik  dengan peserta didik lainnya, “Saya memerlukan kamu dan 
kamu memerlukan saya untuk bisa mencapai tujuan.” Kesalingtergantungan ini 
menumbuhkan dua tanggung jawab kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang 
akan ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin bahwa secara individu semua 
anggota kelompok mempelajari sungguh-sungguh bahan yang ditugaskan tersebut. 
Membangun kesalingtergantungan positif dilakukan dengan cara (a) menumbuhkan 
perasaan bahwa mereka terintegrasi dalam satu kelompok, (b) mengusahakan agar 
antaranggota kelompok memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan 
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penghargaan jika mereka berhasil, (c) megatur tugas yang diberikan agar tiap-tiap 
anggota kelompok mendapatkan sebagian dari keseluruhan tugas kelompok, dan (d) 
antarpeserta didik diberi tugas yang saling berhubungan.  

Konteks akuntabilitas individual terjadi jika “siswa belajar bersama, tetapi penilaian 
dilakukan terhadap tiap-tiap siswa.” Ini berarti bahwa usaha dari seorang peserta 
didik akan mempengaruhi upaya siswa lain. Karena itu, satu tujuan pembelajaran 
perlu jelas dan dipahami peserta didik serta ada keyakinan bahwa peserta didik akan 
berhasil melakukannya. Secara kelompok peserta didik akan berhasil dan demikian 
juga secara individual peserta didik pun akan berhasil.  

Interaksi promotif di antara sesama peserta didik, yaitu kegiatan kognitif dan 
interpersonal siswa secara dinamis terjadi karena setiap siswa mendorong belajar 
siswa lainnya. Ciri interaksi promotif adalah (1) antarpesertadidik saling membantu 
secara efektif dan efisien, (2) saling member informasi dan sarana yang diperlukan, 
(3) saling mengingatkan, (4) saling membantu dalam merumuskan argumentasi, (5) 
saling percaya, dan (6) saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. 
Keterampilan kolaboratif adalah keterampilan peserta didik dalam mendengarkan 
pendapat temannya, menyelesaikan konflik, mendukung dan menggugah peserta 
didik lain, mengambil inisiatif, menunjukkan ekspresi senang manakala temannya 
berhasil, dan mampu mengkritisi ide gagasan, tetapi bukan pada individu siswanya.
Keterampilan seperti ini penting ditunjukkan oleh siswa secara kolaboratif.Untuk 
memancing agar ketempilan kolaboratif muncul, guru membuat pernyataan verbal 
secara jelas, menjadi model, dan memeriksa pemahaman siswa melalui berbagai 
ragam pertanyaan.

Dinamika kelompok adalah kegiatan yang dilakukan setelah tugas pokok dalam 
kelompok dapat diselesaikan.Siswa diberi waktu dan diarahkan untuk menganalisis 
seberapa baik belajar kooperatif yang dilakukan, serta seberapa berfungsi keterampilan 
sosial yang telah dilaksanakan. Dinamika kelompok ini  mendiskusikan tugas dan kerja 
sama disertai analisis  cara-cara pengembangannya untuk masa depan.

4.  Prinsip-prinsip pembelajaran berdasarkan pembelajaran kooperatif  

a. Teori  motivasi

Perspektif motivasional pada pembelajaran kooperatif terutama difokuskan pada 
penghargaan atau struktur tujuan yang di dalamnya para peserta didik bekerja (Salvin, 
1993). Deutsch (1949) mengidentifikasi tiga struktur tujuan, yaitu (1) kooperatif, yang 
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di dalamnya usaha-berorientasi-tujuan dari tiap individu memberi konstribusi pada 
pencapaian tujuan anggota lain; (2) kompetitif, yang di dalmnya usaha-berorientasi-
tujuan dari tiap individu menghalangi pencapaian tujuan anggota lainnya; dan (3) 
individualistik yang di dalamnya usaha-berorientasi-tujuan dari tiap individu tidak 
memiliki konsekuensi apa pun bagi tujuan anggota lainnya. 

Dari perspektif motivasional (Johnson dkk, 1981 dan Slavin, 1983), menyampikan 
bahwa struktur tujuan kooperatif menciptakan sebuah situasi yang di dalamnya 
satu-satunya cara anggota kelompok bisa meraih tujuan pribadi mereka adalah jika 
kelompok mereka bisa sukses. Oleh karena itu, alat untuk meraih tujuan personal 
mereka adalah keberhasilan bersama seluruh anggota kelompok.Kondisi ini memacu 
semua siswa, baik yang merasa mampu maupun yang merasa kurang, untuk belajar 
secara bersungguh-sungguh.  Tugas belajar yang berat akan menjadi ringan karena 
dipikul bersama-sama teman. b. Teori  kognitif

b. Teori  kognitif 

Ada dua teori kognitif yang mendasari pembelajaran kooperatif, yaitu teori 
pembangunan (developmental theory) dan teori elaborasi kognitif.

1)  Teori perkembangan 

Asumsi dasar teori perkembangan adalah bahwa interaksi  antarpeserta didik 
yang berkaitan dengan tugas-tugas yang sesuai meningkatkan penguasaan 
mereka terhadap konsep kritis (Damon, 1984; Murray, 1982). Vygotsky (1978) 
memandang bahwa kegiatan kolaboratif di antara anak-anak mendorong 
pertumbuhan karena anak-anak yang usianya sebaya lebih suka bekerja di 
dalam zona perkembangan terdekat (zone proximate development) satu sama 
lain. 

Perilaku yang diperlihatkan di dalam kelompok kolaborasi adalah perilaku 
yang didasari oleh keyakinan bahwa mereka dalam kelompok lebih 
berkembang daripada yang dapat mereka tunjukkan sebagai individu. 
Dengan nada serupa Piaget (1926) menyatakan bahwa pengetahuan tentang 
perangkat sosial-bahasa, nilai-nilai, peraturan, moralitas, dan sistem simbol 
(seperti membaca dan matematika) hanya dapat dipelajari dalam interaksi 
dengan orang lain.

2) Teori elaborasi kognitif
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Penelitian dalam psikologi kognitif telah menemukan bahwa jika informasi 
ingin dipertahankan di dalam memori dan berhubungan dengan informasi 
yang sudah ada di dalam memori, pebelajar harus terlibat dalam pengaturan 
kembali kognitif atau elaborasi dari materi (Wittock, 1987).Sebagai contoh, 
menulis rangkuman atau ringkasan dari pelajaran yang disampaikan adalah 
pelajaran tambahan yang lebih baik daripada sekadar menyalin catatan, 
karena perangkuman atau peringkasan menuntut para peserta didik untuk 
mengatur kembali materinya dan memilih bagian yang penting dalam 
pelajaran tersebut.

Menurut Johnson & Johnson (1991), prinsip dasar dalam pembelajaran 
kooperatifmeliputi (1) setiap peserta didik bertanggung jawab atas segala sesuatu 
yang dikerjakan oleh kelompoknya; (2) setiap anggota kelompok (peserta didik) harus 
mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama; (3) 
setiap anggota kelompok (peserta didik) harus membagi tugas dan tanggung jawab 
yang sama di antara anggota kelompoknya; (4) peserta didik bertanggung jawab atas 
segala sesuatu di dalam kelompoknya seperti milik mereka sendiri; (5) setiap anggota 
kelompok (peserta didik) akan dikenai evaluasi; (6) setiap peserta didik pada berbagi 
kepemimpinan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses 
belajarnya; (7)  setiap peserta didik akan diminta mempertanggungjawabkan secara 
individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, pembelajaran kooperatif memiliki karakteristik: 
(1) peserta didik dalam kelompok secara kooperatif menguasai materi akademik 
dan menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai; (2) 
kelompok dibentuk dari beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda-
beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika memungkinkan, tiap-
tiap anggota kelompok kooperatif berasal dari unsur yang berbeda suku, budaya, dan 
jenis kelamin.Penghargaan lebih diprioritaskan diberikan kepada kelompok daripada 
kepada tiap-tiap individu.

    Selain gambaran karakteristik pembelajaran kooperatif, terdapat empat tahapan 
keterampilan kooperatif yang harus ada, yaitu (1) pembentukan (forming) yaitu 
keterampilan yang dibutuhkan untuk membentuk kelompok dan membentuk 
sikap yang sesuai dengan norma; (2) pengaturan (functioning) yaitu keterampilan 
yang dibutuhkan untuk mengatur aktivitas kelompok dalam menyelesaikan tugas 
dan membina hubungan kerja sama di antara anggota kelompok; (3) perumusan 
(formating) yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk pembentukan pemahaman 
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yang lebih dalam terhadap bahan-bahan yang dipelajari, merangsang penggunaan 
tingkat berpikir yang lebih tinggi, dan menekankan penguasaan serta pemahaman 
dari materi yang diberikan; dan (4) penyerapan (fermenting) yaitu keterampilan yang 
dibutuhkan untuk merangsang pemahaman konsep sebelum pembelajaran, konflik 
kognitif, mencari lebih banyak informasi, dan mengkomunikasikan pemikiran untuk 
memperoleh kesimpulan.

4. Teknik pengelompokan dan tipe dalam pendekatan pembelajaran  kooperatif 

a. Teknik pengelompokan

    1) Mencari pasangan

•	 	Guru	menyiapkan	beberapa	kartu	yang	berisi	berbagai	konsep.

•	 Setiap	peserta	didik	mendapat	satu	buah	kartu.

•	 Setiap	peserta	didik	mencari	pasangan	yang	mempunyai	kartu	yang	cocok	dengan	
kartunya.

    2) Bertukar pasangan

•	 Setiap	peserta	didik	mendapatkan	satu	pasangan.

•	 Guru	memberikan	tugas	dan	peserta	didik	mengerjakan	tugas	dengan	pasangannya;	
setelah selesai, setiap pasangan bergabung dengan pasangan lain.

•	 Kedua	 pasangan	 bertukar	 pasangan	 kemudian	 saling	 menanyakan	 dan	
mengukuhkan jawaban.

•	 Temuan	baru	yang	diperoleh	dari	pertukaran	pasangan	kemudian	dibagikan	kepada	
pasangan semula.

    3) Kepala bernomor

•	 Peserta	didik	dibagi	dalam	kelompok	dan	setiap	peserta	didik	dalam	setiap	kelompok	
mendapat nomor.

•	 Guru	memberikan	tugas	dan	tiap-tiap	kelompok	mengerjakannya.

•	 Kelompok	 memutuskan	 jawaban	 yang	 dianggap	 paling	 benar	 dan	 memastikan	
setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini.

•	 Guru	memanggil	 salah	 satu	 nomor,	 peserta	 didik	 dengan	nomor	 yang	dipanggil	
melaporkan hasil kerja sama mereka.

    4)  Keliling kelompok

•	 Salah	 satu	 peserta	 didik	 dalam	 kelompok	 masing-masing	 memulai	 dengan	
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memberikan pandangan dan pemikirannya mengenai tugas yang sedang dikerjakan.

•	 Peserta	didik	yang	lain,	tahap	berikutnya	ikut	memberikan	kontribusi.

•	 Demikian	seterusnya,	giliran	berbicara	bisa	dilaksanakan	menurut	arah	perputaran	
jarum jam atau sebaliknya.

    5)  Kancing gemerincing

•	 Guru	menyipkan	satu	kotak	kecil	berisi	kancing.

•	 Setiap	peserta	didik	dalam	kelompok	mendapatkan	dua	atau	tiga	buah	kancing.

•	 Setiap	 kali	 seorang	 peserta	 didik	 berbicara,	 dia	 harus	 menyerahkan	 salah	 satu	
kancingnya.

•	 Jika	kancingnya	sudah	habis,	dia	tidak	boleh	berbicara	lagi	sampai	kancing	semua	
rekannya habis.

    

6)  Dua tinggal dua tamu

•	 Peserta	didik	bekerja	sama	dalam	kelompok	berempat.

•	 Setelah	selesai,	dua	orang	dari	setiap	kelompok	meninggalkan	kelompoknya	dan	
bertamu ke kelompok yang lain.

•	 Dua	 orang	 yang	 tinggal	 dalam	 kelompok	 bertugas	membagikan	 hasil	 kerja	 dan	
informasi ke tamu mereka.

•	 Tamu	 mohon	 diri	 dan	 kembali	 ke	 kelompoknya	 kemudian	 melaporkan	 hasil	
temuannya.

•	 Kelompok	mencocokkan	dan	membahas	hasil-hasil	kerja	mereka.

b.  Tipe  pembelajaran kooperatif

Tipe pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli  adalah sebagai 
berikut.

1) Jigsaw

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini pertama kali dikembangkan 
oleh Aronson dkk.Pada tipe Jigsaw dipadukan pengalaman individu dan 
pengalaman kelompok.Pada pembelajaran tipe Jigsaw ini setiap peserta 
didik menjadi anggota dari 2 kelompok, yaitu anggota kelompok asal (pada 
tahap awal) dan anggota kelompok ahli (pada tahap berikutnya). Setiap 
individu melawati tahapan (1) belajar mandiri dalam kelompok asal, (2) belajar 
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kelompok dalam kelompok ahli, (3) belajar kelompok dalam kelompok asal, 
(4) presentasi hasil belajar kelompok, dan (5) penilaian individu serta umpan 
balik.

(a)    Belajar mandiri dalam kelompok asal

Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, dengan setiap 
kelompok terdiri dari 4--6 peserta didik. Anggota kelompok diupayakan 
beragam dalam kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor.Jika 
memungkinkan anggota berasal dari ras, budaya, dan suku yang berbeda, 
tetapi tetap mengutamakan kesetaraan jender.Kelompok ini disebut 
kelompok asal. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan 
jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari peserta didik sesuai 
dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

    (b)   Belajar dengan berdiskusi dalam kelompok ahli  

Dalam tipe Jigsaw ini, setiap peserta didik diberi tugas untuk mempelajari 
salah satu bagian materi pembelajaran yang lebih luas. Semua peserta 
didik yang mendapatkan tugas untuk mempelajari bagian yang sama diberi 
kesempatan untuk mendiskusikan materi tersebut secara bersama dalam 
kelompok yang disebut kelompok ahli (counterpart group). 

