
 

0  

 

qwertyuiopasdfghjklzxcvb

nmqwertyuiopasdfghjklzxc

vbnmqwertyuiopasdfghjklz

xcvbnmqwertyuiopasdfghj

klzxcvbnmqwertyuiopasdf

ghjklzxcvbnmqwertyuiopa

sdfghjklzxcvbnmqwertyuio

pasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwe

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcv

bnmqwertyuiopasdfghjklzx

cvbnmqwertyuiopasdfghjkl

zxcvbnmqwertyuiopasdfgh

jklzxcvbnmqwertyuiopasdf

 

 

 

RANCANGAN 

PEMBELAJARAN 
Dr. Wasis D. Dwiyogo 

 

 



 

1 Wasis D. Dwiyogo: Rancangan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PEMBELAJARAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Wasis D. Dwiyogo, M.Pd



 

2 Wasis D. Dwiyogo: Rancangan Pembelajaran 

 

KATA PENGANTAR 

 

 
 

Pengembangan pembelajaran adalah cara yang 

sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan 

mengevaluasi materi dan strategi yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Pengembangan pembelajaran adalah teknik 

pengelolaan dalam mencari pemecahan masalah-masalah 

pembelajaran atau setidak-tidaknya dalam mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber belajar yang ada untuk memperbaiki 

pendidikan dan untuk membuat belajar lebih mudah. 

Ada beberapa model pengembangan pembelajaran, 

misalnya: model pengembangan pembelajaran Briggs dan 

Wager, model Bela H. Benathy, model Gerlach dan Ely, 

model Kemp, model PPSI, model IDI, model Dick dan 

Cartey. 

Buku ini tekanannya pada rancangan pembelajaran 

model Dick dan Carey. Sebelum dibahas model-model 

pembelajaran terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai 

teori belajar. Secara umum dapat dikelompokkan menjad 

tiga aliran, yaitu aliran Behaviorisme, Kognitivisme, dan 

Konstruktivisme.
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BAB I 
TEORI BELAJAR DALAM 

PEMBELAJARAN 
 

 

 

Teori belajar ialah teori yang pragmatik dan eklektik. 

Teori dengan sifat demikian ini hampir bisa dipastikan 

tidak mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar yang 

secara ekstrim memperhatikan aspek jiwa saja. Atau teori 

belajar yang hanya mementingkan aspek guru saja, dan 

sebagainya. 

Titik fokus yang menjadi pusat perhatian suatu teori 

selalu ada. Ada yang lebih mementingkan sistem informasi 

yang diolah dalam proses belajar, dan lain-lain. Namun, 

faktor-faktor lain dititik fokus itu juga selalu diperlukan 

untuk menjelaskan seluruh persoalan belajar yang dibahas. 

Konsekuensi lain, penggolongan teori-teori tentang 

belajar seringkali bervariasi antara penulis satu dengan 

yang lainnya yang mengelompokkan teori belajar menurut 

berbagai aliran psikologi yang mempengaruhi teori-teori 

tersebut. Bahkan ada juga yang menggolong-golongkan 

teori belajar berdasarkan nama-nama ahli yang 

mengembangkan teori-teori itu. Tidak menjadi masalah 

taksonomi mana yang kita ikuti, yang penting kita 

menyadari bahwa sebuah taksonomi adalah tak lebih dari 

suatu usaha untuk menyederhanakan permasalahan serta 

mempermudah pembahasannya. 

Secara umum, teori belajar dapat kita kelompokkan 

menjadi tiga golongan atau aliran, yaitu aliran 

Behaviorisme, Kognitivisme, dan Konstruktivisme. 
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Behaviorisme didasarkan pada perubahan perilaku yang 

dapat diamati. Behaviorisme berfokus pada pola perilaku 

baru yang diulang hingga menjadi otomatis. Aliran 

Kognitivisme didasarkan pada proses berpikir yang terjadi 

di kepala orang yang berpikir. Perubahan perilaku dapat 

diamati dan digunakan sebagai indikator mengenai apa 

yang sedang terjadi pihak pembelajar. Aliran 

Konstrukstivisme didasarkan pada premis bahwa belajar 

terjadi karena orang yang belajar membangun sendiri 

pengetahuannya melalui pengalaman individual dan 

skemata. 

 

A. Behaviorisme 

Aliran Behaviorisme memusatkan studi perilaku 

yang dapat diamati dan diukur (Good & Brophy 1990). 

Teori ini memandang respon terhadap stimulus dapat 

diamati secara kuantitatif, yaitu dengan mengabaikan 

kemungkinan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran 

(mind). Sebagai tokoh perkembangan teori Behaviorisme 

adalah Pavlow, Watson, Thorndike, dan Skinner. 

 

Pavlov (1849:1936): 

• Eksperimen terkenal melibatkan makanan, seekor 

anjing dan bel. 

• Sebelum dikondisikan, dering bel tidak menimbulkan 

respons anjing mengeluarkan air liur, dengan 

menempatkan makanan di muka anjing  

• Selama dikondisikan, bel berdering selama beberapa 

detik disertai (dihadirkan) makanan. 

• Setelah dikondisikan, dering bel sendiri membuat air 

liur anjing keluar. 



 

7 Wasis D. Dwiyogo: Rancangan Pembelajaran 

 

 

 

Thorndike (1874-1949) 

Edward Thorndike melakukan riset perilaku 

binatang sebelum tertarik pada psikologi manusia. Dia 

menerapkan “Metode Ilmu Eksak” pada masalah 

pendidikan dengan menekankan “perlakuan informasi 

kuantitatif yang akurat”. 

Teorinya (Connectionisme) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan formasi hubungan antara 

stimulus dan respons. 

• “Hukum Efek” menyatakan bahwa ketika suatu 

hubungan antara stimulus dan respons dihargai 

positif, maka hubungan diperkuat dan ketika 

dihargai negatif, maka hubungan diperlemah. 

Thorndike kemudian merevisi “hukum” ini ketika 

menemukan bahwa reward negatif (hukuman) tidak 

niscaya memperlemah ikatan, dan bahwa sebagian 

konsekuensi menyenangkan tidak niscaya 

memotivasi performan. 

• “Law Exercise” menyatakan bahwa semakin kuat 

hubungan S-R dipraktekkan, maka semakin kuat 

hubungan tersebut. Seperti halnya hukum efek, 

hukum exercise juga harus diperbaharui ketika 

Thorndike menemukan bahwa praktek tanpa 

feedback tidak niscaya dapat meningkatkan 

performan. 

• “Hukum Kesiapan” karena struktur sistem syaraf, 

maka unit-unit kondisi tertentu (dalam situasi yang 

berlaku) adalah lebih cenderung diikuti dibanding 

yang lain. 
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Hukum Thorndike didasarkan pada hipotesis SR, 

dia percaya bahwa ikatan neural akan dipertahankan 

antara stimulus dan respons ketika respons adalah 

positif. Pembelajaran terjadi ketika terbentuk pola 

perilaku. 

 

Watson (1978-1958)  

J.B Watson merupakan psikolog pertama Amerika 

yang menggunakan ide Pavlov. Dia terlibat dalam riset 

binatang, namun kemudian terlibat dalam studi 

perilaku manusia. Watson percaya bahwa manusia 

dilahirkan dengan beberapa reflek dan reaksi emosional 

cinta dan marah. Semua perilaku lain dipertahankan 

dalam asosiasi SR melalui conditioning dalam 

pembangunan respons emosi stimulus tertentu dapat 

menjelaskan rasa takut dan prasangka yang 

dikembangkan orang. 

 

Skinner (1904-1990) 

Seperti yang lainnya, Skinner percaya pola SR 

perilaku yang dikondisikan. Teorinya mengenai 

perubahan perilaku yang dapat diamati mengabaikan 

kemungkinan proses yang terjadi secara mental. Dia 

menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip operant 

conditioning (bentuk pembelajaran dimana frekuensi 

perilaku ditingkatkan melalui sarana penguatan atau 

reward) berfungsi pada pranata sosial seperti 

pemerintahan, hukum, agama, ekonomi dan 

pendidikan. 

Penelitian Skinner berbeda daripada 

pendahulunya (Clissical Conditioning) bentuk 
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pembelajaran di mana salah satu stimulus 

diperkenalkan guna menimbulkan respons yang 

biasanya ditimbulkan oleh stimulus kedua sebagai 

akibat keberadaannya dipadukan secara berulang 

dengan stimulus kedua). 

Mekanisme Operant Consitioning dari Skinner: 

• Penguatan positif atau reward: respon yang diberi 

ganjaran atau pujian cenderung diulang. 

• Penguatan negatif: respon yang memungkinkan 

untuk lari dari situasi yang tidak menyenangkan 

cenderung diulang. 

• Extinetion atau non-reinforcement: respon yang tidak 

diperkuat akan ditekan, namun dapat muncul lagi 

jika kemungkinan penguatannya berubah. 

Ketika perilaku respon yang diinginkan tercapai, 

maka reinforcement tidak harus 100% dalam kenyataan 

respon perilaku yang diinginkan dapat dipertahankan 

secara lebih baik melalui apa yang disebut Skinner 

sebagai partial reinforcement (yang meliputi schedule 

interval dan schedule rasio). 

 

B. Kognitivisme 

Para pakar ahli kognitif mengakui banyak 

pembelajaran melibatkan asosiasi yang dipertahankan 

kontak dan repetisi, mereka mengakui pentingnya 

reinforcement, meskipun mereka menekankan perannya 

dalam memberi feedback mengenai sifat koreksi respon 

terhadap perannnya sebagai motivator. Namun ke;tika 

menerima konsep Behavioristik, para ahli teori Kognitif 

memandang pembelajaran melibatkan perolehan 

(acquisition) atau reorganisasi struktur kognitif untuk 
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mempunyai proses dan menyimpan informasi. Salah 

satu tokoh utama perkembangan kognitivisme adalah 

Jean Pieget. 

Menurut Jean Pieget proses belajar sebenarnya 

terdiri dari tiga tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, 

dan equilibrasi (penyeimbangan). Proses asimilasi 

adalah proses penyatuan (pengintegrasian) informasi 

baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak 

siswa. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif 

dalam situasi yang baru. Equilibrasi adalah 

penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan 

akomodasi. 

Katakanlah seorang siswa yang sudah 

mengetahui prinsip penjumlahan, jika gurunya 

memperkenalkan prinsip perkalian, maka proses 

pengintegrasian antara prinsip penjumlahan (yang 

sudah ada di benak siswa) dengan prinsip perkalian 

(sebagai informasi yang baru), inilah yang disebut 

proses asimilasi. 

Jika siswa diberi sebuah soal perkalian, maka 

situasi ini disebut akomodasi, yang dalam hal ini 

pemakaian (aplikasi) prinsip perkalian tersebut dalam 

situasi yang baru dan spesifik. 

Konsep-konsep kunci teori kognitif: 

• Schema: suatu struktur pengetahuan internal. 

Informasi baru dibandingkan dengan struktur 

kognitif yang ada disebut “schema”. Schema 

dikombinasi, diperluas atau dirubah untuk 

mengakomodasi informasi baru. 

• Model pemrosesan tiga tahap: input mula-mula 

register sensory, kemudian diperoses dalam memory 
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jangka pendek, dan kemudian ditransfer menuju 

memory jangka panjang untuk disimpan (sensory 

register: menerima input dari panca indera, short-

term memory (STM): input penginderaan yang 

bermakna atau menarik ditransfer dari sensory 

register ke STM), dan long-term memory and storage 

(LTM): informasi yang disimpan dari STM untuk 

penggunaan jangka panjang). 

• Meaningful effect: informasi yang bermakna lebih 

mudah dipelajari dan diingat. 

• Serial position effect:: adalah lebih mudah mengingat 

item-item dari awal atau akhir suatu list dibanding 

bagian tengah. 

• Practise effect: mempraktekkan atau rehearsing 

(melatih lagi) dapat memperbaiki retention (ingatan) 

khususnya pada praktek terdistribusi. Dengan 

mendistribusikan praktek maka pembelajar 

mengaitkan materi dengan banyak konteks yang 

berbeda dibanding hanya satu konteks yang 

diberikan pada masa practise. 

• Transfer effect: efek pembelajaran sebelumnya 

terhadap pembelajaran materi atau tugas-tugas 

baru. 

• Interference effect: terjadi ketika pembelajaran 

sebelumnya terlibat dalam pembelajaran materi 

baru, dan sebagainya. 

 

C. Konstrukstivisme 

Barlett (1932) menjadi pelopor pendekatan 

konstruktivisme yang percaya bahwa “pembelajar 

mengkonstruk realitasnya sendiri atau setidaknya 
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menafsirkan berdasarkan persepsinya mengenai 

pengalaman, sehingga pengetahuan individu merupakan 

fungsi pengalaman, struktur mental dan keyakinan 

yang dimiliki orang sebelumnya yang digunakan untuk 

menafsirkan obyek atau peristiwa”. Karena masing-

masing orang mempunyai pandangannya sendiri 

mengenai realitas, maka suatu masyarakat atau 

komunitas dibentuk melalui proses negosiasi sosial. 

Konstruksi radikal vs realistik: Konstuktivisme 

realistik menempatkan kognisi sebagai proses 

pembelajar menyusun struktur mentak yang sesuai 

atau cocok dengan struktur mental yang berada di 

lingkungannya. Konstruktivisme radikal menempatkan 

peran kognisi sebagai pengorganisasian dunia. 

Pengalaman pembelajar dibanding menemukan realitas 

ontologis. 

Asumsi-asumsi knstruktivisme (merril): 

• Pengetahuan disusun dari pengalaman. 

• Pembelajaran merupakan interpretasi personal 

mengenai dunia. 

• Pembelajaran merupakan proses aktif dimana makna 

dikembangkan berdasarkan pengalaman, 

perkembangan konsep berasal dari negosiasi makna, 

berbago perspektif yang beragam, dan perubahan 

representasi internal melalui pembelajaran 

kolaboratif. 

• Pembelajaran harus disituasikan dalam setting 

realistik, testing harus disatukan dengan tugas dan 

bukan suatu aktivitas terpisah. 
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BAB II 
TAKSONOMI HASIL BELAJAR 

 

 

 

 

Berbagai ahli mengajukan konsep dan deskripsinya 

mengenai hasil belajar. Gagne' (1975), menyebut sebagai 

kapabilitas manusia (human capabilities), dan ahli lain 

menyebut sebagai taxonomy of educational objectives (Bloom, 

1979), level of performance (Merril, 1983), dan struktur 

intelektual (Guilford, 1976). Untuk keperluan merancang 

pembelajaran baik yang dilakukan dalam dunia pendidikan 

maupun pelatihan, mengidentifikasi hasil belajar akan lebih 

mengarahkan kepada efektifitas hasil sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. 