Dalam kelompok ahli ini, peserta didik mendiskusikan bagian materi 
pembelajaran yang sama, serta menyusun rencana bagaimana 
menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal. Kelompok 
asal ini oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji).

Sebagai contoh, suatu kelas dengan jumlah peserta didik 40, dan materi 
pembelajaran yang dicapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya serta 
terdiri dari dari 5 bagian materi pembelajaran, maka dari jumlah 40 peserta 
didik akan terdapat 5 kelompok ahli yang beranggotakan 8 peserta didik dan 
8 kelompok asal yang terdiri dari 5 peserta didik.

 (c)    Belajar dengan berdiskusi dalam kelompok asal kembali

Setiap anggota kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal dengan 
memberikan informasi yang telah diperoleh dari diskusi di kelompok ahli 
yang sudah mereka lakukan. Setiap peserta didik menyampaikan apa yang 
telah diperoleh, didiskuasikan, atau dipelajari dalam kelompok ahli.

 (d)   Presentasi hasil

Setelah peserta didik berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal, 
selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan 
pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok 
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yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi 
pembelajaran yang telah didiskusikan.

  (e)   Evaluasi dan umpan balik 

Pada bagian akhir guru memberikan kuis untuk peserta didik secara 
individual, dan guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui 
skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar 
individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini).

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah:

(a) Materi yang diterapkan adalah materi yang bersifat aplikasi penggunaan konsep 
lebih cocok untuk diterapkan. Sebagai contoh di dalam materi IPA tentang pesawat 
sederhana atau tentang alat-alat optik. Hal ini dilakukan agar ketika kelompok ahli 
mempelajari suatu bagian dari materi pelajaran, tidak harus mempelajari dulu 
bagian materi sebelumnya, karena untuk kasus semacam ini pembelajaran Jigsaw 
akan sulit diterapkan (kita tidak mungkin membagi materi yang memiliki syarat 
pengetahuan untuk materi yang lainnya bagi kelompok ahli)

(b) Materi sebaiknya secara alami dapat dibagi menjadi beberapa bagian materi 
pembelajaran.

(c) Perlu diperhatikan, jika menggunakan tipe Jigsaw untuk belajar materi baru, perlu 
dipersiapkan suatu tuntunan dan isi materi yang runtut serta cukup, sehingga 
tujuan pembelajaran dapat tercapai.

2)      Tipe Number Heads Together (NHT)

Pembelajaran kooperatif tipe NHT dikembangkan oleh Spencer Kagen 
(1993).Pada umumnya NHT digunakan untuk melibatkan peserta didik dalam 
penguatan pemahaman pembelajaran atau mengecek pemahaman peserta 
didik terhadap materi pembelajaran.

Langkah-langkah penerapan tipe NHT:

a)  Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada   
peserta didik sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai.

b)  Guru memberikan kuis secara individual kepada peserta didik untuk 
mendapatkan skor dasar atau skor awal.

c)  Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 
dari 4--5 peserta didik, setiap anggota kelompok diberi nomor atau nama.

d)  Guru mengajukan permasalahan untuk dipecahkan bersama dalam 
kelompok.
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e)  Guru mengecek pemahaman peserta didik dengan menyebut salah satu 
nomor (nama) anggota kelompok untuk menjawab. Jawaban salah satu 
peserta didik yang ditunjuk oleh guru merupakan wakil jawaban dari 
kelompok.

f )   Guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat rangkuman, mengarahkan, 
dan memberikan penegasan pada akhir pembelajaran.

g)  Guru memberikan tes atau kuis kepada peserta didik secara individual.

h) Guru memberi penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan 
berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor 
dasar ke skor kuis berikutnya (terkini).

Penerapan tipe NHT ini harus benar-benar memperhatikan waktu  mengingat 
ragam tahapan yang cukup banyak. Pemberian kuis merupakan cara untuk 
pengelompokan yang akan dipilih secara heterogen berdasarkan nilai kuis, untuk 
itu pilihlah soal pilihan berganda agar mempermudah proses pengelompokan. 
Pendekatan ini dipandang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab 
setiap anggota kelompok terhadap kelompoknya.

3)      Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD)

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin,  Pembelajaran 
kooperatif tipe STAD adalah pembelajaran kooperatif yang di dalamnya peserta 
didik belajar dengan menggunakan kelompok kecil yang anggotanya heterogen 
dan menggunakan lembar kegiatan atau perangkat pembelajaran untuk 
menuntaskan materi pembelajaran, kemudian saling membantu satu sama lain 
untuk memahami bahan pembelajaran melalui tutorial, kuis satu sama lain dan 
atau melakukan diskusi. Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif 
tipe STAD adalah

a) Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada 
peserta didik sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai.

b) Guru memberikan tes/kuis kepada setiap peserta didik secara individual, 
sehingga akan diperoleh skor awal.

c) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4--5 
peserta didik dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang, dan 
rendah). Jika mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, dan suku 
yang berbeda tetapi tetap mementingkan kesetaraan jender.

d) Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk 
mencapai kompetensi dasar. Pembelajaran Kooperatif tipe STAD biasanya 
digunakan untuk penguatan pemahaman materi.
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e) Guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat rangkuman, mengarahkan, 
dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari.

f ) Guru memberikan tes/kuis kepada setiap peserta didik secara individual.

g) Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai 
peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya 
(terkini).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pendekatan STAD adalah

a) Pengalokasian waktu, karena dalam proses ini harus ada dua kuis dan guru 
memberikan penghargaan berdasarkan nilai peningkatan hasil belajar secara 
individu untuk kelas dengan jumlah peserta didik yang cukup besar perlu 
memiliki strategi yang baik dalammanajemen waktu selama proses belajar 
berlangsung. Harus dipikirkan oleh guru, teknik yang efektif, dalam waktu 
singkat dapat memperoleh nilai peningkatan yang diperoleh oleh setiap 
inidividu. Nilai tersebut, kemudian digabungkan menjadi nilai kelompok 
untuk mendapatkan gambaran penghargaan kelompok.

b) Materi yang diplih hendaknya dilakukan untuk penguatan materi, bisa saja 
materi yang sudah dipelajari melalui rangkuman dari buku teks yang telah 
ditugaskan, sehingga pendekatan ini dipergunakan sebagai langkah untuk 
penguatan konsep.

4)       Tipe Team Assisted Individualization atau Team Accelerated Instruction (TAI)

Pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dikembangkan oleh Slavin.Tipe ini 
mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran 
individual.Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik secara 
individual.Oleh karena itu, kegiatan pembelajarannya lebih banyak digunakan 
untuk pemecahan masalah, ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap peserta didik 
secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh 
guru.Hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan 
dan dibahas oleh anggota kelompok.Semua anggota kelompok bertanggung 
jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama.

Langkah-langkah pembelajaran tipe TAI dirumuskan sebagai berikut.

a) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari materi 
pembelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru. Guru 
memberikan kuis secara individual kepada peserta didik untuk mendapatkan 
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skor dasar atau skor awal.

b) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4--5 
peserta didik dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang, 
dan rendah). Jika mungkin, anggota kelompok terdiri dari ras, budaya, dan 
suku yang berbeda, tetapi tetap mengutamakan kesetaraan gender.

c) Hasil belajar peserta didik secara individual didiskusikan dalam kelompok. 
Dalam diskusi kelompok, setiap anggota kelompok saling memeriksa jawaban 
teman satu kelompok.

d) Guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat rangkuman, mengarahkan, 
dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari.

e) Guru memberikan kuis kepada peserta didik secara individual.

f ) Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai 
peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya 
(terkini).

   

    Tipe-tipe pembelajaran kooperatif yang telah diuraikan di atas merupakan 
tipe-tipe yang paling sering digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. 
Terdapat tipe-tipe pembelajaran kooperatif yang lain, yaitu tipe  Think-Pair-
Share, Picture and Picture,  Problem Solving, Team Games Tournament (TGT), 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), Learning Cycle, dan 
Investigasi Kelompok.

      5.       Langkah-langkah pembelajaran

   Pembelajaran kooperatif juga harus didukung oleh langkah-langkah dan 
keterampilan yang melengkapinya.Langkah utama dalam pembelajaran 
kooperatif menurut Arends (dalam Karuru, 2001) ada enam langkah.Keenam 
langkah pembelajaran kooperatif dirangkum pada Tabel 1 berikut ini.
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Tabel 1.     Kesejajaran Kegiatan Pembelajaran menurut Standar Proses dan 

Langkah Umum Pembelajaran Kooperatif

Langkah-langkah 
Pembelajaran 
Kooperatif

Aktivitas Guru

Pendahuluan Langkah -1
Menyampaikan tujuan 
dan motivasi

Guru menyampaikan 
semua tujuan 
pelajaran yang 
ingin dicapai pada 
pelajaran tersebut dan 
memotivasi peserta 
didik belajar.

Inti Langkah -2
Menyajikan informasi

Guru menyampaikan 
informasi pada peserta 
didik dengan jalan 
demonstrasi atau 
lewat bahan bacaan.

Langkah -3
Mengorganisasikan 
peserta didik ke 
dalam kelompok-
kelompok belajar

Guru menjelaskan 
kepada peserta 
didik bagaimana 
caranya membentuk 
kelompok-kelompok 
belajar dan membentu 
setiap kelompok agar 
melakukan transisi 
secara efisien.

Langkah -4
Membimbing 
kelompok bekerja 
dan belajar

Guru membimbing 
kelompok-kelompok 
belajar pada saat 
mereka mengerjakan 
tugas mereka.

Penutup Langkah -5
Evaluasi

Guru mengevaluasi 
hasil belajar tentang 
materi yang telah 
dipelajari atau masing-
masing kelompok 
mempresentasikan 
hasil kerjanya.

Langkah -6
Memberikan 
penghargaan

Guru mencari cara 
menghargai baik 
upaya maupun hasil 
belajar individu 
maupun kelompok
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6.      Contoh kegiatan pembelajaran berdasarkan pembelajaran kooperatif

Berikut ini ditampilkan beberapa contoh dari mata pelajaran (mapel) yang 
berbeda, yaitu mapel penjasorkes dan mapel IPA (fisika).

1) Mapel Penjasorkes dengan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe   Time 
Games Tournament (TGT)

 Satuan Pendidikan  : SMP Model
 Mata Pelajaran          : Penjasorkes
 Kelas/semester  : VII semester satu
 Materi Pokok  : Senam Lantai

a. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi

1. 1.1 Menghayati dan 
mengamalkan nilai-nilai 
agama yang dianut dalam 
melakukan aktivitas 
jasmani, permainan, dan 
olahraga, dicerminkan 
dengan:
a. Pembiasaan perilaku 

berdoa sebelum dan 
sesudah pelajaran.

b. Selalu berusaha secara 
maksimal dan tawakal 
dengan hasil akhir.

c. Membiasakan 
berperilaku baik dalam 
berolahraga dan 
latihan.

•	 Menjalankan	doa	sebelum	dan	
sesudah pelajaran

•	 Mencoba	gerakan	dengan	
sungguh-sungguh

•	 Menggunakan	pakaian	
dan sepatu olahraga ketika 
berolahraga
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2. 2.2 Bertanggung jawab dalam 
penggunaan sarana dan 
prasarana pembelajaran 
serta menjaga 
keselamatan diri sendiri, 
orang lain, dan lingkungan 
sekitar. 

•	 Berhati-hati	dalam	melakukan	
gerakan

•	 Menghargai	setiap	penampilan	
temannya

•	 Menerima	masukan	dari	teman	
atau guru

•	 Menjalankan	peraturan	
keselamatan dalam senam 
(menyadari ruang gerak, 
menjaga teman yang sedang 
melakukan)

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
Kompetensi

3. 3.6 Memahami konsep 
gabungan pola gerak 
dominan dalam 
bentukrangkaian 
keterampilan dasar senam 
lantai.

•	 Menjelaskan	cara	melakukan	
rangkaian guling depan 
dengan benar

•	 Menjelaskan	rangkaian	guling	
belakang dengan benar

•	 Menjelaskan	cara	melakukan	
rangkaian guling lenting

4. 4.6 Mempraktikkan gabungan 
pola gerak dominan 
menuju teknik dasar 
senam lantai dalam bentuk 
rangkaian sederhana

•	 Mempraktikkan	rangkaian	
gerakan guling depan dengan 
koordinasi yang baik

•	 Mempraktikkan	rangkaian	
gerakan guling belakang 
dengan koordinasi yang baik

•	 Mempraktikkan	rangkaian	
gerakan guling depan dan 
guling belakang dengan 
koordinasi yang baik

b. Contoh kegiatan pendahuluan
Kegiatan pendahuluan mengacu pada standar proses yang meliputi:

• menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran;

•	 memberimotivasi	 belajarpeserta	 didiksecarakontekstualsesuaimanfaat	
dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan 
contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional;

• mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

• menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan dicapai; 
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dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus.

Berkaitan dengan pembelajaran kooperatif yang akan digunakan sebagai 
metode/pendekatan pembelajaran, berikut ini dicontohkan kegiatan 
pendahuluan berdasarkan pendekatan pembelajaran kooperatif: 

•	 Menyiapkan	 peserta	 didik	 dalam	 barisan	 empat	 bersyaf	 melengkung	
(semua peserta didik dapat melihat guru)

•	 Dipimpin	 berdoa	 untuk	 keselamatan	 dalam	 pembelajaran	 dan	
kebermanfaatan.

•	 Mengecek	 kehadiran	 semua	 peserta	 didik	 dan	 menanyakan	 kesehatan	
mereka secara umum.