 

GUILFORD (1967) 

Guilford (1967) memberi penjelasan terhadap struktur 

intelektual ke dalam tiga dimensi yaitu: operasi, isi dan hasil. 

Model struktur intelektual manusia digambarkan sebagai 

suatu kubus yang terdiri dari tiga dimensi yang kemudian 

dibuat matrik silang, meliputi: lima kategori operasi 

(evaluation, memory, convergent production, divergent 

production, cognition), empat kategori isi (figural, symbolic, 

semantic, behavioral), dan enam kategori hasil (units, classes, 

relations, system, transformation, implication). Setiap sel 

matrik menggambarkan faktor-faktor intelektual yang 

merupakan kombinasi unik dari operasi, isi dan produk. 

Dengan demikian keseluruhan kemampuan intelektual terdiri 
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dari 5 x 4 x 6  = 120 kemampuan. Model struktur tersebut 

disajikan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1 Model Struktur Intelek, Representasi 3-dimensi 

(Guilford, 1967) 

 

 

GAGNE (1975) 

Gagne (1975) mengklasifikasi hasil belajar menjadi lima, 

yaitu: (1) informasi verbal (verbal information), (2) 

keterampilan intelektual (intelectual skill), (3) strategi kognitif 

(cognitive strategies), (4) sikap (attitudes), dan (5) keterampilan 

motorik; (motor skills). 
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Informasi Verbal 

Informasi verbal biasanya juga disebut sebagai 

pengetahuan verbal, menurut teori, informasi verbal 

disimpan sebagai jaringan kerja proposisi yang sesuai 

dengan hukum-hukum dari bahasa. Nama lain informasi 

verbal adalah pengetahuan deklaratif. Belajar informasi 

verbal berisi tentang belajar nama-nama, fakta-fakta, 

mengorganisasi informasi, semua jenis ini menunjukkan 

sebagai pengetahuan deklaratif. kapabilitas informasi 

verbal lebih berupa perbuatan untuk menyatakan kembali. 

 

Ketrampilan Intelektual 

Keterampilan intelektual di bagi menjadi sub-kategori, 

dan sub-kategori ini dapat diurutkan sesuai dengan 

kerumitan kerja mental di dalamnya. Subkategori ini 

berkaitan satu dengan yang lain, artinya sub-kategori yang 

satu mensyaratkan penguasaan keterampilan intelektual di 

gambarkan melalui Bagan 1. Bagan tersebut menjelaskan 

bahwa keterampilan intelektual meliputi: Diskriminasi, 

konsep kongkrit, konsep definisi dan hukum, hukum yang 

lebih tinggi, dan memecahkan masalah. Belajar 

deskriminasi merupakan prasyarat untuk belajar konsep; 

penguasaan konsep menjadi prasyarat untuk belajar konsep 

difinisi dan hukum, dan seterusnya. tingkat kompleksitas 

ketrampilan intelektual tersebut di sajikan pada Bagan 1 

sebagai berikut: 
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PEMECAHAN MASALAH 

 

Melibatkan pembentukan dari 

 

 

HUKUM YANG LEBIH TINGGI T 

 

Mewajibkan sebagai prasyarat 

 

HUKUM DAN KONSEP DEFINISI 

 

Mewajibkan sebagai prasyarat 

 

KONSEP KONKRIT 

 

Mewajibkan sebagai prasyarat 

 

DISKRIMINASI 

 

 

Bagan 1    Tingkat Kerumitan dalam Ketrampilan 

Intelektual (Gagne R.M., Briggs, L.J. & 

Wager,W.W., 1988:56) 

 

Belajar diskriminasi adalah kemampuan si-belajar untuk 

merespon secara berbeda terhadap ciri-ciri yang membedakan 

obyek-obyek, misalnya, bentuk, ukuran, warna. Belajar 

konsep kongkrit: si-belajar mengenal obyek atau peristiwa 

melalui perjumpaan langsung dengan contoh kongkrit, 
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seperti segi tiga. Konsep definisi tidak dapat dipelajari melalui 

contoh kongkrit, diperoleh dengan belajar aturan 

penggolongan, seperti "kemerdekaan", "patriotisme". Belajar 

kaidah si-belajar dapat merespon suatu kelas situasi dengan 

pembuatan yang menggambarkan adanya hubungan; contoh 

siswa dapat merespon (2x + 1) + (3x + 4) dengan 

menambahkan setiap pasangan yang berindikasi x dan tanpa 

x. Belajar kaidah: siswa menggabungkan aturan-aturan 

subkategori yang lebih tinggi dapat memecahkan masalah. 

Pemecahan masalah merupakan strategi belajar yang 

efektif ialah penemuan jawaban atau pemecahan oleh 

siswa dengan bimbingan. 

 

Strategi Kognitif 

Strategi kognitif adalah proses untuk mengontrol 

secara internal dalam memilih, dan memodifikasi untuk 

mengatur belajar, mengingat, dan berpikir, terutama 

digunakan pada waktu memecahkan masalah. Strategi 

khusus yang digunakan si-belajar dalam penyusunan 

tugas-tugas belajar, adalah dengan menyusun dan 

mengklasifikasi ke dalam golongan kecil kategori sebagai 

fungsi kontrol. Kategori strategi itu meliputi: Strategi 

pengulangan, strategi elaborasi, strategi organisasi, strategi 

monitoring kemprehensif. 

Strategi pengulangan merupakan strategi yang di 

gunakan si belajar untuk mendapatkan secara praktis 

materi yang di pelajari, misalnya mengulangi nama-nama 

berdasarkan daftar yang telah di buat. Strategi elaborasi 

dengan mengasosiasikan butir-butir yang di pelajari 

dengan bahan yang sudah siap diperoleh. Contoh, dalam 

bacaan prosa, kegiatan elaborasi meliputi memfarafrase, 
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mengikhrisar, membuat catatan, membuat jawaban 

pertanyaan umum. Strategi organisasi, dengan menyusun 

apa yang dipelajari dalam kerangka kerja. Untuk 

mengingat suatu kata, disusun ke dalam kategori. 

Hubungan antara fakta-fakta diorganisasikan dalam tabel, 

yang akan memudahkan tempat mengingat. Strategi 

monitoring komprehensip, strategi ini kadang-kadang 

menghubungkan kepada strategi metakognisi, yang 

menyinggung kapabilitas siswa yang dilakukan karena 

sesuai tujuan belajar, memperkirakan keberhasilan 

berdasarkan tujuan, dan memilih alternatif berdasarkan 

tujuan. Strategi ini digunakan si belajar untuk memusatkan 

perhatian, mengontrol dan mengatur waktu menjadi efektif. 

Dalam kapabilitas keterampilan intelektual 

memungkinkan si belajar menggunakan angka, kata-kata 

atau simbol-simbol yang berada "di luar" dirinya. 

Sebaliknya, strategi kognitif memungkinkan si belajar 

mengendalikan perilakunya sendiri dalam menghadapi 

lingkungannya. Berarti strategi kognitif itu ada "di dalam" 

dirinya. Si belajar menggunakan strategi kognitif ketika ia 

mengikuti berbagai uraian dari apa yang sedang ia baca 

dan mendengarkan informasi. Dengan demikian strategi 

kognitif adalah cara yang dimiliki si belajar dalam mengelola 

proses belajar. 

 

Sikap 

Sikap adalah kapabilitas belajar yang terbentuk secara 

internal dan mempengaruhi pilihan tindakan mana yang akan 

diambil. Misalnya, diharapkan para siswa mempunyai sikap 

tertentu yang mempengaruhi interaksi sosial mereka, seperti 

toleransi terhadap perbedaan suku dan golongan, kasih 
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sayang kepada sesama, penolong, tenggang rasa dengan 

orang lain. Sikap demikian yang pada mulanya diperoleh di 

rumah atau di masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. 

Jenis sikap yang kedua adalah kesukaan pada kegiatan-

kegiatan tertentu, misalnya suka mendengarkan musik, 

membaca, mengikuti senam, atau suka belajar. Jenis ketiga 

adalah sikap berkenaan dengan kewarganegaraan, cinta 

tanah air, menaruh perhatian pada kebutuhan dan tujuan 

masyarakat, dan kesediaan memikul tanggung jawab sebagai 

warga masyarakat. Tiga kelompok besar sikap tersebut 

hanyalah untuk menunjukkan sikap penting dan mungkin 

masih banyak yang lain. 

Sikap kadang-kadang dibaurkan dengan nilai. Nilai dapat 

dipandang lebih umum, sedangkan sifat lebih diarahkan 

pada kesukaan tertentu. Sikap juga diartikan sebagai domain 

afektif, suatu ungkapan yang menitikberatkan pada 

komponen emosionalnya. Sikap sebagai kapasitas yang 

dipelajari punya tekanan pada perilaku, dalam arti bahwa 

sikap seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi 

perilaku orang tersebut. 

Sikap merupakan keadaan internal yang terbentuk dan 

mempengaruhi pilihan tindakan pribadi terhadap kelompok 

benda, orang, atau peristiwa. sikap terhadap pendidikan 

jasmani misalnya akan mempengaruhi pilihan yang 

dilakukan dalam berlatih dan aktivitas gerak dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam memilih berolahraga, 

kesegaran jasmani dan kompetisi 

Keterampilan Motorik 

Keterampilan motorik adalah kapabilitas belajar yang 

didasarkan pada performansi yang dihasilkan dari kecepatan, 
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ketepatan, kekuatan, atau kehalusan gerak tubuh. 

Keterampilan motorik sederhana wujudnya seperti 

mengambil pensil, dan menggambar. Sedangkan yang 

kompleks sebagai contohnya adalah keterampilan motorik 

berenang, keterampilan ini mempersyaratkan adanya 

integrasi keterampilan bagian, yang membentuk 

keterampilan yang rumit dari gerakan kaki, gerakan 

tangan, gerakan kepala pada waktu mengambil nafas, serta 

koordinasi gerakan waktu mengeluarkan nafas. 

Fungsi keterampilan gerak sebagai kapabilitas yang 

dipelajari sudah terbukti. keterampilan gerak 

memungkinkan pelaksanaan performansi yang 

menggunakan otot dengan tepat, lancar, dan terukur. 

Misalnya, tindakan mengemudi mobil memerlukan 

penggunaan keterampilan-keterampilan seperti: (1) 

menjalankan mobil pada kecepatan minimun pada waktu 

membelok, (2) berjalan mundur dengan kecepatan minimum 

menjaga arah agar lurus, (3) mengikuti liku-liku jalan dengan 

kecepatan tinggi, (4) memindahkan perseneling dari lambat 

ke cepat dengan mulus, dan masih banyak lagi keterampilan 

gerak lainnya. 

 

Tabel 1 UnjukKerja Setiap Kapabilitas Belajar 

 

KAPABILITAS BELAJAR UNJUK KERJA 

INFORMASI VERBAL  Menyatakan informasi.  

KETERAMPILAN 
INTELEKTUAL  

Menggunakan simbol untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan.  

Diskriminasi  Membedakan 
perangsang yang 
memiliki dimensi 
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fisik yang berlainan.  

Konsep konkrit 
Konsep abstrak  

Mengidentifikasi contoh-
contoh konsep. 
Mengklasifikasi contoh-
contoh dengan 
menggunakan 
ungkapan verbal atau 
definisi.  
 

Kaidah Kaidah 
tingkat lebih tinggi  

Menunjukkan 
aplikasi suatu 
kaidah. 
Mengembangkan 
kaidah baru 
untuk 
memecahkan 
masalah.  

STRATEGI KOGNITIF  Mengembangkan cara-
cara baru untuk 
memecahkan masalah. 
Menggunakan berbagai 
cara untuk mengontrol 
proses belajar 
dan/atau berfikir.  

SIKAP  Memilih berperilaku dengan 
cara tertentu.  

KETRAMPILAN MOTORIK  Melakukan 
gerakan tubuh 
yang luwes 
dan/atau cekatan, 
dengan urutan 
yang benar.  

 

Sebagai suatu tindakan menyeluruh, mengemudikan 

mobil mencakup beberapa macam kapabilitas, termasuk 

keterampilan intelektual, informasi verbal dan sikap. Namun 

demikian yang terpenting adalah keterampilan gerak dapat 

terukur secara tepat. Analog dengan mengemudikan mobil, 
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berbagai permainan dan cabang olahraga mempersyaratkan 

hal yang sama, bahkan lebih kompleks. 

Ciri umum dari semua ketrampilan ini ialah adanya 

persyaratan untuk mengembangkan kemulusan bertindak 

dan pengaturan waktu. Unjuk perbuatan orang yang baru 

bisa dan ahli berbeda dalam ciri-ciri tersebut. Sifat istimewa 

dari keterampilan motorik adalah bahwa ketrampilan ini bisa 

bertambah sempurna melalui praktik atau pelatihan. 

Syaratnya ialah pengulangan-pengulangan gerakan dasar 

disertai dengan balikan dari lingkungannya. Dengan cara ini 

si-belajar mengenal pengisyaratan kinetik yang memberi 

tanda-tanda isyarat untuk membedakan performansi yang 

tidak tepat dari yang tidak mengandung kesalahan. 

Kelima kapabilitas belajar tersebut sangat berguna 

untuk mengenali kapabilitas-kapabilitas yang merupakan 

hasil dari belajar. Hal itu menjadi penting karena kapabilitas 

yang berbeda dipelajari dengan cara yang berbeda dan 

menurut perangkat yang berbeda pula. Unjuk kerja kelima 

kapabilitas belajar tersebut di sajikan dalam Tabel 1. 

 

BLOOM (1979) 

Bloom. (1979) mengelompokkan tujuan pendidikan 

sebagai taxonomy of educational objectives ke dalam tiga 

ranah, yaitu: ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotor. Ranah kognitif berkenaan dengan perilaku yang 

berhubungan dengan berfikir, mengetahui, dan 

memecahkan masalah. Ranah kognitif mempunyai enam 

tingkatan, tingkat yang paling rendah menunjukan 

kapabilitas yang sederhana, sedangkan yang paling tinggi 

menunjukan kemampuan yang kompleks. Keenam 

tingkatan itu yaitu: pengetahuan, pemahaman, penerapan, 
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analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan dan 

pemahaman merupakan proses berfikir yang lebih rendah dari 

pada penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

 Bloom dan Kwathwohl telah menyusun klasifikasi 

tujuan untuk domain kognitif dan afektif dan tujuan untuk 

psikomotor domain disusun oleh Simpson (67). Untuk 

dapat lebih memahami pengklasifikasian tujuan perlu pula 

kita ketahui deskripsi dari kategori-kategori yang 

dikemukakan dan contoh-contoh dari tujuan instruksional 

umum beserta kata-kata kerja yang dapat digunakan untuk 

tujuan instruksional yang lebih khusus. 

 Deskripsi dari kategori-kategori utama dalam domain 

kognitif (Bloom 56) sebagai berikut: 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan didefinisikan sebagai ingatan terhadap 

materi/bahan yang telah dipelajari sebelumnya. 

Ini mencakup mengingat semua hal, dari fakta-fakta 

yang sangat khusus sampai kepada teori yang 

kompleks, tetapi semuanya itu diperlukan untuk 

menyimpan informasi yang tepat. Pengetahuan 

merupakan hasil belajar yang rendah tingkatnya. 

2. Pemahaman 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

menyerap arti dari materi/bahan yang dipelajari. Ini 

dapat ditunjukkan dengan menterjemahkan materi dari 

satu bentuk yang lain (dari kata-kata kepada angka-

angka), menginterprestasikan materi (menjelaskan, 

meringkaskan) dan dengan meramalkan 

arah/kecenderungan masa yang akan datang 

(meramalkan akibat dari sesuatu). Hasil belajar ini satu 
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tingkat lebih tinggi dari yang pertama, tetapi masih 

merupakan pemahaman tingkat rendah. 

3. Aplikasi.  

Dengan aplikasi dimaksudkan kemampuan untuk 

menggunakan apa yang telah dipelajari dalam situasi 

konkrit yang baru. Ini mencakup pengguna hal seperti: 

peraturan, metode, konsep, prinsip, hukum dan teori. 

Hasil belajar dalam bidang ini memerlukan tingkat 

pengertian, yang lebih tinggi dari pemahaman. 

4. Analisis.  

Dengan analisis dimaksudkan kemampuan untuk 

menguraikan suatu materi/bahan ke dalam bagian-

bagiannya, sehingga struktur organisasinya dapat 

dipahami. Ini mencakup identifikasi bagian, analisa 

hubungan antara bagian, dan pengenalan prinsip 

organisasi yang digunakan. 

Hasil belajar di sini menunjukkan tingkat intelektual 

yang tinggi dari pada pemahaman dan aplikasi, karena 

hasil belajar itu menghendaki pengertian dari konten 

(isi) dan bentuk strukturil dari materi. 

5. Sintetis.  

Sintetis menunjukkan kepada kemampuan untuk 

menggabungkan bagian-bagian, untuk membentuk 

keseluruhan yang baru. Ini mencakup produksi dari 

satu komunikasi yang unik, suatu rencana pelaksanaan 

(research proposal), atau satu susunan hubungan yang 

abstrak (skema untuk mengklasifikasikan informasi). 

Hasil belajar di sini ditekankan pada tingkah laku yang 

kreatif dengan penekanan utama pada formulasi pola 

atau struktur yang baru. 

6. Evaluasi 
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Evaluasi berhubungan dengan kemampuan untuk 

mempertimbang-kan nilai suatu materi (pernyataan, 

novel, puisi, laporan penelitian) untuk tujuan-tujuan 

yang telah ditentukan. Pertimbangan-pertimbangan itu 

didasarkan pada kriteria-kriteria yang jelas. Kriteria ini 

dapat bersifat internal (kerelevanannya dengan tujuan). 

Dan siswa harus menentukan kriteria tersebut atau 

diberikan kepadanya. Hasil belajar dalam bidang ini 

adalah yang tertinggi dalam hirarki kognitif, karena 

hasil belajar yang menyangkut elemen-elemen dari 

semua kategori yang lain, ditambah pertimbangan-

pertimbangan nilai yang sadar dan didasarkan kepada 

kriteria yang didefinisikan secara jelas. 

 Contoh dari tujuan instruksional yang umum dan kata 

kerja yang dapat digunakan untuk merumuskan tujuan 

instruksional yang lebih khusus untuk domain kognitif. 

Klasifikasi Tujuan Instruksional 
Umum 

Kata kerja untuk 
tujuan instruksional 

khusus 

Pengetahuan - Mengetahui istilah-
istilah yang biasa 

- Mengetahui fakta-
fakta yang 
spesifikasi 

- Mengetahui metoda 
dan prosedur 

- Mengetahui konsep-
konsep dasar 

- Mengetahui prinsip-
prinsip 

- Mendefinisikan, 
menunjukkan, 
memberi nama, 
menyebutkan, cara 
penilaian 

- Menuliskan secara 
(berurut-urutan), 
memilih, mengukur, 
menirukan, 
menyatakan 

Pemahaman - Mengerti fakta dan 
prinsip 

- Menafsirkan materi 
yang bersifat verbal 

- Menafsirkan chart 

- Membedakan, 
memperkirakan, 
menjelaskan, 
menguraikan lebih 
lanjut, menganulir, 
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dan grafik 
- Menterjemahkan 
materi yang bersifat 
verbal ke dalam 
bentuk matematis 

- Memperkirakan 
akibat-akibat yang 
akan terjadi 
berdasarkan data 

- Menentukan 
metoda dan 
prosedur 

memberikan 
menuliskan 
kembali, 
memformulasi-kan, 
merubah, 
meringkaskan 

Aplikasi - Menggunakan 
konsep dan prinsip 
ke dalam situasi 
yang baru 

- Menggunakan 
hukum dan teori 
untuk situasi- 
situasi yang praktis 

- Memecahkan 
masalah-masalah 
matematis 

- Membuat chart dan 
grafik 

- Menunjukkan 
penggunaan 
prosedur 

- Menghitung, mende-
monstrasikan, 
mena-ngani, 
memanipulasi, 
memakai, 
mempergu-nakan 
(licik), merubah, 
menjalankan, 
meramal-kan, 
mempersiapkan, 
menghasilkan, 
menghu-bungkan, 
menunjukkan, 
memecahkan 
(persoalan) 
menggunakan 

Analisis -
 Mengenal/menyad
ari adanya asumsi-
asumsi yang tidak 
diungkapkan 

- Mengenal 
pemikiran-
pemikiran yang 
keliru 

- Membedakan 
antara fakta dan 
kesimpulan 

- Memerinci, 
membuat, diagram, 
membedakan, 
menyisihkan, 
mengidentifikasikan, 
membuat outline, 
mengemukakan, 
menghubungkan, 
memilih, 
memisahkan, 
menguraikan, 
mempertentangkan 
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- Menilai relevansi 
data 

- Menganalisa 
struktur organisasi 
suatu pekerjaan 

Sintetis - Menulis suatu tema 
yang terorganisir 
dengan baik 

- Menulis ceritera 
pendek atau puisi 

- Berpidato yang 
terorganisir yang 
baik 

- Mengajukan 
rencana untuk 
suatu eksperimen 

- Mengintegrasikan 
apa yang dipelajari 
untuk memecahkan 
suatu masalah 

- Menyusun suatu 
skema yang baru 
untuk 
mengklasifikasikan 
sesuatu (ide, 
kejadian, peristiwa) 

-
 Mengkategorisasika
n, 
mengkombinasikan, 
menyusun, 
mengarang, 
menciptakan, 
mendesain 
menjelaskan, 
mengubah, 
mengorganisir, 
merencanakan, 
menyusun kembali, 
menghubungkan, 
merevisi, menulis 
kembali, 
menyimpulkan, 
menceriterakan, 
menulis 

Evaluasi - Mempertimbangkan 
konsistensi logis 
dari bahan-bahan 
tertulis 

- Mempertimbangkan 
konsistensi logis 
dari bahan-bahan 
tertulis 

- Mempertimbangkan 
ketetapan konklusi 
yang didukung oleh 
data 

- Mempertimbangkan 
nilai dari suatu 

- Membandingkan, 
menyimpulkan, 
mengeritik, memilih, 
menyokong, 
menghindari, 
menafsirkan, 
menghubungkan, 
meringkaskan 
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pekerjaan (seni, 
penulisan dengan 
menggunakan 
interval kriteria) 

 - Mempertimbangkan 
nilai dari suatu 
pekerjaan (seni), 
musik, penulisan 
dengan 
menggunakan 
standart kebaikan 
yang eksternal. 
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Deskripsi dari kategori-kategori utama dalam domain efektif 

(Kranthwohl 1964) adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan 

Penerimaan berhubungan dengan kemauan siswa untuk 

mengikuti fenomena khusus atau stimuli (kegiatan 

kelas, buku teks). 

Dari sudut pandangan mengajar, hal ini menyangkut 

dengan memperoleh, menguasai dan mengarahkan 

minat siswa. Hasil belajar dalam bidang ini bergerak 

dari kesadaran yang sangat sederhana bahwa benda itu 

ada, kepada perhatian khusus pada sebagian siswa. 

Menerima, menunjukkan hasil yang paling rendah 

dalam domain efektif. 

2. Memberikan respon 

Memberikan respon berkenaan dengan partisipasi aktif 

dari siswa. Pada tahap ini siswa tidak hanya mengikuti 

fenomena-fenomena khusus, tetapi juga beraksi 

terhadapnya dalam berbagai cara hasil belajar dalam 

bidang ini ditekankan kepada persetujuan dengan diam-

diam dalam memberikan respon (dengan suka rela, 

membaca melampaui dari yang ditugaskan) atau 

kepuasan dalam memberikan respon. 

3. Penilaian 

Penilaian menyangkut penilaian/penghargaan seseorang 

siswa terhadap suatu obyek, gejala atau tingkah laku. 

Hal ini berkisar sekitar dari penerimaan-penerimaan 

nilai yang paling sederhana (keinginan untuk 

meningkatkan ketrampilan kelompok) kepada tingkat 

tanggung jawab yang lebih kompleks (memperkirakan 

tanggung jawab untuk fungsi yang aktif dari kelompok). 
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Penilaian didasarkan pada internalisasi dari sejumlah 

nilai-nilai tertentu. 

4. Organisasi 

Organisasi menyangkut/berhubungan dengan memper-

satukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan 

pertentangan antara nilai-nilai tersebut, dan mulai 

membangun satu sistem nilai-nilai yang konsisten. Jadi 

penjabarannya adalah pada membandingkan, 

menghubungkan dan mensintesakan nilai-nilai. Hasil 

belajar meliputi konseptualisasi nilai (mengenal 

tanggung jawab dari setiap individu untuk 

meningkatkan hubungan manusia) atau dengan 

organisasi dari sistem nilai-nilai (mengembangkan 

rencana kerja yang memenuhi kebutuhannya untuk 

merasa aman dari segi ekonomi dan pelayanannya 

sosial). Tujuan instruksional yang berhubungan dengan 

pengembangan filsafat hidup termasuk kategori lain. 

5. Pemeranan/pelukisan watak 

Domain afektif pada tingkat ini, individu mempunyai 

sistem nilai yang mengontrol tingkah laku untuk jangka 

waktu yang cukup lama untuk mengembangkan suatu 

ciri “daya kehidupan”. Jadi tingkah laku tetap dan dapat 

diramalkan. Tujuan instruksional yang berhubungan 

dengan pola penyesuaian secara umum dari siswa 

(personal, sosial, emosional) akan cocok di sini. 

Contoh dari Tujuan Instruksional Umum dan Kata Kerja 

yang dapat digunakan untuk merumuskan tujuan 

Instruksional Khusus untuk domain afektif. 

 

Klasifikasi Tujuan Instruksional 
Umum 

Kata kerja untuk 
tujuan 
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Instruksional 
Khusus 

Penerimaan - Mendengarkan 
dengan penuh 
perhatian 

- Menunjukkan 
kesadaran tentang 
pentingnya belajar 

- Menunjukkan 
kepekaan terhadap 
kebutuhan manusia 
dan masalah-
masalah sosial 

- Menerima 
perbedaan isi dan 
kebudayaan 

- Mengikuti dengan 
teliti kegiatan-
kegiatan kelas 

- Menanyakan, 
memilih, 
menjelaskan, 
mengikuti, 
memberi, 
mengidentifikasik
an, memberi 
nama, 
mengemukakan, 
menjawab, 
menggunakan 

Respon - Menyelesaikan 
tugas-tugas rumah 

- Mematuhi 
peraturan-peraturan 
sekolah 

- Berpartisipasi dalam 
diskusi kelas 

- Menjawab, 
membantu, 
memenuhi, 
menyesu-aikan, 
menyambut, 
menolong, 
memben-tuk, 
melaporkan, me-
milih, 
menceritakan, 
dan menulis 

 - Menyelesaikan 
tugas laboratorium 

- Mau secara sukarela 
untuk mengerjakan 
tugas-tugas khusus 

- Menunjukkan minat 
terhadap subjek 
(mata pelajaran) 

 

Nilai  
(value) 

- Mendemonstrasikan 
kepercayaan dalam 

- Melengkapi, 
menggambarkan, 
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proses yang 
demokratis 

- Menghargai literatur 
yang baik 

- Menghargai peranan 
dari ilmu 
pengetahuan dalam 
kehidupan sehari-
hari 

- Menunjukkan 
perhatian yang 
besar terhadap 
kesejahteraan orang 
lain 

- Mendemonstrasikan 
sikap pemecahan 
masalah 

-
 Mendemonstrasika
n/ menunjukkan 
persetujuan 
terhadap 
peningkatan sosial 

membedakan, 
mengikuti, 
membentuk, 
mengambil 
inisitif, 
mengikuti, 
mempertimbangk
an, mengajukan, 
membaca, 
melaporkan, 
memilih, 
membagi, 
mempelajari, 
mengerjakan 

Organisasi - Mengenal 
kebutuhan untuk 
keseimbangan 
antara kebebasan 
dan tanggung jawab 
dalam demokrasi 

- Mengenal peranan 
dari perencanaan 
yang sistematis 
dalam memecahkan 
masalah 

- Menerima tanggung-
jawab untuk 
tingkah lakunya 
sendiri 

- Mengerti dan 
menerima kekuatan 

- Mengikuti, 
mengubah, 
mengatur, 
mengombinasika
n, melengkapi, 
membela, 
menjelaskan, 
menggeralisir, 
mengidentifikasi, 
mengintegrasikan
, memerintahkan, 
mengorganisir, 
mempersiapkan, 
menghubungkan, 
mempersatukan 
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dan keterbatasan 
dirinya sendiri 

- Memformulasikan 
suatu perencanaan 
kehidupan yang 
harmonis dengan 
kemampuan, minat 
kepercayaan 

Pemera 
nan/Charac 
terisation 

- Menunjukkan 
kesadaran 

- Mendemonstrasikan 
kepercayaan pada 
diri sendiri dalam 
bekerja dengan 
bebas 

- Mengerjakan 
kerjasama dalam 
kegiatan kelompok 

- Menggunakan 
pendekatan yang 
objektif dalam 
memecahkan 
masalah 

- Menunjukkan 
kerajinan, 
ketepatan waktu 
dan disiplin diri 

- Mempunyai 
kebiasaan yang baik 
dalam kesehatan 

- Memerankan, 
membedakan, 
menunjukkan, 
mempengaruhi, 
membentuk, 
mempraktekkan, 
menanyakan, 
merevisi, 
melayani, 
menyelesaikan, 
menggunakan, 
membuktikan 

 

 Pekerjaan Bloom ini telah sering dikeritik, terutama 

karena kurang jelas secara konseptual. Selanjutnya Bloom 

sendiri menyadari bahwa perbedaan antara kognitif dan 

efektif, dibuat orang untuk memudahkan, dan bahwa 

pikiran dan perasaan terjalin dalam tingkah laku manusia. 