•	 Menjelaskan	tujuan	pembelajaran	yang	akan	dicapai	pada	hari	itu.
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan
dapat:
- Melakukan doa sebelum dan sesudah pelajaran
- Menunjukkan perilaku tanggungjawab dalam keselamatan diri dan 

kelompoknya
- Menunjukkan perilaku disiplin dalam menjalankan peraturan 

keselamatan
- Menjelaskan cara melakukan rangkaian gerakan guling ke depan 

dengan benar
- Menjelaskan cara melakukan rangkaian gerakan guling ke belakang 

dengan benar
- Melakukan rangkaian gerakan guling ke depan dengan koordinasi 

yang baik
- Melakukan rangkaian gerakan guling ke belakang dengan koordinasi 

yang baik
•	 Menjelaskan	 pendekatan	 pembelajaran	 yang	 akan	 digunakan	 adalah	

pembelajaran kooperatif, dijelaskan terlebih dahulu: bahwa peserta didik 
akan belajar dalam kelompok kecil, mereka harus memiliki tanggung 
jawab terhadap keberhasilan kelompok.

•	 Melakukan	apersepsi	(gerakan	menggelinding)	dengan	membandingkan	
gerak benda dengan bentuk bulat, segi tiga, dan persegi. Menganalogikan 
gerakan benda yang dapat dilakukan manusia.

•	 Melakukan	 pemanasan	 dalam	 bentuk	 bermain	 aksi	 reaksi,	 penguluran,	
pelemasan, penguatan diutamakan untuk otot-otot yang akan banyak 
digunakan untuk melakukan guling ke depan, guling ke belakang (sambil 
menjelaskan fungsi dari setiap gerakan). Dilakukan secara berpasangan
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c. Contoh kegiatan inti
Tahap 1
Kegiatan satu:
•	 Peserta	didik	dibagi	dalam	kelompok	kecil	4--5	orang	(putra/putri	sendiri)
•	 Setiap	 kelompok	 diminta	mengidentifikasi	 gerakan	 dari	 benda	 dengan	

bentuk bulat, segitiga, dan persegi (dituangkan dalam lembar observasi) 
dalam waktu 5 menit.

Hal yang 
diamati

Bulat Segitiga Persegi

Sifat benda 
Stabil/labil

Stabil/labil

Luas alas
Kesimpulan

Semua kelompok dikumpulkan, masing-masing kelompok mempresentasikan 
hasil pengamatan.Lanjutkan dengan diskusi dan refleksi.

Kegiatan kedua:
Setiap anggota kelompok bergantian meniru gerakan benda berbentuk 
bulat (menggelinding) dengan mendapat dorongan dari temannya agar 
dapat bergerak.Teman yang tidak bertugas mengamati gerakan temannya 
(waktu 10 menit).

Fokus yang 
diamati

Keterangan
(diisi dengan check (√))

Bentuk tubuh 
diawal gerakan

Bulat
(.........)

Mendekati bulat
(.........)

Tidak bulat
(.........)

Bentuk tubuh 
saat bergerak

Bulat
(.........)

Mendekati bulat
(.........)

Tidak bulat
(.........)

Bentuk tubuh 
diakhir gerakan

Bulat
(.........)

Mendekati bulat
(.........)

Tidak bulat
(.........)
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Gerakan Mengelinding 
lurus (.........)

Menggelinding 
tidak lurus (.........)

Tidak 
menggelinding
(.........)

Kesimpulan 

Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelompok 
lain. Diskusikan dan lakukan refleksi. 
Tahap 2
Mengamati video gerakan guling ke depan dan guling ke belakang.
Peserta didik diminta mengamati (waktu 5 menit)

Fokus yang 
diamati

Sikap awal Saat 
bergerak

Sikap akhir

Dagu
Lutut
Tangan
Kaki

Simpulan:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

•	 Analisis	 hasil	 pengamatan	 terhadap	 teman	 di	 kelompok	 dengan	 hasil	
pengamatan pada tayangan video.

•	 Presentasikan	hasil	analisis	dan	diskusikan.
•	 Lakukan	reflkesi	bersama.

Tahap 3
•	 Memperhatikan	penjelasan	cara	membantu	teman	melakukan	guling	ke	

depan dan guling ke belakang.
•	 Setiap	 peserta	 didik	 bergantian	 melakukan	 latihan	 gerakan	 guling	 ke	

depan sikap awal dari jongkok, dengan dibantu oleh temannya. Masing-
masing melakukan tiga kali pengulangan (menyesuaikan jumlah peserta 
didik dan jumlah matras.

•	 Peserta	didik	yang	tidak	melakukan	atau	membantu,	bertugas	mengamati	
gerakan yang dilakukan.
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Fokus yang 
diamati

Keterangan (isi dengan angka 1,2,3,4,5,6,7)

Tangan
Dagu
Lutut
Kaki

Keterangan:
1. Kedua tangan yang bertumpu tidak tepat (dibuka terlalu lebar atau terlalu 

sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat) dengan ujung kaki.
2. Tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat, sehingga 

keseimbangan badan kurang sempurna, akibatnya badan jatuh kesamping
3. Bahu tidak diletakkan di matras saat tangan dibengkokkan.
4. Kedua tangan tidak menolak matras saat mengguling.
5. Dagu terbuka sehingga tidak membentuk bulatan
6. Lutut terlalu rapat sehingga dagu terbuka.
7. Kedua kaki tidak ditolakkan saat mulai gerakan.
 

Masukan : ...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
........................................

Pengamat        : ..............................................

Yang diamati               : ..............................................

•	 Setiap	 peserta	 didik	 menyampaikan	 hasil	 pengamatan	 kepada	 peserta	
didik yang diamati, dengan santun.

Tahap 4
•	 Lomba	rangkaian	guling	ke	depan	dan	guling	ke	belakang	antar	kelompok.	
•	 Tiap	peserta	didik	akan	berlomba	dengan	peserta	didik	dari	kelompok	lain	

sesuai urutan nomor tampil. (no urut 1 akan berlomba dengan no urut 1 
dari kelompok lain).

•	 Keterampilan	guling	 ke	depan	dan	guling	 ke	belakang	diamati	 dengan	
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instrumen lembar observasi.  Skor kelompok adalah gabungan skor yang 
diperoleh dari setiap anggota kelompok.Sedangkan skor akhir setiap 
anggota kelompok adalah skor kelompok ditambah skor individu dibagi 
dua.

 d. Contoh kegiatan penutup
Mengacu pada standar proses, dalamkegiatanpenutup,gurubersamapese
rta didikbaiksecaraindividual maupun kelompok melakukan refleksi untuk 
mengevaluasi:
-  Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperolehuntukselanjutnyasecarabersamamenemukanmanfaat 
langsungmaupuntidaklangsungdarihasilpembelajaranyangtelah 
berlangsung;

- memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- melakukankegiatantindaklanjutdalambentukpemberiantugas, baik tugas 

individual maupun kelompok; dan
- menginformasikanrencanakegiatanpembelajaranuntukpertemuan 

berikutnya.

Berikut ini contoh kegiatan penutup dalam pembelajaran kooperatif:
- Seluruh kelompok dikumpulkan, guru mengumumkan juaranya.
- Dalam kelompok masing-masing peserta didik melakukan pendinginan 

dengan melakukan pijat berantai.
- Peserta didik bersama guru menyimpulkan konsep gerakan mengguling
- Memberi tugas kelompok: mencari bentuk-bentuk varisasi gerakan 

mengguling ke depan dan mengguling ke belakang.
- Menyampaikan materi untuk pertemuan yang akan datang.

e. Contoh kegiatan pengayaan dan/atau penguatan
Berdasarkan hasil observasi ditiap kelompok maka dapat diketahui peserta 
didik yang telah menguasai kompetensi dasar yang ditetapkan. Selanjutnya 
mereka diberi pengayaan dengan meningkatkan faktor kesulitan: untuk 
guling depan ditugaskan untuk mempelajari gerakan loncat harimau (tiger 
sprong), sedangkan untuk guling belakang di tingkatkan menjadi guling 
belakang menuju sikap lilin, atau guling belakang kaki split samping. Kegiatan 
pengayaan dapat dilakukan pada sore hari.

f. Contoh kegiatan remidi
Berdasarkan hasil observasi ditiap kelompok maka dapat diketahui peserta 
didik yang belum menguasai kompetensi dasar yang ditetapkan. Selanjutnya 
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mereka diberi tugas latihan untuk materi yang sama. Kegiatan remidi dapat 
dilakukan pada sore hari. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok 
kecil dengan jumlah 4--5 orang  secara heterogen

2) Mapel IPA (Fisika) dengan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe Student Team 
achievement Division (STAD)

Satuan Pendidikan  : SMP Model
Mata Pelajaran          : IPA (Fisika)
Kelas/semester  : VII / satu 
 Materi Pokok  :  Suhu, Pemuaian dan Kalor.
Alokasi Waktu              :  Dua pertemuan ( 6  X40 menit)

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
Kompetensi

KI1 1.1 Mengagumi keteraturan 
dan kompleksitas ciptaan 
Tuhan tentang aspek fisik dan 
kimiawi, kehidupan dalam 
ekosistem, dan peranan 
manusia dalam lingkungan 
serta mewujudkannya dalam 
pengamalan ajaran agama 
yang dianutnya

1.1.1 Menyadari akan  adanya 
keteraturan dan 
kompleksitas  dari sifat  
muai beberapa bahan 
yang ada di lingkungan 
sekitar.

1.1.2 Mensyukuri tentang 
keberadaan 
karakteristik sifat 
muai bahan serta 
pemanfaatannya dalam 
kehidupan sehari-hari

KI2 2.1 Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; 
objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung 
jawab; terbuka; kritis; kreatif; 
inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan 
pengamatan, percobaan, dan 
berdiskusi.

2.1.1  Mendapatkan sejumlah 
informasi yang 
dibutuhkan terkait 
dengan sifat muai 
bahan.
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KI3 3.7 Memahami konsep suhu, 
pemuaian, kalor, perpindahan 
kalor,dan penerapannya 
dalam mekanisme menjaga 
kestabilan suhu tubuh pada 
manusia dan hewan serta 
dalam kehidupan sehari-hari.

3.7.1 Menjelaskan pengertian 
pemuaian.

3.7.2 menerapkan persamaan 
pemuaian panjang pada 
kasus yang  sesuai.

3.7.3 Memberikan contoh 
pemuaian dalam 
kehidupan sehari-hari

KI4 4.7 Melakukan percobaan untuk 
menyelidiki pengaruh kalor 
terhadap perubahan suhu dan 
perubahan wujud benda.

4.8 Melakukan penyelidikan 
terhadap karakteristik 
perambatan kalor secara 
konduksi, konveksi, dan 
radiasi

4.7.1. Menggunakan tehnik/
cara yang sesuai untuk 
menganalis  sifat muai 
bahan.

4.8.1. Melaporkan hasil 
pengamatan secara 
ilmiah.

4.8.2. Memberikan penjelasan 
terhadap hasil 
pengamatan terhadap 
proses pemuaian pada  
benda padat.

Langkah-langkah pembelajaran:

a. Contoh kegiatan pendahuluan (menyampaikan tujuan dan motivasi) dalam  
pembelajaran kooperatif pada materi pokok  suhu, pemuaian,s dan kalor.

Guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam, kemudian membuka pembelajaran 
dan memeriksa kehadiran siswa (menanyakan siswa yang tidak hadir).

Mengamati 
Perhatikan gambar berikut ini, coba apa yang dapat kalian ceritakan. Mengapa demikian?

Gambar 1 : Pemasangan kabel listrik atau kabel  telefon di sekitar kita  

http://spfisika.weebly.com/uploads/4/9/6/8/4968140/5_pemuaian.pdf [4 Juli 2013].
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Perhatikan gambar berikut, keadaan rel kereta api di siang hari dan di malam hari

Gambar 2 kondisi rel kereta api pada siang hari dan malam hari (Ilmu pengetahun alam, 
Depdiknas, 2013)

Mengapa kabel listrik pada siang hari tampak lebih kendor dibanding malam hari?mengapa 
pemasangan rel kereta api harus diberi celah? Bagaimana jika tidak demikian?

Jika benda diberi kalor/panas maka benda akan mengalami pemuaian.

Menyampaiankan tujuan 

Hari ini kita akan mempelajari sifat pemuaian benda setelah kalian mendapatkan materi suhu 
pada minggu lalu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah  

a)   Peserta didik dapat menjelaskan pengertian koefisien muai panjang.

b)   Peserta didik dapat menerapkan persamaan pemuaian panjang pada kasus yang relevan.

c)   Peserta didik dapat menunjukkan akibat pemuaian panjang dalam kehidupan  sehari-hari.

Kegiatan belajar hari ini kalian akan belajar secara berkelompok (anggota tiap kelompok 
4--5 orang secara heterogen), bekerja sama untuk menemukan persamaan pemuaian pada 
zat padat serta mendapat tugas yang diselesaikan secara berkelompok untuk menyelidiki 
sifat bahan yang terbuat dari kaca seperti gelas. Kemampuan bekerja sama merupakan 
kemampuan yang sangat penting, semua produk teknologi tidak mungkin dikerjakan 
secara individual. Bekerja sama untuk saling melengkapi merupakan gambaran bahwa kita 
mahluk sosial yang saling bergantung dan disini kita akan belajar untuk menghormati dan 
menghargai sesama teman/semua orang

Memotivasi

Banyak sekali penerapan sifat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan. 
Coba lihat gambar apa saja ini: 

a. Pemasangan rel kereta api. http://1.bp.blogspot.com. [4 Juli 2013]

b. Pemasangan bingkai jendela rumah .http://1.bp.blogspot.com [4 Juli 2013]

c. Pemasangan kabel listrik , telefon...  

http://spfisika.weebly.com/uploads/4/9/6/8/4968140/5_pemuaian.pdf [4 Juli 2013]
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d. Bimetal yang menggunakan konsep pemuaian material yang berbeda. http://moraesintha.

        files.wordpress.com[4 Juli 2013]

Gambar 3 : Contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari Karakteristik pemuaian  pada  

Karakteristik pemuaian  pada  benda akan menjadi bahan pertimbangan ketika kita 
menggunakan material bahan tersebut   (sebagai sifat fisis dari benda-benda yang 
akan kita gunakan). Siapa yang akan menjadi insinyur? Orang akan merancang alat/
mendesain alat,  salah satu informasi yang digunakan adalah sifat fisis pemuaian dari 
benda tersebut, oleh karena itu materi ini penting untuk dipelajari.

b. Contoh kegiatan inti (menyajikan informasi, mengorganisasikan peserta didik 
ke dalam kelompok-kelompok belajar, dan  membimbing kelompok bekerja dan 
belajar) dalam   pembelajaran kooperatif pada materi pokok: suhu, pemuaian, dan 
kalor

Telah dibagi kelompok berdasarkan nilai ulangan, hari ini kalian harus bekerja bersama 
secara kompak untuk menjawab pertanyaan selama pelajaran berlangsung, setiap  
kelompok akan dinilai berdasarkan aktivitas kegiatan kelompok, Setiap kelompok akan 
mendapatkan 1 buah LKS yang harus diisi berdasarkan kegiatan diskusi, demonstrasi, 
dan menganalisis data. Guru membagikan LKS tentang pemuaian pada zat padat. Guru 
mendemonstrasikan pemuaian pada zat padat melalui alat Muschenbroe, siswa diminta 
untuk mengamati.
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Coba kalian amati, apa yang terjadi? Diskusikan dengan temanmu, dan tuliskan hasil 
pengamatanmu dalam lembar LKS yang tersedia.

Menanya

Berdasarkan hasil pengamatan, kembangkanlah sejumlah pertanyaan yang akan kalian 
tanyakan, diskusikan pertanyaan apa yang akan kalian ajukan, dan kemudian tuliskan dalam 
lembar KLS yang telah tersedia?

Pertanyan dari kelompok cukup baik, coba setiap kelompok membacakan pertanyaannya!

Diharapkan ada pertanyaan, apakah logam-logam tersebut memiliki muai yang 
berbeda?Dapatkah kita mengetahui koefisien muai logam?

Melakukan pengolahan data eksperimen

Guru menyajikan  informasi tentang konsep pemuaian, jika benda padat dipanaskan akan 
mengalami pemuaian yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Karena penampangnya cukup kecil, kita dapat hanya memperhatikan perubahan panjang alat 
akibat pemuaian.  Seperti apa yang telah didemokan melalui alat Muschenbroe berdasarkan 
hasil eksperimen berikut ini terdapat sejumlah data pemuian zat padat  seperti yang ada  di 
LKS . Diskusikan dengan temanmu dalam kelompok dan  buatlah                       grafik  dari data 
yang tersedia.

Berdasarkan grafik tersebut dan cara menganalisis persamaan garis, tentukanlah nilai 
koefisien muai panjang  zat padat yang digunakan. 
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Mengasosiasi 

Berdasarkan grafik coba tentukan persamaan untuk menggambarkan pemuaian linier pada 
zat padat. Berdasarkan hasil temuan dan informasi dari refesensi, coba kalian tentukan zat 
padat apa yang digunakan!

Kesimpulan apa yang dapat kalian temukan dari kegiatan ini, tuliskan di dalam lembar 
LKS.

c. Contoh kegiatan penutup (evaluasi, dan memberikan penghargaan ) dalam   
pembelajaran kooperatif pada materi pokok: suhu, pemuaian, dan kalor

Mengevaluasi

Guru meminta dua kelompok (pilih yang terbaik dan yang masih kurang baik) untuk 
mempresentasikan hasil temuannya, dan kelompok lainnya untuk mencocokkan hasil 
temuannya dengan kelompok yang tampil.

 
 

 ∆  (cm) 

 T (oC) 
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Mengkomunikasikan

Tampilkan grafik yang kalian buat. Tuliskan persamaan yang menggambarkan 
muai panjang berdasarkan hasil analisis data!
Tuliskan jenis logam apa yang digunakan!
Apakah hasilmu berbeda, atau sama?
Guru memberikan komentar terhadap hasil analisi data dan temuan, serta mem-
berikan saran perbaikan terhadap laporan hasil analisi data.

Guru mengamati hasil evaluasi terhadap jawaban setiap kelompok dan mengu-
mumkan hasilnya. Berdasarkan hasil terhadap evaluasi kelompok,  kelompok yang 
paling baik adalah :

..............................., dengan nilai........................

..............................., dengan nilai .......................

..............................., dengan nilai .......................

Kelompok ini akan mendapatkan nilai tambahan aktivitas kelas sebagai nilai tam-
bahan. 

Guru melakukan penguatan 

Setelah kalian mengamati pemodelan, mendengarkan penjelasan dari Bapak/Ibu 
dan melakukan eksperimen, beberapa hal yang dipandang penting adalah:
1. Pemuaian adalah bertambahnya volume benda jika diberi panas/kalor.

2. Semua zat (cair , padat, gas)  mengalami pemuaian jika di panaskan, contohnya alkohol 
dipanaskan memuai, udara dalam botol memuai (mengembang) jika dipanaskan, 
batang besi mengalami pemuaian.

3. Jika pemuian dapat dinyatakan sebagai penambahan volume  ∆υ dan kalor yang 
diberikan dapat dinyatakan dengan ∆T), maka berdasarkan hasil eksperimen besarnya 
pemuaian sebanding dengan pemberikan kalor/panas  dan dapat dinyatakan dengan 
∆ υ = V k ∆T dengan k sebagai konstanta pembanding dengan satuan V/T = (/ ° C). 

4. Koefisien muai volume tiga kali koefisien muai panjang.

5. Berikut ini adalah data karakteristik muai volume dari beberapa zat.

6. Benda-benda memiliki kemampuan muai yang berbeda dan ini dapat dijadikan 
sebagai karakteristik fisis suatu benda.

Materi yang akan datang adalah .........................

Kalian harus membaca buku halaman ......................................., 

kemudian ada sumber lain dapat kalian baca yaitu :http:.............................
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Selamat siang.Sekian materi hari ini semoga kalian senang dan dapat mengerjakan 
tugas dengan baik.

d. Contoh pengayaan  dalam   pembelajaran kooperatif pada materi pokok: suhu, 
pemuaian, dan kalor

Tugas 

Identifikasikan  penyebab  gelas dapat pecah bila diisi air panas atau es! \

Bagaimana cara mengatasi agar gelas tidak pecah?

Laporan terdiri dari 
1. Teori dasar (kalian dapat menggunakan buku/informasi yang digunakan melalui  

internet).
2. Foto kegiatan 
3. Data hasil eksperimen
4. Analisis data dan kesimpulan. .

Ditulis dengan menggunakan komputer pada kertas A4.
Tugas dikumpulkan selama 1 minggu.
Selama kalian mengerjakan tugas, kalian boleh datang ke Bapak/Ibu guru untuk 
berkonsultasi.

e. Contoh kegiatan remidial dalam   pembelajaran kooperatif pada materi pokok: 
suhu, pemuaian, dan kalor

Remidial dilakukan berdasarkan hasil analisis tes formatif, bila siswa dirasakan 
hasilnya belum tuntas, siswa akan mendapatkan CD pembelajaran terkait pada 
konsep-konsep yang belum dikuasai, kemudian siswa diberi tes yang berbeda un-
tuk konsep yang sama secara individual. CD pembelajaran dapat dikembangkan 
dengan menggunakan metode CAI (cooperative aktive learning), peserta didik meny-
elesaikannya secara kelompok (4--5 orang secara heterogen).

E. Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa

1. Pengertian pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa
Dalam praktik pembelajaran bahasa sering muncul fenomena berikut.Pertama, 
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas dapat menghasilkan kalimat-
kalimat secara tepat, tetapi mereka tidak dapat menggunakan kalimat-kalimat 
tersebut dalam kegiatan komunikasi di luar kelas atau di dalam kehidupan nyata.
Hal itu disebabkan oleh situasi di dalam kelas bersifat imitatif/tiruan atau simula-
tif/diciptakan dengan tujuan tertentu, bukan situasi nyata atau natural (alamiah) 
yang memungkinkan mereka menggunakan bahasa secara langsung.Kedua, peser-
ta didik mengetahui aturan penggunaan bahasa, tetapi tidak dapat menggunakan-
nya atau tidak mau (enggan) menggunakannya aturan tersebut dalam kegiatan 
berbahasa. Sebagai contoh, mereka mengetahui cara meminta maaf, menyatakan 
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pendapat, atau menawarkan sesuatu, tetapi dalam kegiatan berkomunikasi mer-
eka tidak dapat melakukan hal itu secara baik. Dua contoh fenomena yang mengi-
syaratkan bahwa dalam kegiatan komunikasi nyata tidak hanya diperlukan kom-
petensi linguistik, tetapi juga diperlukan kompetensi komunikatif. Contoh fenom-
ena tersebut  mendasari adanya pergeseran penggunaan pendekatan pembelajaran 
dari pendekatan yang berpusat pada struktur bahasa (linguistic structure-centered 
approach) ke pendekatan komunikatif (communicative approach) (Larsen-Freeman 
(2010).

Brown (2007) mendefinisikan pembelajaran komunikatif sebagai  pendekatan  pem-
belajaran bahasa yang menekankan pada otentisitas, interaksi, pembelajaran yang 
terpusat pada peserta didik, aktivitas berbasis tugas, dan komunikasi untuk ke-
hidupan nyata, tujuan-tujuan bermakna. Pendekatan komunikatif mempunyai em-
pat karakteristik berikut.Pertama, sasaran kelas difokuskan pada semua kompo-
nen kompetensi komunikatif dan tidak terbatas pada kompetensi gramatikal atau 
linguistik.Kedua, teknik-teknik pembelajaran bahasa dirancang untuk melibatkan 
peserta didik dalam penggunaan bahasa secara pragmatis, otentik, fungsional, dan 
bermakna.Bentuk-bentuk bahasa yang tertata rapi bukan fokus, melainkan aspek-
aspek bahasa yang memungkinkan peserta didik menggunakan bahasa itu. Ketiga, 
kefasihan dan ketepatan dipandang sebagai prinsip-prinsip pelengkap yang men-
dasari teknik-teknik komunikatif.Ada kalanya kefasihan harus lebih dipentingkan 
daripada ketepatan untuk menjaga para peserta didik agar tetap terlibat secara ber-
makna dalam penggunaan bahasa.Keempat, dalam kelas komunikatif peserta didik 
pada akhirnya harus menggunakan bahasa secara produktif dan berterima dalam 
konteks spontan dan alamiah.

Dengan berdasar empat karakteristik tersebut dapat dinyatakan bahwa pendeka-
tan komunikatif dalam pembelajaran bahasa merupakan pendekatan yang me-
mentingkan peran pelatihan dengan menggunakan fungsi-fungsi bahasa dalam 
konteks berkomunikasi (Kumaravadivelu, 2003). Dengan kata lain, seperti yang 
dinyatakan Larsen-Freeman (2010), tujuan pembelajaran bahasa dengan menggu-
nakan pendekatan komunikatif adalah menerapkan perspektif teoretis pendekatan 
komunikatif dengan membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelaja-
ran bahasa dan mengetahui kesalingbergantungan antara bahasa dan komunikasi. 
Dalam pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan komunikatif, bahasa 
dipandang sebagai sistem untuk berkomunikasi, sedangkan belajar bahasa dipan-
dang sebagai proses berinteraksi dan berkomunikasi. Guru bertugas menyediakan 
pelatihan-pelatihan fungsi bahasa dan memfasilitasi peserta didik agar dapat 
menginternalisasi fungsi-fungsi tersebut dalam sistem bahasa yang sedang dipe-
lajari.

2. Tujuan Pembelajaran

Pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa bertujuan memfasilitasi 
peserta didik dalam mengembangkan kompetensi komunikatif lisan dan tertulis 
dalam bahasa sasaran (target). Menurut Celce-Murcia, dkk. (1995), kompetensi ko-
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munikatif meliputi kompetensi kebahasaan, kompetensi aksional, kompetensi sos-
iokultural, dan kompetensi strategi.

Kompetensi kebahasaan merupakan ranah kapasitas gramatikal dan leksikal.Kom-
petensi ini mencakup kaidah dalam tataran tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, 
kosa kata, dan semantik. Peserta didik dianggap memiliki kompetensi kebahasaan 
jika menguasai kaidah pelafalan dan ejaan, kaidah bentuk kata, kaidah kalimat 
baku, kaidah kosakata, dan kaidah makna. 

Kompetensi aksional juga disebut kompetensi tindak bahasa karena pada saat berbahasa 
orang melakukan sesuatu.Dalam berbahasa, orang dapat meminta jasa atau layanan, me-
muji, meminta informasi, dan sebagainya.Pada waktu menulis, orang juga melakukan tindak 
berbahasa, misalnya menulis konteks tempat kejadian, menceriterakan sejumlah kejadian, 
dan memberikan komentar.

Kompetensi sosiokultural  mengacu pemahaman konteks sosial-kultural dalam peristiwa ko-
munikasi. Konteks sosio-kultural mencakup di dalamnya pemahaman tentang  hubungan 
peran, informasi yang disampaikan, dan tujuan komunikasi. Orang yang menguasai kom-
petensi tersebut dapat memahami, menggunakan ungkapan, dan tindak berbahasa secara 
berterima dalam berbagai konteks komunikasi. Kompetensi strategi menunjuk pada pen-
guasaan strategi berkomunikasi, termasuk cara memulai, menghentikan, memertahankan, 
memerbaiki, dan mengarahkan kembali komunikasi. Dengan kata lain, kompetensi strategi 
mengandung maksud kemampuan mengatasi masalah yang timbul dalam proses komuni-
kasi dengan berbagai cara agar komunikasi tetap berlangsung. Orang yang memiliki kom-
petensi ini dapat memulai pembicaraan atau penulisan dengan baik, lancar, dan berterima. 
Orang yang menguasai kompetensi startegi, komunikasi yang dilakukan  dapat dikendalikan 
dengan baik, dilanjutkan, dihentikan untuk sementara, dilanjutkan kembali, dan sebagainya. 
Kesalahan yang terjadi, kalau ada, bisa dilakukan  perbaikan. Bila ada arah pembicaraan 
yang menyimpang, kalau ada, hal itu juga bisa diarahkan kembali.Pelaku  komunikasi juga 
dapat menutup pembicaraan dengan baik. Orang yang menguasai kompetensi strategi dapat 
berkomunikasi dengan  penataan komposisi yang  wajar dan proporsional antara pembu-
kaan, isi, dan penutup. 