Namun ini telah merupakan langkah pertama yang bernilai 

dalam usaha mengadakan struktur dalam bidang yang 
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tidak berbentuk untuk menemukan tujuan pendidikan, dan 

merupakan sumber ide yang sangat berguna untuk 

merumuskan tujuan yang lebih spesifik. 

 

Klasifikasi dari Tujuan Pendidikan dalam Domain 

Psychomotor adalah sebagai berikut (Simpson 1971). 

 

Persepsi (perception) 

 Persepsi berhubungan dengan penggunaan indera 

untuk memperoleh petunjuk yang membimbing kegiatan 

motorik. Kategori ini bergerak dari kesadaran terhadap 

adanya stimulus sampai kepada memilih tugas yang 

relevan untuk menterjemahkan persepti itu ke dalam 

kegiatan dalam suatu performance. 

 

1. Kesiapan (Set) 

Set adalah suatu kesiapan untuk melakukan 

kegiatan yang khusus. Kategori ini meliputi kesiapan 

mental, pisik dan emosi (keinginan untuk berbuat). 

Persepsi tentang petunjuk (cues) merupakan 

persyaratan penting untuk tingkat ini. 

2. Respon terpimpin (guided response) 

Respons terpimpin merupakan langkah permulaan 

dalam mempelajari ketrampilan yang kompleks. 

Respons ini meliputi: menirukan, trial and arror. 

Ketetapan dari performance ditentukan oleh 

instruktur atau oleh kriteria yang sesuai. 

3. Mekanisme (Mechanism) 

Mekanisme merupakan performance yang 

menunjukkan bahwa respons yang dipelajari telah 
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menjadi kebiasaan dan gerakan-gerakan dapat 

dilakukan dengan penuh kepercayaan dan 

kemahiran. Hasil belajar pada tingkat ini merupakan 

performance dari bermacma-macam ketrampilan. 

 

4. Complex Overt Response 

Complex Overt Response menyangkut performance 

yang sangat trampil dari gerakan motoril yang 

memerlukan pula gerakan yang kompleks. 

Kemahiran ditunjukkan dengan cepat, lancar, tepat 

dan menggunakan energi yang minimum. Kategori 

ini meliputi performance tanpa ragu-ragu dan 

performance yang otomatis (gerakan dilakukan 

dengan mudah dan kontrol yang baik). Hasil belajar 

pada tingkat ini meliputi kegiatan motorik yang 

koordinasinya tinggi. 

5. Penyesuaian (adaptation) 

Penyesuaian (adaptation) merupakan ketrampilan 

yang telah berkembang dengan baik sekali, sehingga 

individu dapat merubah pola gerakannya untuk 

disesuaikan dengan persyaratan khusus untuk 

situasi yang bermasalah. 

6. Originasi (Origination) 

Originasi menyangkut dengan penciptaan pola-pola 

gerakan yang baru untuk menyesuaikan dengan 

situasi yang khusus. Hal belajar pada tahap ini 

ditekankan pada kreatifitas yang didasarkan pada 

ketrampilan-ketrampilan tingkat tinggi. 

 Contoh-contoh dari tujuan Instruksional umum dan 

kata kerja yang dapat digunakan untuk merumuskan 

tujuan Instruksional khusus untuk domain Psykomotor: 
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Kategori Tujuan Instruksional 
Umum 

Kata-kata untuk 
tujuan 

instruksional 
khusus 

Persepsi - Mengenal fungsi 
yang salah dari 
mesin melalui 
suara yang 
ditimbulkan 

- Menghubungkan 
rasa makanan 
dengan kebutuhan 
untuk musim 
tertentu 

- Menghubungkan 
musik dengan 
langkah dalam 
menari 

- Memilih, 
menunjukkan, 
membedakan, 
mengidentifikasik
an, memisahkan, 
menghubungkan, 
menyisihkan 

Set - Mengetahui 
langkah-langkah 
dalam penyelesaian 
terakhir bahan dari 
kayu 

- Menunjukkan 
sikap badan yang 
tepat untuk 
memukul bola 

- Menunjukkan 
keinginan untuk 
mengetik dengan 
efisien 

- Memulai, 
memamerkan 
(display), 
menjelaskan, 
memindahkan, 
meneruskan, 
mereaksi, 
memberi 
tanggapan, 
mempertunjukka
n, memprakarsai 

Respon 
terpimpin 

- Melakukan cara 
memukul bola golf 
seperti yang 
diperagakan 

- Membalutkan 
perban, seperti 
yang 
didemonstrasikan 

- Memasang, 
membangun, 
membongkar, 
memamerkan, 
membagi 
(dissects) 
menggerinda, 
mengkuatkan, 
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- Menentukan 
urutan yang baik 
untuk menyiapkan 
makanan 

memperbaiki, 
memanaskan, 
memanipulasi, 
mengukur, 
menjahit, 
mengorganisir, 
membuat sketsa 

Mekanisme - Menulis dengan 
lancar dan jelas 

- Mengatur alat-alat 
laboratorum 

- Menggunakan 
proyektor slide 

- Mendemonstra-
sikan langkah-
langkah sederhana 
dalam menari 

- Sama dengan 
kata kerja untuk 
respons terpimpin 

Complex 
Overt 
Respons 

- Menggunakan cara 
berenang yang 
benar 

- Mendemonstrasi-
kan ketrampilan 
mengendarai mobil 
yang benar 

- Memainkan bola 
dengan trampil 

- Memperbaiki alat-
alat listrik dengan 
cepat dan tepat 

- Menggunakan 
gergaji listrik 
dengan trampil 

- Sama dengan 
kata kerja untuk 
respons 
terpimpin 

Penyesuaian - Menyesuaikan 
permainan tenis 
untuk 
mengimbangi gaya 
lawan 

- Mengubah gerakan 
tangan dalam 
berenang untuk 

- Mengadaptasi, 
mengubah, 
mengatur, 
kembali, 
mengorganisir, 
merevisi, 
membuat variasi 
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menyesuaikan 
dengan keadaan air 

Originasi 
(penciptaan 
yang baru) 

- Menciptakan 
langkah-langkah 
tari 

- Menciptakan 
komposisi musik 

- Mendesain model 
pakaian 

- Mengatur, 
mengombinasika
n, mengarang, 
menyusun, 
menciptakan, 
mendesain, 
memulai 

 

   

 Sistem klasifikasi untuk domain psychomotor yang 

dikemukakan oleh Simpson kelihatannya sesuai untuk 

mengklasifikasikan bermacam-macam bentuk ketrampilan 

motorik. Kategori-kategori ini disusun secara bertingkat 

dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks. 

 Tujuan instruksional untuk domain psychomotor 

meliputi bagian kognitif dan afektif tetapi peragaan 

ketrampilan motorik merupakan ciri khas dari respons 

siswa. Taksonomi ini mungkin sangat berguna tetapi 

jangan terlalu terikat kepada klasifikasi, ini hanya sebagai 

pedoman bukanlah sesuatu yang selalu harus demikian. 

 

 

MERILL (1983) 

Merill (1983) mengajukan teori yang dinamakan 

Component Display Theory (CDT) yang mengacu pada dua 

dimensi tujuan pembelajaran, yaitu: dimensi tipe isi dan 

dimensi tingkat unjuk kerja. Tingkat unjuk kerja meliputi tiga 

jenis, yaitu: mengingat, menggunakan, dan menemukan. Se-

dangkan isi pembelajaran terdiri dari empat jenis, yaitu: 

fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Semua tujuan 

pembelajaran dapat diklasifikasi dari hubungan tipe isi dan 
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unjuk kerja yang meliputi: mengingat fakta, mengingat 

konsep, menemukan konsep, mengingat prosedur, 

menggunakan prosedur, menemukan prosedur, mengingat 

prinsip, menggunakan prinsip, dan menemukan prinsip. 

Intisari CDT yang meliputi hubungan antara tipe isi 

pembelajaran dengan unjuk kerja diilustrasikan dalam Dia-

gram 1. 

 

Diagram 1   Matrik level of performance CDT (Merrill, 

1983:286). 

 

MARZANO (1992) 

Marzano 1992 melalui karyanya A Different Kind Of 

Classroom: Teaching with Dimensions Of Learning sebagai 

hasil penelitian lebih dari dua puluh tahun dalam proses 

belajar, menyampaikan Dimensi-dimensi Belajar. Model 

Dimensi-dimensi Belajar mempunyai enam asumsi dasar, 

yaitu: (1) pengajaran harus merefleksikan tentang apa yang 

kita ketahui tentang bagaimana terjadinya proses belajar, (2) 

belajar merupakan proses interaktif dan sistem yang 

kompleks meliputi lima tipe berpikir, lima dimensi-dimensi 

belajar, (3) apa yang kita ketahui tentang belajar merupakan 
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indikasi bahwa pemusatan belajar menjadi luas, 

interdisipliner, dan merupakan cara yang lebih efektif untuk 

meningkatkan belajar, (4) kurikulum persekolahan harus 

meliputi mengajarkan secara eksplisit pada sikap, persepsi, 

dan kebiasaan mental dalam memberi fasilitas belajar, (5) 

pendekatan pengajaran yang komprehensif meliputi 

pengajaran yang tidak hanya berpusat pada guru akan 

tetapi lebih memusatkan pada siswa, (6) asesmen hams 

berfokus pada penggunaan pengetahuan   dan reasoning 

yang kompleks dari pada hanya menghafal informasi. 

Dimensi belajar meliputi interaksi lima tipe, atau 

dimensi, atau berfikir, yaitu: (1) sikap dan persepsi positif 

tentang belajar, (2) berfikir untuk mendapatkan dan 

mengintegrasi pengetahuan, (,3) berfikir untuk 

menyampaikan dan memperhalus pengetahuan, (4) berfikir 

menggunakan pengetahuan bermakna, dan (5) kebiasaan 

berfikir produktif. Kelima pokok pikiran tersebut ditekankan 

bahwa belajar merupakan proses untuk menyusun 

pengertian. 

 

Dimensi 1: Sikap dan Persepsi Positif tentang Belajar 

Sikap dan persepsi positif mewarnai pengalaman yang 

diperoleh dalam kegiatan sehari-hari. Sikap dapat 

menjadikan belajar itu merupakan kegiatan yang positif, 

tetapi sebaliknya membuat belajar yang sukar. Contoh yang 

diilustrasikan adalah berpikirnya Jana dan Carmen. 

Pengajaran yang didemonstrasikan dengan baik oleh para 

siswa, karena guru yang inovatif dalam menyajikan isi, 

namun demikian Jana tidak dapat menikmati seperti 

kawan-kawannya yang begitu antusias karena sikap dan 

persepsinya terhadap pelajaran tersebut. Hubungan antara 
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sikap, persepsi, dan belajar adalah sangat komplek. Ada tiga 

bidang umum dimana guru dapat memfokuskan usahanya, 

yaitu: (1) membantu sikap dan persepsi yang positif suasana 

belajar (menerima, mendapat kesenangan secara fisik), (2) 

membantu sikap dan persepsi yang positif di dalam tugas-

tugas kelas (nilai tugas, kejelasan tugas, sumber-sumber), 

dan (3) merencanakan untuk mengembangkan sikap dan 

persepsi yang positif tentang belajar. 

 

Dimensi 2: Berfikir adalah Mendapatkan Integrasi 

Pengetahuan 

Masyarakat bukan pendidik beranggapan bahwa belajar 

adalah proses yang positif dalam menerima informasi. 

Psikologi kognitif memandang proses belajar sebagai proses 

yang interaktif untuk menyusun makna dari informasi yang 

didapat dalam situasi belajar kemudian diintegrasikan 

informasi tersebut dengan pengetahuan yang telah dimilikinya 

untuk menyusun pengetahuan baru. Pada dimensi ini 

dilukiskan cara berfikir Miguel yang ingin dapat menendang 

secara baik dalam karate dan kungfu seperti yang 

didemonstrasikan pelatihnya. la dapat menguasai 

ketrampilan tersebut karena ia menyukai, sering menonton 

film tentang hal tersebut, dan berlatih setiap malam. Dari 

contoh tersebut disimpulkan bahwa prinsip 

dasar dalam belajar adalah peroleh pengetahuan meliputi 

proses interaktif subyektif antara pengetahuan yang telah 

diketahui dengan pengetahuan yang akan dipelajari. Jika 

tidak dapat menghubungkan apa yang diketahuinya dengan 

pengetahuan yang dipelajari, maka akan sukar terjadinya 

proses belajar. 
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Untuk dapat membantu perolehan dan integrasi 

pengetahuan, didasarkan pada pengetahuan deklaratif dan 

pengetahuan prosedural dengan mempersyaratkan perhatian 

pada tiga aspek belajar spesifik setiap tipe pengetahuan. 

Membantu belajar pengetahuan deklaratif ada tiga fase yang 

harus dilalui, yaitu: konstruksi makna, organisasi, dan 

penyimpanan. Pengetahuan prosedural melalui tiga fase pula, 

yaitu: konstruksi model, bentuk, dan internalisasi. 

 

 

 

Dimensi 3:   Berfikir Meliputi Memperluas dan 

Memperhalus Pengetahuan 

Operasi mental dalam memperluas dan memperhalus 

pengetahuan digambarkan sebagai suatu aktifitas melalui: 

membandingkan, klasifikasi, mencari penyebab, menarik 

kesimpulan, analisis kesalahan, membantu mengkonstruksi, 

mengabtraksi, menganalisis perspektif. 