Sejalan dengan uraian di depan, Richards berpendapat (2005) bahwa kompetensi komuni-
katif meliputi: (1) mengetahui penggunaan bahasa untuk berbagai tujuan dan fungsi, (2) 
mengetahui penggunaan variasi bahasa sesuai dengan latar dan peserta komunikasi, seperti: 
mengetahui kapan menggunakan ujaran formal dan informal atau kapan menggunakan ba-
hasa yang sesuai untuk komunikasi lisan dan tertulis, (3) mengetahui penghasilan dan pema-
haman berbagai macam teks (narasi, wawancara, percakapan, dan yang lain), (4) mengetahui 
cara pemertahanan komunikasi meskipun memiliki keterbatasan dalam pengetahuan ba-
hasa, misalnya menggunakan berbagai jenis strategi komunikasi.

3. Prinsip-Prinsip Pembelajaran

Prinsip-prinsip pendekatan komunikatif dalam belajar bahasa, menurut Richards (2006), se-
bagai berikut:

a. menjadikan komunikasi nyata sebagai fokus pembelajaran bahasa;

b. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bereksperimen dan menguji 
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coba berbagai kompetensi yang dikuasainya;

c. memberikan toleransi terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh peserta didik 
karena kesalahan-kesalahan tersebut mengindikasikan bahwa peserta didik sedang 
mengembangkan kompetensi komunikatifnya;

d. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan ketepatan 
dan kelancaran berbahasa;

e. menghubungkan berbagai keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, 
dan menulis) secara bersama-sama karena dalam kehidupan nyata beberapa 
keterampilan berbahasa juga muncul bersama-sama;

f. mengkondisikan peserta didik untuk menemukan sendiri aturan tata bahasa.

Prinsip-prinsip tersebut direfleksikan dalam kegiatan-kegiatan kelas yang dikembangkan.
Dalam pendekatan komunikatif dibedakan dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan yang 
menekankan kefasihan (activities focusing on fluency) dan kegiatan yang menekankan 
ketepatan (activities focusing on accuracy). Guru disarankan dapat menggunakan dua jenis 
kegiatan itu secara seimbang. Berikut adalah perbedaan-perbedaan di antara keduanya.

Tabel 1.  Perbedaan antara Kegiatan yang Menekankan Kefasihan dan Kegiatan yang 
Menekankan Ketepatan (Richards, 2005)

Kegiatan yang menekankan 
kefasihan

Kegiatan yang menekankan 
ketepatan

Merefleksikan penggunaan bahasa 
secara alamiah

Merefleksikan penggunaan bahasa 
di dalam kelas

Memfokuskan ketercapaian 
komunikasi

Memfokuskan pembentukan 
contoh-contoh bahasa yang benar

Memerlukan penggunaan bahasa 
secara bermakna

Melatihkan bahasa tanpa konteks

Memerlukan penggunaan strategi 
komunikasi

Melatihkan contoh bahasa dalam 
jumlah sedikit

Menghasilkan bahasa yang 
mungkin tidak terduga

Tidak memerlukan komunikasi 
bermakna
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Menghubungkan penggunaan 
bahasa dengan konteks

Pengendalian pemilihan bahasa

Contoh:

a. Kegiatan yang menekankan kefasihan
Sekelompok peserta didik dengan kemampuan berbahasa yang beragam bermain 
peran (role play).Dalam bermain peran tersebut mereka harus mengadopsi peran 
dan pribadi tertentu yang tersedia dalam kartu. Peran-peran yang terlibat meliputi 
dua orang tamu hotel, dan resepsionis hotel  dalam pemesanan kamar hotel. Secara 
keseluruhan peserta didik melakukan improvisasi bahasa walaupun terkendala oleh 
situasi dan pelaku. 
Permainan peran yang kedua adalah dialog antara pelayan restoran dan tamu yang 
mendapatkan makanan yang tidak cocok dengan yang dipesan di restoran. Pelayan 
restoran menanyakan apa permasalahannya dan berjanji mengganti makanan tersebut 
dengan makanan lain yang sudah dipesan. Secara berkelompok peserta didik mencipta 
ulang dialog tersebut dengan pilihan bahasa mereka dengan tetap memertahankan 
makna yang sama. Kemudian mereka mempraktikkan dialog tersebut di depan kelas. 

b. Kegiatan yang menekankan ketepatan

Peserta didik mempraktikkan dialog. Dialog tersebut mengandung contoh-contoh 
intonasi menurun dalam pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya. Kelas dibagi 
menjadi kelompok yang beranggota tiga orang: dua orang mempraktikkan dialog 
dan satu orang berperan sebagai pemantau. Pemantau bertugas mengecek apakah 
dua orang yang lain tersebut menggunakan pola intonasi yang tepat. Monitor 
membetulkannya bila diperlukan. Secara bergantian peserta didik berganti peran. 
Guru berkeliling ke seluruh kelompok untuk mendengarkan dan membetulkan 
kesalahan bila diperlukan.

Contoh lainnya adalah kegiatan tim yang beranggota tiga atau empat orang. Setiap 
kelompok melengkapi perlatihan tata bahasa, misalnya present tense dan present 
continuous tense yang merupakan materi yang telah diajarkan dan dilatihkan dalam 
kegiatan kelas besar.Secara bersama-sama peserta didik menentukan bentuk 
gramatikal yang mana yang benar dan menyelesaikan latihan tersebut.Secara 
bergantian setiap kelompok membaca hasil kerja mereka.
Dalam pendekatan pembelajaran komunikatif terdapat tiga jenis latihan, yaitu  latihan 
mekanis (mechanical practice), latihan bermakna (meaningful practice), danlatihan 
komunikatif (communicative practice). 
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a.  Latihan mekanis

latihan ini merupakan kegiatan latihan terkontrol yang dilaksanakan oleh peserta 
didik dengan baik tanpa harus memahami bahasa yang digunakannya, misalnya 
tubian pengulangan dan penggantian (repetition and subsitution drills) yang 
dirancang untuk melatihkan penggunaan unsur tata bahasa tertentu.

b.  Latihan bermakna

Latihan ini merupakan kegiatan yang kontrol bahasa masih ada, tetapi peserta 
didik harus membuat pilihan yang bermakna ketika melaksanakan kegiatan. Dalam 
melatihkan penggunaan kata depan untuk mendeskripsikan lokasi suatu tempat, 
misalnya, peserta didik diberi peta jalan dengan beberapa bangunan di berbagai 
tempat. Peserta didik juga disediai daftar kata seperti “menyeberang dari”, “dekat”, 
“di seberang”, dan “di sebelah”. Kemudian, mereka harus menjawab pertanyaan 
seperti “Di mana toko buku?” dan “Rute yang mana yang paling efektif untuk 
menuju toko buku?”.Pelatihan itu bermakna karena mereka harus memberikan 
respon sesuai dengan lokasi tempat di peta

c.  Latihan komunikatif

Latihan komunikatif merupakan kegiatan pelatihan yang berfokus pada 
penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi nyata.Ada informasi nyata (sehari-
hari) dalam pelatihan ini dan bahasa yang digunakan benar-benar tidak dapat 
diduga.Misalnya, peserta didik harus menggambar peta lingkungan tempat 
tinggalnya dan menjawab pertanyaan tentang lokasi di berbagai tempat, misalnya 
halte bus terdekat, pasar, dan rumah sakit.

Selain tiga jenis perlatihan di depan, ada tipe-tipe kegiatan lain dalam pendekatan 
pembelajaran komunikatif.

Tabel 2. Tipe-Tipe Kegiatan dalam Pendekatan Pembelajaran   Komunikatif

Tipe Kegiatan Contoh
Kegiatan kesenjangan informasi 
(information gap activities)

Puzzle interaktif (interactive puzzles)

Kegiatan  jigsaw Kegiatan yang berciri pembagian 
kelompok, pengetahuan tiap 
kelompok tidak lengkap, kemudian 
kelompok membentuk pengetahuan 
yang utuh

Kegiatan pelengkapan tugas (task-
completion activities)

Puzzle, permainan, membaca peta
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Kegiatan pencarian informasi 
(information-gathering activities)

Survei, wawancara, inverstigasi 
kelompok, shopping (kegiatan 
berkeliling untuk melihat dan 
membaca karya teman

Kegiatan tukar pendapat (opinion-
sharing activities)

Diskusi, tanya jawab

Kegiatan tukan informasi (Information-
transfer activities)

Presentasi, bercerita, note-taking

Kegiatan kesenjangan alasan 
(Reasoning-gap activities)

Berbagai kegiatan yang berciri ada 
proses merumuskan simpulan dan 
penalaran

Bermain peran Drama, simulasi

4. Langkah-langkah Pembelajaran  

Langkah-langkah pembelajaran bahasa berpendekatan komunikatif mempunyai 
beberapa tahap yang diwujudkan dalam dua jenis kegiatan, yaitu prakomunikatif dan 
komunikatif (Littlewood, 1981).

a. Prakomunikatif 

Kegiatan ini berfokus pada bentuk-bentuk bahasa yang relevan (tata bahasa, 
pengucapan, frasa, ungkapan, dan kosakata) dan fungsinya. Tujuan kegiatan 
prakomunikatif adalah membantu peserta didik untuk memeroleh pengetahuan 
tentang aturan-aturan kebahasaan  dan kosakata agar mereka mampu memproduksi 
bahasa yang berterima pada tingkat kalimat. Fungsi kegiatan ini adalah menyiapkan 
peserta didik dalam komunikasi selanjutnya. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan 
pada tahap ini adalah penubian (drilling) dan pelatihan tanya jawab. 

Kegiatan prakomunikatif terdiri atas dua kegiatan: 1) kegiatan yang terkait dengan 
struktur atau bentuk bahasa dan 2) kegiatan kuasi komunikatif.

b. Komunikatif 

Kegiatan Komunikatif berfokus pada pembelajaran penggunaan bentuk-bentuk 
dan fungsi-fungsi bahasa yag sudah dipelajari pada tahap prakomunikatif untuk 
tujuan-tujuan komunikasi. Kegiatan komunikatif bertujuan memberikan pelatihan 
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untuk tugas-tugas secara keseluruhan, meningkatkan motivasi, memungkinkan 
pembelajaran yang alami, dan menciptakan konteks yang mendukung pembelajaran.
Kegiatan-kegiatan dalam tahap ini meliputi kegiatan komunikatif fungsional dan 
kegiatan interaksi sosial. Kegiatan komunikasi fungsional diwujudkan dalam bentuk 
membandingkan serangkaian gambar dan mencari persamaan yang ada di gambar 
serta perbedaaannya, mengikuti arah, menemukan fitur yang hilang dalam peta atau 
gambar, dan yang lain. Kegiatan interaksi sosial diwujudkan dalam bentuk percakapan, 
diskusi, dialog, role play, simulasi, debat, dan sebagainya.

Sejak diimplementasikan pada era 90-an, pendekatan komunikatif telah dimanifestasikan 
ke dalam beberapa tren mutakhir seiring dengan perkembangan pemahaman tentang 
proses pembelajaran bahasa kedua. Seperti yang dinyatakan Richards (2005), asumsi-
asumsi inti dari tren-tren tersebut adalah sebagai berikut.

a. Belajar bahasa kedua difasilitasi ketika peserta didik terlibat dalam interaksi dan 
komunikasi yang bermakna.

b. Latihan-latihan di kelas yang efektif memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 
menegosiasikan makna, memerluas sumber-sumber bahasa, mengenali penggunaan 
bahasa, dan melibatkan diri dalam komunikasi intrapersonal yang bermakna.

c. Komunikasi yang bermakna merupakan hasil pemrosesan isi yang relevan, bertujuan, 
menarik, dan menyenangkan oleh peserta didik. 

d. Komunikasi merupakan proses holistik yang menuntut penggunaan  beberapa 
keterampilan bahasa.

e. Belajar bahasa difasilitasi oleh kegiatan baik yang melibatkan belajar aturan-aturan 
penggunaan dan organisasi bahasa secara induktif (discovery learning)  maupun yang 
melibatkan analisis bahasa dan refleksi.

f. Belajar bahasa merupakan proses bertahap yang melibatkan penggunaan bahasa 
secara kreatif dan secara coba-coba. Walaupun kesalahan adalah sesuatu yang normal 
dalam pembelajaran, tujuan akhir pembelajaran adalah  menggunakan bahasa sasaran 
dengan tepat dan lancar.

g. Peserta didik mengembangkan irama belajar sendiri, maju sesuai dengan kecepatan 
masing-masing dan memiliki kebutuhan dan motivasi belajar bahasa yang berbeda-
beda.

h. Belajar bahasa yang sukses melibatkan penggunaan strategi belajar dan komunikasi 
yang tepat.
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i. Peran guru di dalam kelas adalah fasilitator yang menciptakan iklim kelas yang 
kondusif untuk belajar bahasa dan memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk menggunakan dan melatihkan bahasa serta merefleksikan penggunaan dan 
pembelajaran bahasa.

j. Kelas merupakan komunitas yang peserta didik belajar melalui kolaborasi dan kegiatan 
berbagi.

Berdasarkan uraian di depan, Richards (2006) menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan 
pembelajaran idealnya memenuhi karakteristik berikut:

a. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi 
komunikatif dengan memanfaatkan kompetensi linguistik (pembelajaran tata bahasa 
terintegrasi dalam konteks);

b. menciptakan kebutuhan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bernegosiasi untuk 
memerjelas makna (meaning negotiation);

c. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar tata bahasa baik secara 
induktif maupun deduktif;

d. memanfaatkan topik pembelajaran yang berhubungan dengan pengalaman dan 
minat peserta didik;

e. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memanfaatkan  segala hal yang 
sudah dipelajari di kelas ke dalam kehidupannya. 

Pendekatan komunikatif  dalam pembelajaran bahasa dimanifestasikan dalam 
banyak varian. Di antara varian-varian yang ada, pembelajaran berbasis isi (content-
based instruction), pembelajaran berbasis tugas (task-based language instruction), dan 
pendekatan berbasis teks (genre-based approach) adalah pendekatan yang paling 
banyak diimplementasikan.Langkah-langkah pembelajaran ketiga varian tersebut 
sebagai berikut.

A. Pembelajaran Bahasa Berbasis Isi (Content-based Language Instruction)

Pembelajaran berbasis isi didefinisikan sebagai pendekatan yang memfokuskan 
informasi yang akan diperoleh peserta didik melalui media bahasa lain, tetapi tidak 
memusatkan perhatian pada belajar bahasa itu sendiri. Pembelajaran berbasis isi 
ini lebih memberi penekanan pada makna dan kefasihan daripada ketepatan. Isi 
(content) merupakan materi di luar domain bahasa (Richards dan Rodgers, 2001).

Krahnke (Richards, 2006) mendefinisikan pembelajaran berbahasa berbasis isi 
sebagai pembelajaran isi dalam bahasa yang sedang dipelajari dengan sedikit atau 
tidak ada sama sekali usaha eksplisit untuk mengajarkan bahasa tersebut secara 



63

Sekolah Menengah Pertama

terpisah dari materi yang diajarkan. 

Pembelajaran berbasis isi, menurut Richards (2006), dikembangkan dengan prinsip 
berikut.

a. Orang lebih berhasil dalam belajar bahasa bila mereka menggunakan bahasa 
sebagai alat untuk memeroleh informasi.

b. Pendekatan ini merefleksikan dengan lebih baik kebutuhan untuk belajar 
bahasa peserta didik.

c. Isi memberikan kerangka yang koheren yang dapat digunakan untuk 
menghubungkan dan mengembangkan seluruh keterampilan bahasa.

Menurut Richards dan Rodgers (2001) pembelajaran berbasis isi mengandung 
elemen teori bahasa fungsional dan interaksional. Berikut adalah tiga asumsi terkait 
dengan hal tersebut: (1) bahasa berbasis teks atau wacana; (2) berbahasa dalam dunia 
nyata merupakan penerapan dari keterampilan-keterampilan kebahasaan yang 
terintegrasi; dan     (3) dalam komunikasi alamiah bahasa memiliki tujuantertentu 
sehingga bersifat kontekstual dan otentik.

Langkah-langkah utama pembelajaran berbasis isi adalah                  (1) menentukan 
fokus pembelajaran sesuai dengan jenis kurikulum,  (2) mengidentifikasi topik inti 
dalam bidang yang akan dipelajari untuk terbentuknya kerangka pembelajaran 
dengan berkolaborasi bersama ahli yang relevan, dan (3)  mengembangkan 
berbagai kegiatan sesuai dengan keterampilan bahasa yang akan dikuasai, misalnya 
keterampilan presentasi lisan, diskusi kelompok, tata bahasa, dan penulisan laporan. 
Kesemuanya dikembangkan dari tema dan topik yang menjadi dasar pembelajaran.

B. Pembelajaran Berbasis Tugas (Task-based Language Instruction)

Pembelajaran berbasis tugas adalah pembelajaran bahasa yang  menekankan 
penggunaan tugas sebagai unit utama dalam perencanaan dan implementasi 
pengajaran. Dalam pendekatan ini, menurut Richards (2006), terdapat dua jenis tugas 
atau kegiatan pembelajaran: 1) kegiatan pembelajaran pedagogik (pedagogical 
task) dan 2) kegiatan pembelajaran yang diambil dari kehidupan sehari-hari (real 
world task). Kegiatan pembelajaran pedagogik adalah kegiatan pembelajaran kelas 
yang dirancang secara khusus dan ditujukan agar peserta didik menggunakan 
strategi interaksional dan tipe keterampilan, kosakata, dan tata  bahasa tertentu. 
Suatu kegiatan pembelajaran yang dua peserta didik harus mencari perbedaan di 
antara dua gambar yang serupa adalah contoh kegiatan pembelajaran pedagogik.
Dalam dunia nyata kegiatan pembelajaran ini tidak biasa dihadapi.Namun, proses 
interaksinya merupakan masukanyang bermanfaat bagi perkembangan bahasa.
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Berbeda dengan kegiatan pembelajaran pedagogik, kegiatan pembelajaran 
yang diambil dari kehidupan sehari-hari adalah kegiatan pembelajarn kelas yang 
merefleksikan penggunaan bahasa dalam dunia nyata.Bermain peran (Role play) 
yang peserta didik melatihkan wawancara kerja, misalnya, merupakan contoh tugas 
ini.

 Kegiatan pembelajaran bahasa terdiri atas enam jenis, yaitu 1) menyusun daftar 
(listing tasks), 2) memilah (sorting and ordering), 3) membandingkan (comparing), 
4) menyelesaikan masalah (problem solving), 5) membagi pengalaman individual 
(sharing personal experience), dan berkreasi (creative tasks) (Willis, 1996). Dalam 
praktik pembelajaran, tugas yang diberikan idealnya memenuhi empat ciri: 1) 
memberikan  kesempatan kepada peserta didik untuk memanfaatkan berbagai 
sumber belajar bahasa yang ada, 2) memungkinkan hasil belajar yang berupa 
pemerolehan bahasa (language acquisition) terperoleh dari proses belajar (language 
learning), 3) mengutamakan isi pesan (meaning) daripada struktur kebahasaan, 
dan 4) memungkinkan peserta didik mengembangkan strategi komunikasi dan 
keterampilan interaksionalnya kalau kegiatan pembelajaran dikerjakan oleh dua 
atau lebih peserta didik (Richards, 2006:31).

 Pembelajaran berbasis tugas dibedakan menjadi dua jenis: 1) model dasar (basic model)
dan 2) pembelajaran bahasa komunikatif-kontekstual (contextual-communicative 
language teaching).Berikut uraian langkah-langkah pembelajarannya.

1) Model Dasar

a) Aktivitas pratugas (pre-task activities) yang berupa pengenalan topik dan 
tugas atau kegiatan pembelajaran oleh guru.

b) Siklus tugas (task cycle) yang berupa pengerjaan, perencanaan, dan 
pelaporan.

c) Fokus bahasa (language focus) yang berupa analisis dan perlatihan 
pemecahan kasus-kasus kebahasaan. 

2) Pembelajaran Bahasa Komunikatif-Kontekstual 

a) Pengantar (warming up), mencakup kegiatan:

(1) membangun hubungan (rapport);

(2) menarik perhatian peserta didik dengan memanfaatkan media yang 
relevan;

(3) mengarahkan perhatian peserta didik;
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(4) membangkitkan motivasi.

b) Kegiatan Belajar-Mengajar (Teaching-Learning Activities) mencakup 
beberapa fokus, sebagai berikut.

(1) Fokus pemahaman (comprehension focus): penyajian masukan bahasa 
(language input) dan penyajian kegiatan-kegiatan pemahaman 
(misalnya menjodohkan, melengkapi, menjawab pertanyaan, mengisi 
teka-teki silang, dan menyusun ulang paragraf acak).

(2) Fokus bahasa (language focus): pelafalan, kosakata, tata  bahasa, struktur 
teks.

(3) Fokus komunikasi (communication focus): kegiatan terbimbing dan 
kegiatan bebas.

c) Penutup (Closing)

(1) meringkas

(2) refleksi

(3) penugasan.

C. Pembelajaran Berbasis Teks (Genre-Based Approach)

Pembelajaran berbasis teks didasarkan pada asumsi berikut: a) belajar bahasa  
merupakan kegiatan yang bersifat sosial, b) belajar lebih efektif ketika harapan guru 
terhadap peserta didik disampaikan secara  tersurat, dan c) proses belajar bahasa 
merupakan serangkaian tahap perkembangan dari kegiatan berbantuan mengarah 
pada kegiatan mandiri.

Berikut adalah tahap-tahap dalam pembelajaran berbasis teks (Feez, 1998).

a. Pembangunan konteks (building knowledge of the field)

Pembangunan konteks merupakan pembicaraan topik yang akan dibahas. 
Kegiatan ini bersifat interaktif antara guru dan peserta didik serta antarpeserta 
didik.Keterampilan mendengarkan dan berbicara dimulai dari sini.

b. Pemodelan  teks(modelling of text)

Pemodelan teks merupakan pengenalan beragam teks baik lisan maupun tulis 
kepada peserta didik. Teks tulis seperti resep dapat dikenalkan pada tahap ini 
dengan menggunakan bahasa yang khas resep, yaitu  tanpa basa-basi kesantunan, 
padat, ringkas, dan bentuk serta unsur teksnya (judul, bahan, cara meramu, dan 
cara menghidangkan) tetap. 

c. Pemecahan masalah bersama (joint construction of text)
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Pemecahan masalah bersama merupakan kegiatan belajar dalam kelompok yang 
peserta didik secara bersama-sama atau berpasangan mengerjakan perlatihan-
perlatihan berbahasa yang ditugaskan oleh guru. Penyelesaian perlatihan secara 
kelompok dilakukan dengan panduan dari buku pelajaran, guru, atau siswa lain.

d. Pemecahan masalah secara mandiri (independent construction of text) 

Pemecahan masalah secara mandiri merupakan kegiatan belajar yang siswa 
secara mandiri berlatih menciptakan teks. Pada tahap ini siswa diharapkan mampu 
menyelesaikan perlatihan-perlatihan berbahasa  secara mandiri atau spontan 
dalam konteks baru yang berbeda dengan tahap kerja kelompok.

Perlu dipahami bahwa tidak ada satu pun varian ataupun metode pembelajaran bahasa 
yang lebih baik dari yang lain. Hal yang penting adalah bagaimana guru dapat secara 
maksimal memanfaatkan berbagai metode pembelajaran tersebut.Di akhir abad ke-20 
kecenderungan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa adalah bahwa faktor kunci 
keberhasilan atau kegagalan pembelajaran bahasa bukanlah metode.Dalam era ini guru 
tidak lagi memfokuskan pada pendekatan/metode pembelajaran tertentu. Era baru 
inilah yang oleh  Kumaravadivelu (2003) disebut sebagai post method era  dan post 
method pedagogy.

 Post method pedagogy memunyai tiga parameter, yaitu kekhasan (particularity), 
kepraktisan (practicality), dan ketermungkinan (possibility). Kekhasan bermakna bahwa 
teknik yang dipilih guru harus sesuai dengan situasi belajar, yaitu  di mana dan kapan 
pembelajaran berlangsung, serta siapa yang diajar. Kepraktisan  bermakna bahwa 
pendekatan pembelajaran harus dapat diimplementasikan dalam situasi nyata sehingga 
ada hubungan antara teori dan praktik. Ketermungkinan bermakna bahwa kesesuaian 
metode secara sosial, kultural, dan politis merupakan hal penting.

Guru yang berperan sebagai navigator, adaptor, komunikator, peserta didik, visioner, 
profesional yang mandiri, warganegara yang loyal, pemimpin, teladan, kolaborator, dan 
pengambil risiko diharapkan mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Brown (2007) berikut: a) otomatis; b) bermakna; c) 
menghargai; d) memotivasi; e) memiliki nilai investasi strategis;               f ) menjaga ego 
bahasa peserta didik; g) menumbuhkan rasa percaya diri; h) menumbuhkan keberanian 
mengambil risiko; i) menunjukkan hubungan bahasa dan budaya; j) mengakui ada 
pengaruh bahasa sumber ke dalam belajar bahasa sasaran; k) mengakui ada bahasa 
antara (interlanguage);    dan l) mengarah ketercapaian kompetensi komunikatif. 

 Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan oleh guru untuk memperkaya kegiatan-
kegiatan pembelajaran di kelas sehingga dicapai keberhasilan dalam pembelajaran 
bahasa.
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5. Contoh-Contoh Kegiatan Pembelajaran

Proses pembelajaran meliputi tahap pendahuluan, inti dan penutup. Dalam proses 
pembelajaran dengan pendekatan komunikatif, tujuan umum kegiatan pembelajaran 
pada tahap pendahuluan adalah membangun hubungan personal (rapport), 
menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 
(activating prior knowledge) menarik perhatian peserta didik dengan memanfaatkan 
media yang relevan, mengarahkan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif 
dalam proses pembelajaran, dan membangkitkan motivasi. 

Tujuan umum kegiatan pembelajaran pada tahap inti adalah memfasilitasi peserta 
didik untuk mengembangkan kompetensi komunikatif lisan dan tertulis dalam bahasa 
sasaran.Tujuan umum kegiatan pembelajaran pada tahap penutup adalah meringkas 
dan merefleksi. Dalam proses pembelajaran, sejumlah peserta didik memerlukan 
penguatan/pengayaan dan yang lain membutuhkan remedi. 

Tujuan pemberian penguatan/pengayaan adalah memerdalam wawasan peserta didik 
terkait dengan materi yang sedang dipelajari, sedangkan tujuan pemberian remedi 
adalah memerbaiki prestasi belajar peserta didik untuk mencapai kriteria ketuntasan 
yang telah ditetapkan.

Berikut contoh kegiatan pembelajaran dengan pendekatan komunikatif pada tahap 
pendahuluan, inti, dan penutup.

A. Pendahuluan  

•	 Guru	dan	peserta	didik	bercurah	pendapat	tentang	materi	yang	akan	dipelajari.

•	 Guru	memberikan	kegiatan	permainan	kepada	peserta	didik.