Dari aktifitas tersebut ada dua cara yang dapat 

dilakukan guru di dalam kelas yaitu: (1) sebagai kerangka 

kerja untuk bertanya, dan (2) sebagai aktifitas langsung. 

Walker telah menggunakan kerangka kerja bertanya dengan 

kedelapan aktifitas tersebut di atas, siswa menjadi tertantang 

untuk mengisi yang pernah di pelajari. 

 

Dimensi 4: Berfikir Menggunakan Pengetahuan 

Bermakna 

Beberapa cara yang digunakan untuk menghasilkan 

pengetahuan bermakna yang dimiliki siswa meliputi 

kegiatan-kegiatan: pengambilan keputusan, meneliti, 

penyelidikan eksperimen, pemecahan masalah, dan 



 

43 Wasis D. Dwiyogo: Rancangan Pembelajaran 

 

penemuan. Dimensi keempat ini merupakan dimensi yang 

penting dibandingkan dengan model dimensi belajar lain. 

Efektifitasnya bergantung pada guru yang merencanakan dan 

pelaksanaannya serta pengontrolan terhadap aktifitas belajar 

siswa. 

 

Dimensi 5: Kebiasaan Berfikir Produktif 

Kebiasaan berfikir produktif akan mempengaruhi 

terhadap pekerjaan vans dilakukan setiap hari. Kebiasaan 

dengan produksi yang rendah akan 

berpengaruh pula terhadap hasil belajar yang rendah. 

Pengoperasian kebiasaan berfikir akan membuat belajar 

menjadi lebih efektif dan efisien. Beberapa kebiasaan mental 

yang baik meliputi: memiliki sensitifitas untuk memberikan 

balikan, selalu mencari yang akurat dan tepat, mempunyai 

ketekunan ketika menjawab pertanyaan dan memilih solusi, 

memandang situasi tidak secara konvensional dan tidak 

menuruti atau menjauhi kata hatinya. 

Hubungan diantara kelima dimensi-dimensi belajar 

tersebut sangat crat, tidak dapat diisolasi antara dimensi 

satu dengan dimensi lainnya. Dari kelima dimensi ini dapat 

digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan 

kurikulum, pembelajaran dan assesmen. 

Berdasarkan pandangan Guilford (1967), Gagne 

(1975), Bloom (1979), Merril (1983), dan Marzano (1992), 

terdapat persamaan pandangan bahwa hasil belajar 

keterampilan intelektual merupakan suatu hirarki mulai dari 

yang sederhana menuju ke kompleks. 

PENUTUP 

Pendidikan jasmani adalah disiplin akademik dengan 

menggunakan pendekatan interdicipline dan crossdicipline. 
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Pendidikan jasmani akan berkembang apabila perkembangan 

teori penyangganya dapat dikuasai, dikembangkan, dan 

diaplikasikan. Teori penyangga yang urgen diaplikasikan 

adalah teori belajar. 

Ada lima teori di antara banyak teori yang 

mendeskripsikan tentang hasil belajar. 

Guilford (967) mengklasifikasikan menjadi lima 

kategori operasi (evaluation, memory, convergent 

production, divergent production, cognition), empat kategori 

isi (figural, symbolic, semantic, behavioral), dan enam 

kategori hasil (units, classes, relations, system, 

transformation, implication). 

Gagne (1975) mengklasifikasikan hasil belajar menjadi 

lima, yaitu: (1) informasi verbal (2) keterampilan intelektual 

(3) strategi kognitif (4) sikap dan (5) keterampilan motorik. 

Bloom, (1979) mengelompokkan dalam tiga ranah, yaitu: 

(1) ranah kognitif, (2) ranah afektif, dan (3) ranah psikomotor. 

Merrill (1983) mengacu pada dua dimensi tujuan 

pembelajaran, yaitu: dimensi tipe isi dan dimensi tingkat 

unjuk kerja. Tingkat unjuk kerja meliputi tiga jenis, yaitu: 

fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. 

Marzano (1992) mengklasifikasi dimensi belajar meliputi 

interaksi lima tipe, atau dimensi, atau berfikir, yaitu: (1) 

sikap dan persepsi positif tentang belajar, (2) berfikir untuk 

mendapatkan dan mengintegrasi pengetahuan, (3) berfikir 

untuk menyampaikan dan memperhalus pengetahuan, (4) 

berfikir menggunakan pengetahuan bermakna, dan (5) 

kebiasaan berfikir produktif. 

Teori-teori belajar tersebut harus digunakan sebagai 

acuan dalam mengembangkan teoritis dan praktis 
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pembelajaran pendidikan jasmani, di samping untuk 

memperkokoh penyangga keilmuan pendidikan jasmani. 
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BAB III 
TEORI PEMBELAJARAN DALAM 

DESAIN PEMBELAJARAN 
 

 

 

Secara tradisional, pembelajaran itu meliputi 

pengajar, pebelajar, dan buku teks. Isi yang harus 

dipelajari sudah termuat di dalam buku teks. Dan menjadi 

tanggung jawab pengajar untuk “memasukkan” isi buku 

teks tersebut ke kepada pebelajar. Mengajar ditafsirkan 

sebagai memasukkan isi atau bahan-bahan dari buku itu 

ke kepala siswa sedemikian rupa sehingga mereka pada 

saatnya akan mengeluarkan kembali segala informasi yang 

diterima dalam bentuk tes. Dengan model ini, cara 

memperbaiki pengajaran ialah dengan jalan memperbaiki 

gurunya, yaitu meminta guru belajar lebih banyak 

pengetahuan dan belajar lebih banyak metode untuk 

menyampaikan kepada pebelajar. 

Pandangan tentang proses pembelajaran yang lebih 

baru ialah bahwa pembelajaran itu suatu proses yang 

sistematik untuk menyediakan sumber belajar agar terjadi 

proses belajar pada pebelajar. Terminologi pembelajaran 

berasal dari kata belajar. Pembelajaran adalah suatu 

disiplin yang me-naruh perhatian pada upaya untuk 

meningkatkan dan memperbaiki proses belajar. Sasaran 

utamanya adalah mempreskripsikan strategi yang optimal 

untuk mendorong prakarsa dan memudahkan belajar. 

Pembelajaran ada-lah upaya menata lingkungan eksternal 
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atau fasilitasi agar terjadinya be-lajar pada pebelajar 

(learner). Upaya menata lingkungan dilakukan melalui 

penyediaan sumber-sumber belajar. Ukuran keberhasilan 

pembelajaran adalah perubahan perilaku terjadinya belajar 

pada pebelajar, bukan dosen yang telah menyampaikan 

informasi (mengajar?). Dosen bukan satu-satunya sumber 

belajar, karena pebelajar dapat belajar dari berbagai 

sumber belajar lainnya melalui: pakar, praktisi, mahasiswa 

(pebelajar) lain, masyarakat, buku, jurnal, majalah, koran, 

internet, CD ROM, televisi, video, radio, dan sebagainya. 

Semua sumber-sumber belajar tersebut berorientasi agar 

proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik 

agar pebelajar tetap “betah” belajar. Dengan demikian, 

tujuan utama pembelajaran adalah membantu pebelajar --

orang yang sedang belajar, pelajar, mahasiswa atau dosen 

yang sedang belajar-- untuk belajar. Dosen sebagai 

pengelola pembelajaran perlu merancang agar belajar 

menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih 

menyenangkan. 

Pembelajaran berbasis kompetensi umumnya 

digunakan pada pen-didikan vokasional dan program 

pelatihan dalam jabatan untuk mening-katkan unjuk kerja 

pegawai. Unjuk kerja apa atau kompetensi-kompetensi apa 

saja  dari para peserta pelatihan sudah ditentukan terlebih 

dahulu se-belum dimulainya suatu program pendidikan 

atau pelatihan. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah 

pembelajaran yang berorientasi pada tujuan, berkaitan 

dengan kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai setelah 

ber-akhirnya suatu program pembelajaran. 
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Kunci utama dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran adalah pengetahuan dosen sebagai orang 

yang membelajarkan dalam menggunakan metode yang 

paling tepat untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan 

dengan mempertimbangkan karakteristik pebelajar. Oleh 

karena itu ada 6 (enam) faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam menen-tukan metode pembelajaran, yaitu: pebelajar 

(siapa pebelajarnya?) isi (apa isi yang diajarkan: fakta, 

konsep, prinsip, dsb?) tujuan (pengetahuan, si-kap, 

perilaku?) lingkungan belajar (di kelas, laboratorium, 

perpustakaan, lapangan?) dosen (siapa dosennya?) sumber 

belajar (buku, video, komputer, teman sebaya?). 

Kecenderungan pembelajaran masa depan telah 

mengubah pende-katan pembelajaran tradisional ke arah 

pembelajaran masa depan –yang disebut sebagai abad 

pengetahuan– bahwa pebelajar dapat belajar: di mana saja, 

artinya pebelajar dapat belajar di kelas, di perpustakaan 

atau di rumah; kapan saja, tidak sesuai yang dijadwalkan 

sekolah bisa pagi, siang sore atau malam; dengan siapa 

saja, pebelajar memperoleh sumber belajar melalui dosen, 

dosen lain, pakar, praktisi atau masyaarakat; melalui apa 

saja, pebelajar dapat belajar melalui internet, CD ROM, 

radio, televisi, laboratorium, dan pengalaman langsung. 

 

A. Sejarah Behaviorisme, Kognitivisme, dan 
Konstuktivisme dalam Desain Pengajaran 

 

1. Behaviorisme dan Desain Pengajaran 

Dalam buku The Story History of American 

Technology (Paul Seatler) dinyatakan bahwa 

Behaviorisme tidak punya pengaruh terhadap teknologi 



 

49 Wasis D. Dwiyogo: Rancangan Pembelajaran 

 

pendidikan sebelum 1960-an yang menjadi awal 

turunnya popularitas. Behaviorisme dalam psikologi 

Amerika. Seatler mengidentifikasi enam bidang 

pengaruh Behaviorisme pada teknologi pendidikan di 

Amerika, Behavioral Objectives Movement (gerakan 

tujuan perilaku), teaching machne phase, gerakan 

pengajaran terprogram, pendekatan pengajaran 

individual, pembelajaran yang dibantu komputer, dan 

pendekatan sistem pengajaran. 

Gerakan tujuan Behavioral: tujuan Behavioral 

menyatakan tujuan pembelajaran dalam perilaku akhir 

spesifik yang dapat dikuantifikasi. Tujuan Behavioral 

dapat diringkas dengan menggunakan perangkat 

nemonic ABCD. Misalnya: setelah menyelesaikan unit 

pelajaran, siswa akan dapat menjawab secara betul 90% 

pertanyaan pada akhir ujian (postest A) (A: Audience, 

yaitu siswa, B: Behavior, yaitu jawaban betul, C: 

Condition, yaitu setelah menyelesailan unit pelajaran 

pada ujian akhir, dan D: Tingkatan, yaitu 90% betul). 

Untuk mengembangkan tujuan Behavioral, maka tugas 

pembelajaran harus dipilah-pilah melalui analisis 

menjadi tugas-tugas yang dapat diukur. Keberhasilan 

belajar dapat dikur dengan ujian yang dikembangkan 

untuk mengukur masing-masing tujuan, (misalnya 

dengan mengikuti analisis taksonomi perilaku 

pembelajaran dari Bloom dan Gagne). Penguasaan 

belajar (yang semula dikembangkan Marrison di akhir 

1930-an) dirumuskan sebagai berikut: pretest, pengajar, 

menguji hasil, mengadaptasikan prosedur, mengajar 

dan mengujinya lagi dengan fokus pembelajaran aktual. 

Penguasaan belajar berasumsi bahwa semua dapat 
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menguasai materi yang disajikan dalam pelajaran. 

Penguasaan belajar lebih efektif untuk tingkat 

pembelajaran rendah pada taksonomi Bloom, dan tidak 

sesuai untuk tingkat pembelajar lebih tinggi.  

Teaching machine dan gerakan pengajaran 

terprogram: B.F. Skinner merupakan penganjur utama 

teaching dan pembelajaran terprogram. Diantara 

kontributor gerakan ini meliputi: Pressey 

(memperkenalkan Multiple-choice machine di tahun 

1925), Peterson (yang mengembangkan chemoseet 

dimana pembelajar memeriksa jawabannya dengan 

chemical dipped swab), W.W. II (memperkenalkan 

“phase checks” dalam pengajaran), Skinner 

(berdasarkan opera coditioning, teaching machin-nya 

memerlukan agar pembelajar menyelesaikan atau 

menjawan pertanyaan dan kemudian menerima 

feedback berdasarkan sifat koreksi jawabannya), dan 

sebagainya. 

Awal penggunaan pengajaran terprogram: setelah 

penggunaan eksperimental pengajaran terprogram 

(tahun 1920 dan 1930-an), B.F. Skinner dan J.G. 

Holland pertama kali menggunakan pengajaran 

terprogram dalam pelajaran psikologi Behavioral di 

Harvard di tahun 1950-an (yang muncul di sekolah 

dasar dan menengah secara individual atau kelompok 

kecil siswa). Penggunaan semula cenderung 

berkonsentrasi pada pengembangan hardware dibanding 

isi pelajaran, kemudian menuju program berdasarkan 

analisis pembelajaran dan pengajaran yang didasarkan 

pada teori pembelajaran. 



 

51 Wasis D. Dwiyogo: Rancangan Pembelajaran 

 

Pendekatan individual terhadap pengajaran: mirip 

dnegan pembelajaran terprogram dan teaching machine, 

pengajaran individual dimulai pada awal 1990-an, dan 

dihidupkan lagi pada tahun 1960-an (misalnya Keller 

Plan, IPI, dan PLAN). 

Pengajaran yang dibantu komputer (CAI): CAI 

pertama kali digunakan dalam pendidikan dan pelatihan 

selama tahun 1950-an (dilakukan oleh IBM, Gordon 

Pask, dan O.M. Moore) dan berkembang pesat di tahun 

1960-an. 

Pendekatan sistem pada pengajaran: Pendekatan 

sistem yang berkembang pada tahun 1950 dan 1960-an 

berfokus pada laboratorium bahasa, teaching machines, 

pengajaran terprogram, presentasi miltimedia, dan 

penggunaan komputer dalam pengajaran. Sebagian 

dasar pendekatan sistem mirip dengan computer flow 

chart dengan langkah-langkah yang digerakkan pihak 

perancang selama pengembangan pengajaran. Berakar 

dari dunia militer, dan bisnis, pendekatan sistem 

melibatkan penyusunan tujuan dan sasaran, 

menganalisis sumber-sumber, memikirkan rencana dan 

tindakan dan modifikasi/evaluasi kontinyu terhadap 

program. 