•	 Guru	menanyai	peserta	didik	tentang	pengetahuan	mereka	mengenai	materi	yang	
akan dipelajari.

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	menyanyikan	lagu	yang	terkait	dengan	materi	yang	
akan dipelajari dengan menggunakan media yang sesuai.

•	 Guru	menunjukkan	media	pandang	seperti	gambar,	poster,	film,	brosur,	pamflet,	
animasi, dan komik yang terkait dengan materi yang akan dipelajari.

•	 Guru	membawa	dan	menunjukkan	benda	nyata	(realia)	yang	terkait	dengan	materi	
yang akan dipelajari.

B. Inti

Dalam kegiatan inti, peserta didik melakukan berbagai macam kegiatan sesuai 
dengan varian pendekatan komunikatif yang diimplementasikan di kelas.
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1. Pembelajaran Berbasis Isi (Content-based Language Instruction)

Ada banyak kegiatan yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran berbasis 
isi.Berikut adalah beberapa contoh kegiatan.

•	 Memilih	topik	yang	sesuai	dengan	minat	siswa;	

•	 Mencari	 sumber-sumber	 yang	 relevan,	 misalnya	 website,	 buku	 referensi,	
rekaman audio/video, dan sebagainya; 

•	 Menyelesaikan	 tugas,	 misalnya	 mini	 riset,	 secara	 berkelompok	 oleh	 peserta	
didik;

•	 Menyajikan	hasil	pekerjaan	kepada	kelompok	lain	dalam	bentuk	laporan	atau	
presentasi.

2. Pembelajaran Berbasis Tugas (Task-based Language Instruction)

a. Model dasar

1) Tahap pratugas

•		Peserta	didik	mengerjakan	pratugas,	misalnya	permainan	yang	berbasis	
topik.

•		 Peserta	 didik	 menggunakan	 waktu	 yang	 disediakan	 untuk	 persiapan	
memikirkan pengerjaan tugas.

•	 	Peserta	didik	mendengarkan	rekaman	dari	serangkaian	tugas	yang	dikerjakan.

•	 			Peserta	didik	membaca	sebagian	teks.

2) Tahap penugasan

a) Penugasan 

•	 Peserta	 didik	 	 (secara	 berpasangan	 atau	 berkelompok)		
mengungkapkan ide, misalnya merespons bacaan atau rekaman.

•	 Peserta	 didik	 berbicara	 secara	 spontan	 dan	 eksploratif	 dan	
membangun kepercayaan diri dalam kelompok.

•	 Peserta	didik	mencapai	tujuan	pemberian	tugas

b) Perencanaan

•	 Peserta	 didik	 membuat	 rancangan	 dan	 berlatih	 menulis	 atau	
mengatakan apa yang akan ditulis atau dikatakan.

•	 Secara	 individu	 peserta	 didik	 menanyakan	 pertanyaan	 tentang	
komponen bahasa tertentu.
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c) Pelaporan

•	 Peserta	didik	menyajikan	laporan	secara	lengkap

3) Fokus Bahasa

a) Analisis

•	 Peserta	didik	menemukan	kata	dan	frasa	yang	terkait	dengan	topik	
atau teks.

•	 Peserta	 didik	 membaca	 transkrip	 dan	 menemukan	 kata	 yang	
berakhiran tertentu.

•	 Peserta	didik	menemukan	kata-kata	dengan	bentuk	tertentu.

•	 Peserta	didik	menggarisbawahi	dan	mengklasifikasikan	pertanyaan	
dalam transkrip.

•	 Peserta	didik	mencatat.

b) Perlatihan 

•	 Peserta	 didik	 mengulang	 secara	 lisan	 frasa-frasa	 yang	 telah	
diidentifikasi dan diklasifikasikan.

•	 Peserta	 didik	 melakukan	 permainan	 yang	 melatihkan	 ingatan	
dengan berdasar contoh yang dirumpangkan.

•	 Peserta	 didik	 melengkapi	 kalimat	 (yang	 disiapkan	 oleh	 satu	
kelompok untuk kelompok lain).

•	 Peserta	didik	menjodohkan	kata	berbentuk	tertentu	dengan	subjek	
atau objek yang ada dalam teks.

•	 Peserta	 didik	 mengecek	 kata-kata	 dalam	 teks	 atau	 transkrip	 di	
kamus. 

(Richards, 2006)

b. Pembelajaran bahasa komunikatif-kontekstual

1) Fokus pemahaman

•		Peserta	didik	dipajani	teks	masukan	(rekaman	dialog,	ucapan	guru,	lagu,	
komik, bacaan, dan yang lain).

•		Peserta	didik	mengerjakan	tugas-tugas	yang	terkait	dengan	pemahaman,	
misalnya menjodohkan, melengkapi kalimat, menjawab pertanyaan 
benar-salah, mengisi teka-teki silang, dan menyusun kembali paragraf 
atau cerita.
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2) Fokus bahasa

•		 Pengucapan	 (misalnya	 mendengarkan	 dan/atau	 menirukan	 guru	 atau	
rekaman berupa teks atau lagu)

•		 Kosakata	 (misalnya	melengkapi	 kata	dalam	 jaringan	kata,	mengerjakan	
kuis, menyusun kembali huruf-huruf menjadi kata, melengkapi kalimat, 
dan menjodohkan kata dengan artinya).

•		 Tata	 bahasa	 (misalnya	 menyusun	 kembali	 kata	 menjadi	 kalimat,	
menjodohkan subjek dengan predikat, melengkapi kalimat, mengubah 
kata kerja ke dalam bentuk yang benar, dan mengidentifikasi bentuk-
bentuk yang salah).

•		 Organisasi	 teks	 (misalnya	 mengidentifikasi	 struktur	 generik	 teks,	
menyusun kembali kalimat acak, menyusun kembali paragraf acak, dan 
mengidentifikasi kalimat yang tidak relevan).

3) Fokus komunikasi

•		Kegiatan	semiterbimbing	(misalnya	melengkapi	dialog	atau	bentuk	teks	
yang lain).

•		Kegiatan	mandiri	 (misalnya	menjawab	kuis,	bermain	peran,	bersimulasi,	
dan menulis teks).

3. Pembelajaran Berbasis Teks (Genre-based Approach)

a) Pembangunan konteks (building knowledge  of the field)

•	 Peserta	didik	dikenalkan	pada	konteks	dari	model	autentik	jenis	teks	yang	
sedang dipelajari.

•	 Peserta	 didik	 mengeksplorasi	 fitur-fitur	 konteks	 budaya	 umum	 tempat	
jenis teks tersebut digunakan dan tujuan sosial yang dicapai oleh jenis 
teks tersebut.

•	 Peserta	 didik	 mengeksplorasi	 konteks	 situasi	 terdekat	 dengan	
menginvestigasi register teks model yang telah dipilih dengan berdasar 
tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik.

b) Pemodelan  teks (modelling of text)

•	 Tingkat	 teks:	 menyajikan	 	 materi	 dengan	 menggunakan	 berbagai	
media, menyusun, menjodohkan, dan melabeli (misalnya menyusun 
teks, mengurutkan langkah-langkah yang diacak, dan melabeli langkah-
langkah) dan melakukan berbagai kegiatan yang berfokus pada peranti 
kohesi (misalnya serangkaian komponen leksikal yang terkait, kata 
penghubung) dan acuan kata 

•	 Tingkat	 klausa:	 menyajikan	 materi	 dan	 pelatihan	 yang	 berhubungan	
dengan fitur-fitur kebahasaan teks.
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•	 Tingkat	 ungkapan:	 menyimak	 dan	 berbicara,	 mengucapkan,	
mendekodekan (decoding), mengeja, dan berlatih menulis tangan atau 
mengetik.

c) Pemecahan masalah bersama (joint construction of text)

•	 Peserta	didik	menjawab	pertanyaan-pertanyaan	guru,	mendiskusikan	dan	
mengedit hasil kerja seluruh kelas, kemudian menampilkannya di papan 
tulis.

•	 Peserta	didik	membuat	kerangka	teks.
•	 Peserta	didik	melakukan	kegiatan	jigsaw	dan	information	gap.
•	 Peserta	didik	mengonstruksi	teks	dalam	kelompok	kecil.
•	 Peserta	 didik	 mencatat	 gagasan-gagasan	 kunci	 dalam	 teks	 yang	

didengarkan, kemudian merekonstruksi teks dengan berdasar catatan-
catatan yang dibuat (dictogloss).

•	 Peserta	didik	melakukan	penilaian	diri	dan	penilaian	sejawat.

d) Pemecahan masalah secara mandiri (independent construction of text) 

•	 Peserta	didik	mengerjakan	tugas-tugas	mendengarkan,	misalnya	kegiatan	
memahami teks lisan baik yang berupa bahan rekaman maupun materi 
langsung (live materials), mengurutkan gambar, memberikan nomor, 
menggarisbawahi bagian-bagian tertentu dalam teks, dan menjawab 
pertanyaan.

•	 Peserta	didik	mengerjakan	tugas-tugas	berbicara,	misalnya	presentasi	di	
depan kelas atau di depan masyarakat.

•	 Peserta	 didik	 mengerjakan	 tugas-tugas	 mendengarkan	 dan	 berbicara	
secara terpadu, misalnya membuat dialog dan bermain peran.

•	 Peserta	 didik	 mengerjakan	 tugas-tugas	 membaca,	 misalnya	 kegiatan	
memahami teks tulis, mengurutkan gambar, memberikan nomor, 
menggarisbawahi bagian-bagian tertentu dalam teks, dan menjawab 
pertanyaan.

•	 Peserta	didik	mengerjakan	tugas-tugas	menulis	yang	menuntut	siswa	untuk	
merancang dan mempresentasikannya.

e) Pengaitan ke teks-teks yang relevan (linking to related texts)

•	 Peserta	 didik	 membandingkan	 penggunaan	 jenis	 teks	 tertentu	 dalam	
bidang yang berbeda-beda.

•	 Peserta	didik	mencari	jenis	teks	yang	lain	dalam	bidang	yang	sama.

•	 Peserta	didik	bermain	peran	tentang	kemungkinan	penggunaan	teks	yang	
sama oleh  orang yang memiliki peran dan hubungan yang berbeda.
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•	 Peserta	 didik	 membandingkan	 jenis	 teks	 yang	 sama,	 tetapi	 ragam	 yang	
berbeda (lisan dan tertulis).

•	 Peserta	 didik	 mengamati	 penggunaan	 fitur	 bahasa	 utama	 dalam	 teks	
tertentu yang digunakan dalam jenis teks yang lain.

C. Penutup

 Secara umum aktivitas dalam kegiatan penutup adalah:

•	 Guru	dan	peserta	didik	melalukan	refleksi	terkait	dengan	pembelajaran	yang	
baru berlangsung.

•	 Peserta	didik	meringkas	materi	penting.	Materi	itu	terkait	dengan	kompetensi	
dasar dan indikator.

Berikut adalah contoh-contoh kegiatan pembelajaran dengan pendekatan komunikatif 
untuk tujuan penguatan/pengayaan dan remedi.

a. Penguatan/pengayaan
Guru memberikan tugas kepada peserta didik yang telah melampaui atau menguasai 
materi yang sedang dipelajari untuk melakukan aktivitas-aktivitas belajar terbimbing 
dan mandiri di dalam dan di luar kelas: berlatih membaca, berlatih menulis termasuk 
meringkas, berlatih berbicara, berlatih mendengarkan.  

b. Remedi
Guru memberikan tugas kepada peserta didik yang belum memenuhi  kriteria minimal 
untuk melakukan aktivitas-aktivitas belajar terbimbing dan mandiri: berlatih membaca, 
berlatih menulis termasuk meringkas, berlatih berbicara, berlatih mendengarkan.
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Contoh 2 Langkah–langkah Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Inggris

Mata Pelajaran           : Bahasa Inggris

Kelas/semester  : VII/Semester satu

Materi Pokok                        : Teks Lisan dan Tulis untuk Menanyakan dan 

Menyatakan  Sifat Orang, Binatang, dan Benda

Kompetensi Dasar

1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat mempelajari  bahasa  Inggris  
sebagai bahasa  pengantar  komunikasi internasional  yang  
diwujudkan  dalam semangat belajar.

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggungjawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman.

3.7 Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan pada teks untuk menyatakan dan menanyakan 
sifat orang, binatang, benda, sangat pendek dan sederhana, 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 

4.8 Menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan 
menanyakan sifat orang, binatang, dan benda, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.

Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menulis learning log yang mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan dapat 
belajar bahasa Inggris dan manfaatnya

2. Menyelesaikan tugas bahasa Inggris tepat waktu

3. Menyelesaikan  tugas yang menjadi bagiannya dalam kerja kelompok

4. Datang tepat waktu pada saat mengerjakan tugas kelompok di luar jam pelajaran

5. Menentukan tujuan komunikatif teks

6. Mengidentifikasi kata sifat  (adjective) yang menggambarkan sifat orang, binatang, 
dan benda

7. Mengidentifikasi struktur teks

8. Mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks

9. Menanyakan sifat dan ciri fisik teman, hewan, dan benda secara lisan dengan akurat, 
lancar dan berterima

10. Menyatakan sifat dan ciri fisik teman, hewan, dan benda secara lisan dengan akurat, 
lancar dan berterima

11. Menanyakan sifat dan ciri fisik teman, hewan,  dan benda secara tertulis dengan 
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akurat, runtut dan berterima

12. Menyatakan sifat dan ciri fisik teman, hewan, dan benda secara tertulis dengan akurat, 
runtut dan berter

13. Menebak teman, hewan, dan benda berdasarkan sifat dan ciri fisik yang dideskripsikan 
secara lisan

14. Menebak teman, hewan, dan benda berdasarkan sifat dan ciri fisik yang dideskripsikan 
secara tertulis

15. Mendeskripsikan teman, hewan, dan benda secara lisan dengan akurat, lancar dan 
berterima

16. Mendeskripsikan teman, hewan, dan benda secara tertulis dengan akurat, runtut dan 
berterima

Langkah-langkah pembelajaran

Pertemuan Pertama

Pendahuluan  

1) Guru memberi salam (greeting);

2) Guru memeriksa kehadiran siswa;

3) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti proses   
pembelajaran; 

4) Guru memberi  motivasi  belajar  siswa  secara  kontekstual  sesuai  manfaat dan  
aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dengan memberikan  contoh  dan  
perbandingan  lokal,  nasional  dan internasional; 

5) Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya dengan materi 
yang akan dipelajari; 

6) Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  yang  akan 
dicapai; 

7) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai  silabus.

Kegiatan inti 

1) Peserta didik memperhatikan gambar besar tentang halaman belakang rumah dan 
mendengarkan cerita guru tentang isi gambar tersebut.

2) Peserta didik membuat catatan-catatan kecil berdasarkan cerita guru.

3) Peserta didik bergiliran menceritakan isi gambar tersebut berdasarkan contoh yang 
diberikan oleh guru.
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4) Peserta didik mengamati contoh dialog dan gambar.

5) Peserta didik menggarisbawahi kata sifat yang terdapat dalam dialog dengan 
pertanyaan pengarah dari guru.

6) Peserta didik menggarisbawahi kata sifat yang terdapat dalam kalimat yang dituliskan 
guru di papan tulis.

7) Peserta didik menemukan arti kata sifat tersebut dengan menempelkan kartu kata 
yang disediakan secara acak.

8) Peserta didik menirukan cara pengucapan kata, dialog dan atau kalimat yang dipelajari.

9) Peserta didik menirukan cara menanyakan sifat atau ciri fisik seseorang dan cara 
menjawabnya.

10) Peserta didik melakukan tanya jawab dengan teman sekelasnya untuk melengkapi 
tabel tentang sifat dan ciri fisik seseorang.

11) Peserta didik mendeskripsikan salah seorang teman sekelasnya secara lisan 
berdasarkan tabel yang telah dibuat.

12) Peserta didik bekerja berkelompok untuk menuliskan ungkapan-ungkapan yang 
dipergunakan dalam menanyakan dan menyatakan sifat atau ciri fisik teman 
sekelasnya.

13) Peserta didik bekerja berkelompok untuk menggarisbawahi unsur kebahasaan 
penting yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan tersebut.

14) Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menemukan fungsi sosial teks tersebut 
dengan bantuan guru.

15) Peserta didik mempresentasikan pola ungkapan, unsur kebahasaan (kata sifat), 
ucapan, fungsi komunikasi dan struktur teks yang dihasilkan.

16) Peserta didik menuliskan deskripsi sangat sederhana tentang sifat dan ciri fisik salah 
seorang temannya.

17) Peserta didik bermain tebak-tebakan untuk menemukan nama teman sekelasnya 
berdasarkan sifat dan ciri fisik yang diberikan.

Penutup 

1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 
manfaat-manfaatnya.

2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran.

3) Peserta didik menerima tugas mandiri untuk menceritakan orang-orang di lingkungan 
rumahnya sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran.

4) Peserta didik memperhatikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran 
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untuk pertemuan berikutnya.

5) Peserta didik dan guru mengucapkkan salam penutup.

Pertemuan Kedua

Pendahuluan  

1) Guru memberi salam (greeting);

2) Guru memeriksa kehadiran siswa;

3) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti proses   
pembelajaran; 

4) Guru memberi  motivasi  belajar  siswa  secara  kontekstual  sesuai  manfaat dan  
aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dengan memberikan  contoh  dan  
perbandingan  lokal,  nasional  dan internasional; 

5) Guru mengajukan pertanyaan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; 

6) Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  yang  akan 
dicapai; 

7) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai silabus.

Kegiatan Inti 

1) Peserta didik secara berpasangan mengamati Word Search untuk menemukan 7 kata 
sifat yang tersembunyi. 

2) Peserta didik menuliskan kata sifat yang ditemukan di papan tulis.

3) Peserta didik mejodohkan kata sifat tersebut dengan artinya berdasarkan kartu kata 
yang ditempelkan guru secara acak di papan tulis.

4) Peserta didik mengamati gambar beberapa hewan secara berpasangan.

5) Peserta didik menanyakan cara mendeskripsikan ciri fisik hewan tersebut berdasarkan 
pertanyaan pengarah dari guru.

6) Peserta didik bekerja berkelompok untuk menuliskan binatang-binatang yang ada di 
sekitar sekolah dan menuliskan ciri fisiknya ke dalam sebuah tabel.

7) Peserta didik memperhatikan gambar dan menjawab pertanyaan pengarah dari guru.

8) Peserta didik menirukan cara menceritakan kondisi fisik (kulit) jenis hewan tertentu.

9) Peserta didik mengidentifikasi cara menceritakan kondisi fisik lain dari hewan-hewan 
tersebut.

10) Peserta didik bekerja berpasangan untuk menemukan kata tentang sifat-sifat yang 
dimiliki oleh beberapa binatang yang terdapat dalam percakapan. 
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11) Peserta didik menemukan fungsi sosial percakapan tentang ciri fisik dan sifat-sifat 
seseorang atau hewan yang telah dipelajari berdasarkan pertanyaan pengarah dari 
guru.

12) Peserta didik mempresentasikan pola ungkapan, unsur kebahasaan (kata sifat), ucapan, 
fungsi komunikasi dan struktur teks yang dihasilkan dalam kegiatan sebelumnya.

13) Peserta didik melakukan percakapan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh beberapa 
hewan berdasarkan situasi yang diberikan oleh guru.

Penutup 

1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 
manfaat-manfaatnya.

2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran.

3) Peserta didik menerima tugas mandiri untuk menuliskan sifat dan ciri fisik hewan-
hewan di sekitar rumah sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran.

4) Peserta didik memperhatikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

5) Peserta didik dan guru mengucapkan salam penutup.

Pertemuan Ketiga

Pendahuluan  

1) Guru member salam (greeting);

2) Guru memeriksa kehadiran siswa;

3) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti proses   
pembelajaran; 

4) Guru memberi  motivasi  belajar  siswa  secara  kontekstual  sesuai  manfaat dan  
aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dengan memberikan  contoh  dan  
perbandingan  lokal,  nasional  dan internasional; 

5) Guru mengajukan pertanyaan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; 

6) Guru menjelaskan tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  yang  akan dicapai; 

7) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai silabus.

Kegiatan Inti 

1) Peserta didik bekerja berkelompok mengamati sebuah gambar yang memiliki 5 
perbedaan.

2) Peserta didik menemukan dan mengungkapkan 5 perbedaan dengan menyebut 
aspek apa (what) dan bagaimana (How) perbedaannya dengan panduan guru
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3) Peserta didik menanyakan pola-pola kalimat yang digunakan dalam mengungkapkan 
5 perbedaan dalam gambar dengan pertanyaan pengarah dari guru.

4) Peserta didik bekerja berpasangan untuk menggarisbawahi unsur kebahasaan 
penting yang terdapat dalam kalimat tersebut.

5) Peserta didik menanyakan cara menggunakan pola kalimat, unsur kebahasaan lain 
dan struktur teks untuk mendeskripsikan benda.

6) Peserta didik menginventarisasi kosa kata yang dipergunakan dalam menanyakan 
dan menyatakan sifat dan ciri fisik benda.

7) Peserta didik mengidentifikasi pola kalimat yang dipergunakan dalam mengatakan 
dan menyatakan sifat dan ciri fisik benda.

8) Peserta didik menemukan struktur teks yang dipergunakan untuk menanyakan dan 
menyatakan sifat dan ciri fisik benda.

9) Peserta didik bekerja berkelompok untuk menyebutkan beberapa kata yang dapat 
dipergunakan untuk menanyakan dan menyatakan sifat dan ciri fisik benda.

10) Peserta didik secara berkelompok menentukan beberapa kalimat dengan pola yang 
sesuai untuk menanyakan dan menyatakan sifat dan ciri benda.

11) Peserta didik bekerja dalam kelompok menentukan fungsi sosial teks yang 
dipergunakan untuk menanyakan dan menyatakan sifat dan ciri fisik benda.

12) Perwakilan peserta didik mempresentasikan temuan mereka tentang beberapa kata 
yang dapat dipergunakan dalam menanyakan dan menyatakan sifat dan ciri benda.

13)  Perwakilan peserta didik mempresentasikan contoh kalimat dengan pola yang sesuai 
untuk menanyakan dan menyatakan sifat dan ciri benda.

14) Perwakilan peserta didik mempresentasikan kesimpulan mereka tentang struktur dan 
fungsi sosial teks.

15) Peserta didik secara berkelompok melakukan kegiatan neighborhood walk.

16) Peserta didik membuat catatan deskriptif atas benda, bangunan, tumbuhan yang ada 
di sekitar hot spot yang ditemukan.

17) Peserta didik secara berkelompok membuat poster sederhana tentang temuan-
temuan benda, bangunan, dan tumbuhan di hot spot berdasarkan catatan selama 
kegiatan neighborhood walk. 

18) Perwakilan Peserta didik mempresentasikan dan mengomunikasikan isi poster 
tersebut di depan kelas.

19) Peserta didik dari kelompok lain diberi kesempatan mengajukan pertanyaan, 
mengklarifikasi atau mengonfimasi presentasi dengan bantuan guru.

20) Peserta didik menempelkan poster yang dihasilkan di dinding atau di papan display.
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Penutup (10 menit)

1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 
manfaat-manfaatnya.

2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran.

3) Peserta didik menerima tugas mandiri untuk menuliskan sifat dan ciri fisik benda, 
bangunan, dan tumbuhan lain yang ada di lingkungannya sebagai tindak lanjut 
kegiatan pembelajaran.

4) Peserta didik memperhatikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

5) Guru dan siswa mengucapkan salam perpisahan.

Pertemuan Keempat

Pendahuluan  

1) Guru member salam (greeting);

2) Guru memeriksa kehadiran siswa;

3) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti proses   
pembelajaran; 

4) Guru memberi  motivasi  belajar  siswa  secara  kontekstual  sesuai  manfaat dan  
aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dengan memberikan  contoh  dan  
perbandingan  lokal,  nasional  dan internasional; 

5) Guru mengajukan pertanyaan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; 

6) Guru menjelaskan tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  yang  akan dicapai; 

7) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai  silabus.

Kegiatan Inti 

1) Peserta didik secara berpasangan memperhatikan gambar orang, hewan, atau benda 
dan mendengarkan deskripsi tentang objek tersebut.

2) Peserta didik memilih gambar yang tepat sesuai dengan deskripsi yang diperdengarkan.

3) Peserta didik bekerja berpasangan untuk menggarisbawahi unsur-unsur kebahasaan 
penting yang terdapat dalam teks yang diperdengarkan dengan bantuan pertanyaan 
pengarah dari guru. 

4) Peserta didik membandingkan ungkapan-ungkapan deskriptif yang diperdengarkan 
untuk mendeskripsikan gambar tersebut.

5) Peserta didik mendengarkan kembali teks deskriptif tentang objek dan memberi 
centang kalimat-kalimat dalam tabel yang sesuai. 

6) Peserta didik bekerja berpasangan untuk mengidentifikasi fungsi sosial, ungkapan, 
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struktur, unsur kebahasaan dan format penulisan teks dengan bantuan guru.

7) Peserta didik menuliskan beberapa kalimat yang dapat dipergunakan dalam 
menayakan dan menyatakan sifat dan ciri objek.

8) Peserta didik menuliskan beberapa unsur kebahasaan penting dalam menanyakan 
dan menyatakan sifat dan ciri objek.

9) Peserta didik menuliskan funghsi sosial teks yang telah dipelajari.

10) Peserta didik mempresentasikan beberapa kalimat yang dapat dipergunakan 
menanyakan dan menyatakan sifat dan ciri objek.

11) Peserta didik mempresentasikan beberapa unsur kebahasaan penting dalam 
menanyakan dan menyatakan sifat dan ciri objek.

12) Peserta didik mempresentasikan fungsi sosial teks.

13) Peserta didik membaca, mempelajari, dan menganalisis teks yang telah dipelajari 
untuk mengisi learning logs pada kegiatan berikutnya.

14) Peserta didik menulis learning logs sederhana tentang apa-apa yang telah mereka 
kuasai.

15) Peserta didik diberi melakukan refleksi bisa diberi mempelajari Bahasa Inggris dengan 
pertanyaan pengarah dari guru, dan kemudian menulis learning logs sederhana 
tentang rasa syukur mereka atas kesempatan yang diberikan dengan baik.

Penutup (10 menit)

1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 
manfaat-manfaatnya.

2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran.

3) Guru memberikan penugasan berupa tugas investigasi kelompok untuk menuliskan 
deskripsi sederhana tentang sifat dan ciri fisik tokoh, hewan-hewan aneh, benda-
benda unik, tempat-tempat indah, atau bangunan-bangunan terkenal berdasarkan 
hasil penelusuran di laman-laman internet.

4) Peserta didik memperhatikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

5) Peserta didik dan guru mengucapkan salam perpisahan.
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BAB IV

PENUTUP

Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditargetkan dicapai oleh peserta didik 
pada jenjang SMP hanya akan tercapai apabila peserta didik dilibatkan proses pembelajaran 
yang tepat. Pendekatan/metode saintifik, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 
berbasis masalah, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran 
dengan pendekatan komunikatif yang diuraikan pada pandian ini merupakan pendekatan-
pendekatan atau metode-metode pembelajaran yang sesuai untuk membantu peserta didik 
untuk tidak hanya mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga 
sikap.

Guru merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pembelajaran. Dengan supervisi dari kepala 
sekoah, pengawas, MGMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, 
LPMP,  dan Pusat, pembelajaran dengan pendekatan/metode saintifik, pembelajaran berbasis 
proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif, 
dan pembelajaran dengan pendekatan komunikatif akan dilaksanakan dengan baik. 
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