 

2. Desain Pengajaran dan Kognitivisme 

Meskipun psikologi kognitif muncul di tahun 

1950-an dan mulai mengganti teori pembelajaran yang 

dominan, namun pengaruhnya terhadadp desain 

pengajaran baru terasa pada tahun 1970-an. Ilmu 

kognitif mulai bergeser dari praktek behavioristik yang 

menekankan perilaku eksternal menuju prosese mental 
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dan internal dan bagaimna ilmu kognitif digunakan 

untuk membantu pembelajaran yang efektif. Model 

desain yang telah dikembangkan dalam tradisi 

Behavioral juga dilengkapi dengan “analisis pembelajar” 

dan pembelajaran seperti representasi dan coding 

pengetahuan, penyimpanan dan pencarian informasi 

serta penyertaan dan integrasi pengetahuan baru 

dengan informasi sebelumnya (Seatler 1990). Karena 

Kognitivisme dan Behaviorisme dikendalikan oleh 

pandangan objektif mengenai hakekat pengetahuan dan 

apa yang dimaksud mengetahui sesuatu, maka transisi 

dari prinsip-prinsip desain pengajaran Behavioral 

menuju gaya kognitif tidaklah sulit. Tujuan pengajaran 

tetapi pada komunikasi atau transfer pengetahuan 

kepada pihak pembelajar seefisien dan seefektif 

mungkin. 

Pengaruh ilmu kognitif dalam desain pengajaran 

dibuktikan oleh penggunaan advamce organizers, 

mnemonic devices, chunking ke dalam bagian-bagian 

bermakna dan penyusunan materi pengajaran dari yang 

sederhana menuju yang kompleks. 

Kognitivisme dan pengajaran berdasarkan 

komputer: Komputer memproses informasi dalam cara 

yang mirip dengan yang bagaimana pakar kognitif 

mempercayai informasi yang diproses manusia, yaitu: 

menerima, menyimpan, dan mendapatkan kembali 

informasi. Analagi ini memungkinkan pemrograman 

komputer untuk berpikir seperti pikiran orang, misal: 

artificial intelegence (melibatkan komputer yang bekerja 

untuk menyuplai respon yang memadai pada input 

siswa dari data base komputer). 
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3. Konstrukvisme dan Desain Pengajaran 

Pergeseran desain pengajaran dari Behaviorisme 

menuju kognitivisme tidaklah sedramatik menuju 

Konstruktivisme, karena Behaviorisme dan Kognitivisme 

mendukung praktek analisis suatu tugas dan 

memilahnya menjadi bagian yang dapat dikelola, 

menetapkan tujuan, dan mengukur performan 

berdasarkan tujuan tersebut. Di lain pihak, 

konstruktivisme membantu pengalaman belajar yang 

bersifat lebih terbuka (open-ended) dimana metode dan 

hasil pembelajaran tidak mudah diukur dan tidak sama 

bagi masing-masing pembelajar. 

Jika Behaviorisme dan Kognitivisme merupakan 

persepektif teoritis yang sangat berbeda, namun 

kognitivisme berbagi kesamaan dengan konstruktivisme. 

Misalnya kesamaan analogi dalam membandingkan 

proses pikiran pada komputer. 

Contoh lain hubungan teori kognitif dan 

konstruktivisme adalah teori shema, connectionism, 

hypermedia, dan multimedia. 

Di samping kesamaan antara konstruktivisme 

dan kognitifisme, sisi obyektif kognitivisme menduking 

penggunaan model yang digunakan dalam pendekatan 

sistem desain pengajaran. 

Menurut Jonassen. Konstruktivisme sekararang 

tidak sesuai dengan pendekatan sistem untuk desain 

pengajaran, karena jika masing-masing individu 

bertanggung jawab terhadap konstruksi pengetahuan, 

maka bagaimana perancang pengajaran menentukan 

dan menjamin sejumlah hasil umum pembelajaran? 
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Jonassen mencatat implikasi konstruktivisme bagi 

desain pengajaran sebagai berikut: 

• Memberi beragam representasi terhadap realitas. 

• Menyajikan kompleksitas alami dunia. 

• Memberi lingkungan pembeajaran berdasarkan 

kasus real. 

• Memperkuat praktek reflektif. 

• Memungkinkan konstruksi pengetahuan yang 

tergantung pada isi dan konteks. 

• Mendukung konstruksi kolaboratif pengetahuan 

negosiasi sosial, bukan kompetisi diantara 

pembelajar. 

Proses desain konstruktivisme harus terpusat 

pada upaya mendesain lingkungan yang mendukung 

konstruksi pengetahuan, yang didasarkan negosiasi 

sosial. 

• Difasilitasi oleh eksplorasi lingkungan dunia real dan 

intervensi lingkungan baru. 

• Menghasilkan model mental dan memberi konteks 

otentik dan bermakna bagi pembelajaran dan 

penggunaan pengetahuan terkonstruksi (yang harus 

didukung oleh problem berdasarkan kasus yang 

diambil dan disituasikan dalam dunia real dengan 

semua kompleksitas dan tidak kepastiannya dan 

berdasarkan praktek kehidupan real yang otentik). 

• Memerlukan suatu pemahaman proses berpikirnya 

sendiri dan metode problem solving (problem dalam 

satu konteks berbeda dari problem dari konteks 

lain). 
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• Memberi contoh pembelajar dengan skilled 

performers dan bukan sebagai performer ahli yang 

niscaya diperlukan. 

• Perlu kolaborasi diantara pembelajar dan dengan 

guru (guru lebih merupakan coach atau mentor 

dibanding surveyor pengetahuan). 

• Memberi intellectual toolkit untuk memfasilitasi 

negosiasi internal yang percaya diperlukan dalam 

model mental. 

 

B. Teori Pembelajaran dan Praktek Desain Pengajaran 

Apa perbedaan antara teori-teori pembelajaran 

dengan batasan praktek desain pengajaran? Apakah 

selain satu pendekatan mudah dicapai dibanding 

lainnya? Untuk menjawabnya, maka perlu 

mempertimbangkan bahwa teori kognitif merupakan 

teori dominan dalam desain pengajaran dan banyak 

strategi pengajaran yang dianjurkan dan digunakan 

para behavioris juga digunakan para kognitif. Misalnya, 

para behavioris menilai para pembelajar dengan 

menentukan suatu titik awal pengajaran, sedangkan 

para kognitif mengamati pembelajar untuk menentukan 

preidisposisinya dalam belajar (Ertmer dan Newby 

1993). Dengan demikian praktek desain pengajaran 

dapat dipandang dari pendekatan konstruktivis. 

Ketika mendesain dari posisi behavioris/ 

kognitivis, maka pihak perancang menganalisis situasi 

dan menyusun tujuan. Tugas individual dibagikan dan 

tujuan pembelajaran dikembangkan. Evaluasi 

ditentukan dengan menentukan apakah kriteria untuk 

tujuan telah terpenuhi. Dalam pendekatan ini pihak 
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perancang menentukan apakah penting bagi pembelajar 

untuk mengetahui dan berusaha mentransfer 

pengetahuan tersebut kepada pembelajar. Paket belajar 

merupakan sistem yang agak tertutup, karena 

meskipun memungkinkan bagi sebagian branching 

(pemilahan) dan remediation (perbaikan), namun 

pembelajar masih terbatas pada dunia pihak perancang. 

Merancang dengan mengikuti pendekatan 

konstruktivis diperlukan agar perancang membuat 

produk yang jauh lebih memfasilitasi dibanding sekedar 

memberi petunjuk (prescriptive). Isinya tidak ditentukan 

sebelumnya, dan arag ditentukan oleh pembelajar. 

Sehingga penilaian jauh lebih subyektif karena tidak 

tergantung pada kriteria kuantitatif spesifik, namun 

merupakan proses dan evaluasi diri pihak pembelajar. 

Tes paper dan pensil standar penguasaan belajar tidak 

digunakan dalam desain konstruktif, sebaiknya, 

evaluasi didasarkan pada notesm draft awal, produk 

final dan journal. 

Karena pembelajaran konstruktif bersifat 

subyektif dan divergen, maka lebih mudah bagi 

perancang untuk bekerja dari sistem. Karena itu 

merupakan pendekatan obyektif bagi desain pengajaran. 

Hal ini tidak berarti bahwa teknik pengajaran klasik 

lebih baik daripada desain konstruktif, namun lebih 

mudah dan ekonomis mendesain dalam sistem tertutup 

daripada sistem terbuka. Karena itu pernyataan 

“konstruktivisme merupakan teori pembelajaran, lebih 

dari sekedar pendekatan mengajar.” (Wilkinson 1995) 
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C. Kelemahan dan Kekuatan Teori-teori Pembelajaran 

Apa saja kekuatan dan kelemahan penggunaan 

pendekatan teoritis tertentu bagi desain pengajaran? 

Behaviorisme: Kelemahan (pembelajar mungkin 

menemukan dirinya dalam situasi dimana stimulus 

untuk respon betul tidak terjadi, karena itu pembelajar 

tidak dapat merespon). Kekuatan (pembelajar berfokus 

pada tujuan yang jelas dan dapat merespon secara 

otomatis terhadap petunjuk dari tujuan tersebut). 

Kognitivisme: Kelemahan (pembelajar belajar cara 

mencapai suatu tugas, namun mungkin bukan menjadi 

cara terbaik, atau sesuai dengan pembelajar atau 

situasi). Kekuatan (tujun adalah melatih pembelajar 

mengerjakan tugas guna memberi konsistensi. 

Konstruktivisme: Kelemahan (dalam situasi 

dimana konformitas merupakan berpikir divergen dan 

aksi dapat menyebabkan masalah). Kekuatan (karena 

pembelajar dapat menafsirkan berbagai realitas, maka 

pembelajar lebih mampu menghadapi situasi hidup real. 

Jika pembelajar dapat memecahkan masalah, maka 

mereka lebih baik dalam menerapkan pengetahuannya 

yang ada terhadap situasi yang baru). 

 

 

D. Adakah Satu Teori Pembelajaran yang Terbaik Bagi 

Desain Pengajaran 

Landasan yang kuat dalam teori pembelajaran 

merupakan elemen esensial dalam persiapan profesional 

ISD karena memungkinkan semua dimensi ISD 

(Shiffman 1995). Tergantung pada pembelajar dan 

situasi, teori-teori pembelajaran yang berbeda mungkin 
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berlaku. Pihak perancang pengajaran harus memahami 

kekuatan dan kelemahan masing-masing teori 

pembelajaran guna mengoptimalkan penggunaannya 

dalam strategi desain pengajaran yang sesuai. Teori 

cukup penting karena dapat membuka mata kita 

terhadap kemungkinan lain dan cara melihat dunia. 

Keputusan desain yang terbaik adalah didasarkan 

pengetahuan mengenai teori pembelajaran. 

Pendekatan Electic (Pilihan dari Berbagai Sumber) 

terhadap teori desain pengajaran: Fungsi ID lebih 

merupakan suatu aplikasi, dibanding teori itu sendiri. 

mencoba mengikat IDI dengan salah satu teori tertentu 

adalah mirip sekolah vs dunia real. Apa yang kita 

pelajari di lingkungan sekolah tidak selalu sesuai 

dengan apa yang kita hadapi di dunia real. Dari sudut 

pragmatik, para perancang pengajaran menemukan apa 

saja dalam pendekatan-pendekatan yang operasional 

dan kemudian menggunakannya. 

Apa saja ker;janya dan bagaimana kita 

menggunakanya? Behaviorisme, Kognitivisme, dan 

Konstruktivisme perlu dirangkai dalam desain 

pengajaran. Pendekatan sistem harus dimodifikasi 

dengan mengakomodasi nilai-nilai dari pendekatan 

konstruktivisme. Kita harus memungkinkan kondisi 

sekitar situasi pembelajaran guna membantu dalam 

menentukan pendekatan mana saja yang paling cocok 

bagi pembelajaran. Masalah pembelajaran perlu solusi 

preskriptif (yang telah ditentukan), sedangkan yang 

lainnya  lebih sesuai dengan kontrol pembelajar 

terhadap lingkungan. 
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Jonassen mengidentifikasi jenis-jenis 

pembelajaran  dan memadukannua dengan apa yang ia 

yakini cukup sesuai dengan pendekatan teori 

pembelajaran: 

1. Pengantar Belajar (pembelajar sangat sedikit punya 

pengetahuan sebelumnya yang dapat ditransfer 

mengenai content area atau skill. Pembelajaran 

berada pada tahap awal integrasi dan menyusun 

schema. Pada tahap ini desain klasik pembelajaran 

sangat sesuai karena telah ditentukan sebelumnya, 

bersifat memaksa, sekuentl, dan menjadi acuan 

krtiteria (criterion-referenced). Pembelajar dapat 

mengembangkan beberapa ketentuan untuk 

dieksplorasi lebih lanjut. 

2. Perolehan pengetahuan yang telah maju yang 

mengikuti pengetahuan perkenalan dan mendahului 

ahli (expert). Pada tahap ini pendekatan 

konstruktivisme dapat diperkenalkan. 

3. Expertise (keahlian) merupakan tahap final 

perolehan pengetahuan. Dalam tahap ini pembelajar 

dapat membuat keputusan intelegen di lingkungan 

pembelajaran. Pendekatan konstruktivisme dapat 

bekerja dengan baik dalam kasus ini. 

Eartmer dan Newby (1993) memadukan teori-teori 

pembelajaran dengan isi yang dipelajari. Pendekatan 

behavioral secara efektif dapat memfasilitasi penguasaan 

isi suatu profesi (knowing what); stratagi kognitif cukup 

baik digunakan dalam teachng problem (memecahkan 

siasat dimana aturan dan fakta yang didefinisikan 

diberlakukan dalam situasi yang kurang dikenal 

(knowing how); dan strategi konstruktivisme khususnya 
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cocok untuk mengatasi masalah yang kurang baik 

definisinya melalui refleksi tindakan. 

Behavioral: tugas yang memerlukan derajat 

pemrosesan yang rendah difasilitasi oleh strategi yang 

paling sering berkaitan dengan pandangan behavioral 

(seperti stimulus response, hubungan 

feedback/reinforcement). 

Kognitif: tugas yang memerlukan peningkatan 

level pemrosesan (klasifiikasi, aturan atau eksekusi 

prosedural) berkaitan dengan strategi yang memiliki 

penekanan kognitif lebih kuat (misal: schematic 

organization, penalaran analogis, problem solving 

algoritmik). 

Konstruktif: tugas yang menuntut tingkat 

pemrosesan lebih tinggi (misal problem solving heuristik, 

seleksi personal, dan memonitor strategi kognitif) sering 

dipadukan dengan stragegi yang diajukan oleh 

pendekatan konstruktivisme (misal pembelajaran yang 

disituasikan, cognitive apprenticeships, negosiasi sosial). 
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BAB IV 

MODEL-MODEL PENGEMBANGAN 
PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

A. Pengertian Model dan Pengembangan Pembelajaran 

“Model adalah seperangkat prosedur yang 

berurutan untuk mewujudkan suatu proses, seperti 

penilaian kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi” 

(Briggs, 1978:23). 

Sesuai dengan pengertian tersebut di atas, maka 

yang dimaksud dengan pengembangan Pembelajaran 

adalah seperagkat prosedur yang berurutan untuk 

melaksanakan pengebangan Pembelajaran. 

Hasil akhir dari pengembangan Pembelajaran, 

yaitu materi dan strategi belajar mengajar secara 

empiris yang secara konsisten telah dapat mencapai 

tujuan Pembelajaran tertentu. 

Pengembangan Pembelajaran ini terdiri dari 

seperangkat kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pengembangan dan evaluasi terhadap sistem 

Pembelajaran yang sedang dikembangkan tersebut 

sehingga telah mengalami beberapa kali revisi, sistem 

Pembelajaran tersebut dapat memuaskan hati 

pengembangnuya. 

Pengembangan Pembelajaran adalah teknik 

pengelolaan dalam mencari pemecahan masalah-
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masalah Pembelajaran, atau setidak-tidaknya dalam 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada 

untuk memperbaiki pendidikan. 

Pengembangan Pembelajaran adalah teknik 

pengelolaan dalam mencari pemecahan masalah-

masalah Pembelajaran, atau setidak-tidaknya dalam 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada 

untuk memperbaiki pendidikan. 

Clarence Schaner (1971) menyebutnya sebagai 

perencanaan akal sehat untuk mengidentifikasi masalah 

belajar dan mengusahakan pemecahan masalah 

tersebut dengan menggunakan suatu rencana terhadap 

pelaksanaan, evaluasi, uji coba, umpan balik dan 

hasilnya. 

Hamreus (1971) menyebutnya secara singkat 

sebagai proses yang sistematik untuk meningkatkan 

kualitas Pembelajaran, dan Buhl (1975) menyebutnya 

sebagai suatu set kegiatan yang bertujuan 

meningkatkan kondisi belajar bagi mahasiswa. 

Kecuali Shcanner, tidak seorangpun dari ahli di 

atas yang menunjukkan secara jelas bagaimana 

pengembangan Pembelajaran itu berlangsung. Mereka 

lebih menitikberatkan pengertian pengembangan 

Pembelajaran pada tujuan atau maksudnya, yaitu 

memecahkan masalah belajar, meningkatkan kualitas 

kegiatan Pembelajaran, atau meningkatkan kondisi-

kondisi belajar. 

Bila mempelajari pengertian pengembangan 

Pembelajaran yang dikemukakan tiga ahli di bawah ini, 

kita akan melihat lebih jelas bagaimana proses tersebut 

berlangung, Twelker, Urbach dan buck (1972) 
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mendefinisikan sebagai cara yang sistematik untuk 

mengidentifikasi, mengembangkan dan mengevaluasi 

satu set bahan dan strategi belajar dengan maksud 

mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan Reigeluth (1978) mengartikannya 

sebagai tiga tahap kegiatan sebagai berikut: 

1. Desain yang bagi seseorang pengemnbang 

Pembelajaran berfungsi sebagai cetakan biru atau 

blue print bagi ahli bangunan. 

2. Produksi yang berarti penggunaan desain untuk 

membuat program Pembelajaran. 

3. Validasi yang merupakan penentuan kualitas dari 

produk akhir. 

American Telephone & Telegraph (1985), 

mendefinisikan desain Pembelajaran sebagai resep 

dalam menyusun peristiwa dan kegiatan yang 

diperlukan untuk memberikan petunjuk ke arah 

pencapaian tujuan belajar tertentu. Hasil proses desain 

Pembelajaran merupakan cetak biru untuk 

pengembangan bahan Pembelajaran dan media yang 

akan digunakan untuk mencapai tujuan. Organisasi ini 

membagi proses pengembangan Pembelajaran menjadi 

dua tahap, yaitu proses desain untuk menghasilkan 

cetak biru dan proses pengembangan yang 

menggunakan cetak biru tersebut sebagai dasar untuk 

mengembangkan bahan dan media Pembelajaran. 

Selanjutnya model desain Pembelajaran karangan 

Dick dan Carey (1985) atau karangan Gagne (1979), 

yang merupakan dua model dari dua tokoh kuat dalam 

bidang tersebut, proses desain Pembelajaran mereka 

sama panjangnya dengan proses pengembangan 
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instuksional yang dimaksudkan tokoh-tokoh lain. 

Produknya tidak berhenti sampai di susunan cetak biru, 

tetapi terus sampai ke tahap pengembangan 

Pembelajaran dan evaluasi formatifnya. 

 

 

B. Berbagai Model Pengembangan Pembelajaran 

 

a. Model Pengembangan Pembelajaran Briggs dan Wager 

Model Briggs ini merupakan satu dari beberapa 

model yang dikembangkan Briggs. Model ini khusus 

dibuat untuk kegunaan seorang tenaga pengajar untuk 

keperluannya di kelas. Model ini terdiri dari sepuluh 

langkah yang kelihatannya linier, tetapi sesungguhnya 

tidak demikian, garis besar langkah-langkah dalam 

model ini sesuai dengan model-model lain, namun 

beberapa langkah memerlukan penjelasan tambahan. 

Sebagai langkah pertama Briggs dan Wager 

menyatakan perumusan tujuan dan pembuatan standar 

dalam rumusan perilaku. Kemudian disusun tes untuk 

menunjukkan tingkat penguasaan atas tujuan itu 

sebagai langkah kedua. Dalam langkah  ke;tiga tujuan 

itu dianalisis menurut struktur dan urutannya, dengan 

(disarankan) menggunakan hirarki belajar seperti 

dikemukan Gagne. Dalam langkah keempat dilakukan 

penjajagan atas kemampuan awal tiap-tiap siswa. Hasil 

penjajagan ini menentukan langkah selanjutnya dengan 

tiga kemungkinan pilihan (a, b, c, dan c), yang 

merupakan program remedial atau pengayaan. Ketiga 

langkah ini unik, karena memberikan penekanan pada 

adanya perbedaan individual. 
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Langkah keenam memilih media dan menyusun 

rencana pelajaran. Kemudian diteruskan dengan 

pengembangan awal bahan ajaran, yang dioikuti uji 

coba serta revisi ulang. Pada lagkah terjahur dilakukan 

evaluasi, baik terhadap perbuatan siswa ataupun 

terhadap tata cara penyajian. Hasil evaluasi ini 

disesuaikan dengan langkah awal, untuk dapat 

disempurnakan lebih lanjut. 

Model Briggs dan Wager ini mungkin terlalu 

merepotkan para pengajar karena adanya remedial serta 

uji coba berkali-kali, apalagi bila populasi siswa selalu 

berganti-ganti. 

 

Gambar 1 

Model Desain Pembelajaran Briggs dan Wager 
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b. Model Bela H. Banathy 

Pengembangan sistem isntruksional model 

Banathy dapat dibedakan dalam enam langkah sebagai 

berikut: 

1. Merumuskan Tujuan 

Langkah pertama ini merupakan suatu pernyataan 

apa yang kita harapkan dari mahasiswa untuk 

dikerjakan, diketahui dan dirasakan sebagai hasil 

dari pengalaman belajarnya. 

2. Mengembangkan Tes 

Dalam langkah ini dikembangkan suatu tes yang 

didasarkan atas tujuan yang diinginkan, dan 

digunakan untuk mengetahui kemampuan yang 

diharapkan dicapai sebagai hasil dari pengalaman 

belajarnya. 

3. Menganalisis Kegiatan Belajar 

Dalam langkah ini dirumuskan apa yang harus 

dipelajari sehingga dapat menunjukkan tingkah laku 

seperti yang digambarkan dalam tujuan yang telah 

dirumuskan dalam kegiatan ini, kemampuan awal 

siswa juga harus dianalisis atau dinilai karena 

mereka tidak perlu mempelajari apa yang telah 

mereka ketahui atau kuasai. 

4. Mendesain Sistem Pembelajaran 

Setelah itu perlu dipertimbangkan alternatif-

alternatif dan identifikasi apa yang harus dikerjakan 

,untuk menjamin bahwa mahasiswa akan menguasai 

kegiatan-kegiatan yang sudah dianalisis pada 

langkah letiga (hal ini disebut oleh Benathy dengan 

istilah “Function Analysis”), juga perlu ditentukan 

siapa atau apa yang mempunyai potensi baik baik 
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untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut harus 

dilaksanakan (disebut “design of the system”). 

5. Melaksanakan Kegiatan dan Mengetes Hasil  

Dalam langkah ini sistem yang harus didesain, 

sekarang dapat diujicobakan atau dites dan 

dilaksanakan, apa yang dapat dilaksanakan atau 

dikerjakan mahasiswa sebagai hasil implementasi 

sistem, harus dinilai agar dapat diketahui seberapa 

jauh mereka telah menunjukkan tingkah laku seperti 

yang dimaksudkan dalam rumusan tujuan. 

6. Mengadakan Perbaikan  

Hasil yang diperoleh dari evaluasi kemudian 

merupakan umpan balik (feedback) untuk 

keseluruhan sistem, sehingga perubahan-

perubahan, jika diperlukan dapat dilakukan untuk 

memperbaiki sistem Pembelajaran. 

 

Gambar 2 

Model Desain Pembelajaran Bela H. Benathy 
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c. Model Pengembangan Gerlach dan Ely 

Menurut Gerlach dan Ely langkah awal berupa 

spesifikasi isi dan tujuan merupakan langkah yang 

simultan dan merupakan kegiatan yang interaktif. 

Pendapat didasarkan pada kenyataan bahwa banyak 

pengajar yang terikat pada isi ajaran yang harus 

diberikan seperti yang telah tercantum dalam silabus 

atau deskripsi pelajaran. Pendapat ini merupakan 

keunikan dari model Gerlach dan Ely. Tujuan yang 

disusun harus dirumuskan dalam bentuk perilaku yang 

harus dikuasai siswa, dan atau dasar dapat ditentukan 

starategi. 

Langkah berikutnya adalah mengetahui 

kemampuan awal siswa, yang dapat dilakukan dengan 

melalui tes tertulis, tanya jawab, catatan anekdotis, 

atau berbagai cara penjajagan lain, langkah ini 

merupakan langkah tersendiri yang terpisah, sedangkan 
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langkah selanjutnya merupakan gabungan lima langkah 

yang berlangsung serentak dan saling berinteraksi. 

Pilihan strategi, menurut Gerlach dan Ely 

merupakan suatu yang kontinum dari yang bersifat 

ekspositionis yaitu penyajian segala kunci jawaban 

harus dicari sendiri, pengorganisasian mahasiswa juga 

bervariasi mulai dari perorangan, kelompok kecil dan 

kelas, seluruh kelas, bahkan penggabungan beberapa 

kelas, variasi ini saling pengaruh mempengaruhi dengan 

waktu, ruangan/tempat dan sumber yang diperlukan. 

Evaluasi perbuatan, sebagaimana model-model 

lain, tidak hanya menilai seberapa jauh siswa telah 

belajar, juga seberapa jauh isi dan kegiatan belajar telah 

dirumuskan secara tepat. Umpan balik, meskipun 

digambarkan secara terpisah, namun pada hakekatnya 

merupakan peninjauan atas seluruh langkah yang telah 

dilakukan terdahulu. 

Model Gerlach dan Ely ini memang kelihatan 

sederhana, dan akraena itu menarik bagi para pengajar. 

Namun justru hal itu mengandung bahaya karena para 

pengajar merasa bahwa pendekatan sistematik dalam 

pembelajaran telah dilaksanakan meskipun secara 

tersirat, dan karena itu enggan untuk melaksanakan 

perubahan lain. 

Gambar 3 

Model Pembelajaran Gerlach dan Ely 
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d. Model Kemp 

Kemp menyebut modelnya “Instructional Design 

Plan”. Model ini dapat digunakan pada sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi. 

Rancangan ini dibuat untuk menjawab tiga pertanyaan 

pokok yaitu: 

1. Apa yang harus dipelajari? (tujuan) 

2. Prosedur dan sumber apa yang sebaiknya ada agar 

tingkat belajar yang dikehendaki (aktivitas dan 

sumber) 

3. Bagaimana kita tahu bahwa belajar telah 

berlangsung (evaluasi) 

Model ini meliputi delapan langkah yang saling 

berkaitan, serta merupakan proses yang luwes dalam 

arti dapat dimulai dari mana saja, bahkan arahnya pun 

dapat bergantian. 

Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut: 
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1. Perumusan tujuan umum, kemudian menjabarkan 

topik-topik disertai rumusan tujuan untuk tiap 

pokok. 

2. Identifikasi ciri-ciri penting dari si belajar kepada 

siapa program isntruksional ditujukan. 

3. Perumusan tujuan belajar yang harus dikuasai si 

belajar dengan rumusan yang dapat diukur. 

4. Kumpulan isi bahan ajaran yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. 

5. Penjajagan awal latar belakang dan kemampuan si 

belajar yang berhubungan dengan topik-topik yang 

telah ditentukan. 

6. Pemilihan aktivitas belajar mengajar dan sumber 

Pembelajaran yang sesuai dengan isi bahan ajaran 

untuk dipergunakan dalam kegiatan belajar. 

7. Koordinasi pelayanan penunjang seperti anggaran, 

personel, fasilitas, peralatan, dan penjadwalan guna 

melaksanakan rancanga istruksional. 

8. Evaluasi penguasaan tujuan oleh si belajar, serta 

revisi dan penilaian kembali setiap langkah dalam 

rancangan untuk disempurnakan (garis putus-putus 

dalam gambar model menunjukkan revisi dari tipa 

unsur atau langkah, didasarkan pada evaluasi 

sejauh mana si belajar telah mencapai tujuan). 
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Gambar 4 

Model Desain Pembelajaran Menurut Kemp 

 

 

 

e. Model PPSI 

PPSI, merupakan singkatan dari Prosedur 

Pengembangan Sistem Pembelajaran, digunakan sebagai 

metode penyampaian dalam rangka kurikulum 1975 

untuk SD, SMP dan SMA, dan kurikulum 1976 untuk 

sekolah-sekolah kejuruan. PPSI menggunakan 

pendekatan sistem yang mengutamakan adanya tujuan 

yang jelas sehingga dapat dikatakan bahwa PPSI 

menggunakan pendekatan yang berorentasi pada tujuan 
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“Sistem Isntruksional” dari PPSI menunjuk kepada 

pengertian sebagai suatu sistem, yaitu sebagai suatu 

kesatuan yang terorganisasi, yang teridri atas sejumlah 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan 

sebagai suatu sistem, pengajaran mengandung sejumlah 

komponen, antara lain; materi, metode, alat evaluasi, 

yang kesemuanya berinteraksi antara satu denga yang 

lainnya untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah 

dirumuskan. PPSI merupakan langkah-langkah 

pegembangan dan pelaksanaan pengajaran sebagai 

suatu sistem untuk mencapai tujuan secara efisien dan 

efektif. 

Ada lima langkah pokok dalam PPSI: 

1. Perumusan Tujuan 

Tujuan Pembelajaran khusus adalah rumusan yang 

jelas tentangf kemampuan dan tingkah laku yang 

diharapkan dan dimiliki siswa sesudah mengikuti 

program pengajaran tertentu. 

2. Pengembangan Alat Evaluasi 

Setelah tujuan-tjuan Pembelajaran dirumuskan, 

langkah berikutnya adalah untuk menilai sampai 

diman mahasiswa telah menguasai kemampuan-

kemampuan yang telah dirumuskan dalam tujuan 

Pembelajaran khusus di atas. Berbeda dari apa yang 

biasanya dilakukan, pengembangan alat evaluasi 

tidak dilakukan pada langkah terakhir dari kegiatan 

Pembelajaran, melainkan pada langkah kedua 

sesudah tujua  Pembelajaran khusus dirumuskan. 

Hal ini didasarkan pada prinsip yang berorientasi 

pada tujuan atau hasil, yaitu penilaian terhadap 
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suatu sistem Pembelajaran didasarkan atas hasil 

yang dicapai, untuk mengecek apakah rumusan 

tujuan Pembelajaran tersebut dapart diukur (dinilai) 

atau tidak, perlu dikembangkan terlebih dahulu alat 

evaluasinya sebelum melangkah lebih jauh. 

3. Menentukan Kegiatan Belajar dan Materi Pelajaran  

Langkah selanjutnya sesudah TIK dirumuskan dan 

alat evaluasi disusun, adalah menetapkan kegiatan 

belajar siswa/mahasiswa yang perlu ditempuh agar 

nantinya mereka dapat melakukan apa yang telah 

dirumuskan dalam tujuan Pembelajaran khusus. 

4. Merencanakan Program Kegiatan 

Setelah semua langkah tersebut di atas diselesaikan, 

selanjutnya perlu dimantapkan dalam satu program 

pengajaran. Titik tolak dalam merencanakan 

program kegiatan adalah suatu pelajaran yang 

diambil dari kurikulum yang telah tertentu jumlah 

jam pelajarannya dan diberikan pada kelas dalam 

semester tertentu. Pada langkah ini perlu disusun 

strategi proses pengajaran dengan jalan 

merumuskan peranan dan kegiatan mengajar, 

kegiatan belajar yang disusun secara sistematis 

sesuai dengan situasi kelas. Metode pengajaran yang 

akan digunakan di pihak yang paling sesuai untuk 

mencapai tujuan. Termasuk ke dalam langkah ini 

ialah menyusun proses pelaksanaan evaluasi. 

5. Melaksanakan Program 

Langkah-langkah yang dilakukan pada fase ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengadakan tes awal 

2. Menyampaikan materi pelajaran 



 

75 Wasis D. Dwiyogo: Rancangan Pembelajaran 

 

3. Mengadakan evaluasi tes akhir 

 

 

 

Gambar 5 

Model Desain Pembelajaran Menurut PPSI 

 

 

f. Model IDI 

Model ini dikembangkan oleh suatu konsorsium 

perguruan tinggi di Amerika Serikat, yang semula 

disebut National Special Media Institute, kemudian 

berganti nama University Consortium for Instructional 

Develpoment and Technology (UCIDT). 
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Model ini disusun dalam tiga tahap, sembilan 

langkah dan 24 unsur kegiatan. Langkah pertama 

dilaukan dengan mengadakan penilaian kebutuhan, 

mengingat bahwa kebutuhan itu selalu banyak dan 

adakalanya selalu saling bertentangan, maka kegiatan 

berikutnya adalah menentukan prioritas kebutuhan 

tersebut. Kegiatan lanjutan adalah perumusan masalah 

yang akan dipecahkan, dan dinyatakan dalam bentuk 

perumusan yang dapat diukur. 

Langkah kedua, analisis later yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data tentang karakteristik 

sasaran, kondisi dimana kegiatan akan berlangsung, 

hambatan-hambatan yang ada, serta sumber-sumber 

yang tersedia dan diperlukan, baik sumber berupa 

manusia yang berupa fasilitas lain. Pengorganisasian 

regu pengembang merupakan langkah ketiga. Langkah 

ini merupakan langkah unik dibandingkan dengan 

model lain, karena para pencipta model berpendapat 

bahwa usaha pengembangan tidak akan berhasil bila 

tidak dikelola dengan baik dan mantap, usaha 

pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengawasan. Dalam langkah ini 

dilakukan perumusan tugas, dan kemudian pembagian 

tugas itu kepada masing-masing anggota regu. 

Tahap kedua diawali dengan perumusan tujuan 

akhir yaitu perilaku yang harus dikuasai si belajar, dan 

tujuan yang merupakan rumusan kegiatan, perbuatan 

dan aktifitas yang harus dilakukan si belajar agar dapat 

dicapai tujuan yang dikehendaki. Langkah ini 

dilanjutkan dengan spesifikasi metode yang merupakan 

langkah kelima, dalam langkah ini perlu ditentukan 
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starategi belajar yang bagaimana yang harus ditempuh, 

teknik Pembelajaran apa yang akan dipakai, serta apa 

media apa yang diperlukan. Model ini tidak menentukan 

satu macam cara untuk melakukan langkah kelima, 

bahkan menyarankan dipakainya berbagai macam cara 

yang diketahui oleh perancang atau pengembang. 

Langkah keenam berupa perbuatan prototype 

yang meliputoi unit isntruksional, petunjuk untuk 

pengajar, pengelola kegiatan, serta bahan-bahan untuk 

evaluasi. 

Langkah ketujuh atau langkah pertama dalam 

tahap ketiga, merupakan uji coba prototype. Langkah ini 

disebut juga sebagai kegiatan evaluasi formatif. Langkah 

ini dilanjutkan dengan menganalisis hasil pengetesan, 

dengan memperhatikan pencapaian belajar, efektifitas 

sert bukti habilitas metode pembelajaran, srta 

kesesuaian teknik evaluasi. Langkah kesembilan atau 

terakhir adalah mengkaji ulang bila data yang diperoleh 

masih belum memuaskan, atau menerapkan hasil 

pengembangan bila hasilnya sudah baik. Pengkajian 

kembali dapat dilakukan secara menyeluruh (kembali 

dari awal), namun dapat juga dilakukan pada tahap 

atau tiap langkah. 

Kelebihan model ini adalah bentuknya dalam tiga 

tahap yang kelihatan sederhana bai mereka yang 

bukanseorang pengembang, sehingga mudah 

diterimanya model. Kelemahannya sebagaimana model 

peningkatan sistem lain adalah sifatnya yang linier dan 

perlunya usaha ini dengan dukungan pengambil 

keputusan secara mantap. 
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Gambar 6 

Model Desain Pembelajaran IDI 
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BAB V 
MODEL PENGEMBANGAN 

PEMBELAJARAN DICK DAN CAREY 
 

 

 

 

Model ini dikembangkan dengan dasar pemikiran 

bahwa tugas utama guru adalah sebagai perancang 

pembelajaran, dengan peranan tambahan sebagai 

pelaksana dan penilai kegiatan pembelajaran. Disadari 

bahwa dalam kenyataannya guru tidak mampu merancang 

sendiri bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaajrannya. 

Namun hal itu tidak mengurangi perlunya setiap guru 

menguasai keterampilan merancang pembelajaran. 

Rancangan pembelajaran ini perlu memperhatikan 

pembelajaran yang sesuai. 

Pengembangan pembelajaran secara umum disebut 

sebagai “Model Berpendekatan Sistem”, Model ini menurut 

Dick dan Carer mengandung unsur-unsur dasar yang sama 

dengan model yang lain, hanya disajikan lebih sederhana. 

Model ini dikembangkan dengan berdasarkan riset, serta 

sejumlah pengalaman praktek penggunaannya. Disarankan 

agar para pemula mengikuti model ini dengan cermat, 

mereka telah dengan berpengalaman, dapat merubah model 

untuk keperluan-keperluan khusus. Model ini mereka 

sajikan dengan fungsi yang mirip resep masakan, pemula 

mengikuti petunjuk dengan cermat, kemudian degan kreasi 

baru dapat dihasilkan produk yang khas. 

Adapaun model Dick dan Carey (1994) dapat  

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 7 

Model Pengembangan Pembelajaran Dick dan Carey 

 

 

Langkah: 

1 : Menentukan tujuan pembelajaran 

2 : Melakukan analisis pembelajaran 

3 : Mengenai tingkah laku masukan 

4 : Merumuskan tujuan performansi 

5 : Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan 

6 : Mengembangkan strategi pembelajaran 

7 : Mengembangkan bahan pembelajaran  

8 : Merancang dan melakukan penilaian formatif 

9 : Merevisi pembelajaran 

10 : Melakukan penilaian sumatif 
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Langkah 1 

Menurut Dick dan Carey tujuan pembelajaran 

adalah suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai 

apakah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

siswa/mahasiswa setelah mereka selesai mengikuti suatu 

pengajaran, kemudian akan dibahas proses analisa 

pengajaran yang diterapkan untuk mengenali keterampilan-

keterampilan bawahan (atau sub ordinat, atau prasyarat) 

yang harus dipelajari (atau dikuasai melalui belajar) untuk 

mencapai tujuan. 

Analisa pengajaran terhadap tujuan, meliputi dua 

langkah pokok. Langkah pertama ialah menggolong-

golongkan pernyataan tujuan menurut jenid belajar yang 

akan terjadi, (penggolongan jenis-jenis belajar yang 

berlaianan itu disebut ranah atau domain belajar). 

Langkah kedua ialah menggunakan analisa pengolah 

informasi untuk memeriksa secara tepat apa yang akan 

dikerjakan siswa apabila ia berbuat mencapai tujuan. Ada 

4 tujuan yang perlu diketahui: 

1. Ketrampilan Psikomotor  

Ciri dari ketrampilan psikomotor adalah bahwa si 

belajar harus melakukan sesuatu dengan menggunakan 

ototnya, dengan atau tanpa peralatan, untuk mencapai 

hasil yang ditentukan, sebagai contoh, misalnya: siswa 

akan bisa memasang hasil dan menjalankan kamera 

video. Tujuan ini digolongkan sebagai ketrampilan 

psikomotor karena brupa kegiatan mentak dan 

jasmaniyah. 

Di dalam kegiatan ini ada perlengkapan yang harus 

dijalankan secara khusus sehingga berhasil diperoleh 

gambar video. 
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Untuk tujuan psikomotor ini ditempuh cara yang 

disebut analisa prosedural. 

2. Ketrampilan Intelek 

Ketrampilan intelek adalah ketrampilan yang menuntur 

siswa melakukan kegiatan kognitif yang khas dalam arti 

bahwa siswa harus mampu memecahkan masalah atau 

melakukan kegiatan dengan informasi atau contoh yang 

telah konsep, aturan dan pemecahan masalah, untuk 

menemukan ketrampilan-ketrampilan bawahan yang 

berkaitan dengan tujuan ini digunakan rancangan 

hirarki.  

3. Informasi Verbal 

Inti dari tujuan dari informasi verbal ini adalah meminta 

siswa memberikan respon yang spesifik bagi stimulus 

yang relatif spesifik pula. Salah satu contoh: siswa 

disurug menyebutkan satu-satu negara bagian (atau 

propinsi) yang ibukotanya adalah tiap kota yang 

diberikan. Tugas siswa adalah mendaftar satu-sat 

negara bagian (atau profinsi) yang bersesuaian dengan 

tiap ibu kota. Untuk mengajarkan ketrampilan seperti 

itu ada banyak cara tetapi pada dasarnya hanya ada 

satu jawaban untuk setiap pertanyaan dan hanya ada 

satu cara pokok megajukan setiap pertanyaan. Tidak 

ada manifulasi simbolik-tidak ada pemecahan masalah 

atau rumus yang diterapkan. Teknik analisa pengajaran 

yang digunakan bagi informasi verbal disebut analisa 

rumpun. 

4. Sikap 

Sikap biasanya diartikan dengahn kecenderungan orang 

guna membuat pilihan atau keputusan tertentu untuk 

bertindak dalam keadaan tertentu. Misalnya, kita ingin 
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orang-orang memiilh menjadi pegawai yang baik, 

memilih memelihara lingkungan, memilih makanan yag 

bergizi, dan sebagainya. Untuk mengetahui suatu 

tujuan sikap, tentukan apakah para siswa ada pilihan 

yang harus dibuatnya, dan apakah tujuan tersebut 

menunjukkan arah yang berpengaruh pada keputusan. 

Ciri tujuan sikap yang lain ialah bahwa tujuan itu 

barangkali tidak akan tercapai pada akhr pengajaran. 

Itu kerapkali merupakan tujuan jangka panjang yang 

sangat penting, tetapi sangat sulit menilainya dalam 

jangka pendek. 

 

Langkah 2 Melakukan Analisis Pembelajaran 

Analisis pembelajaran atau analisa ketrampilan 

subordinat ialah ketrampilan yang harus dikuasai siswa 

agar dapat belajar berbuat secara efisien seperti dimakdus 

dalam rumusan tujuan akhir pengajaran. 

Yang menjadi masalah pokok disini ialah mengenali 

perangkat yang tepat dan ketrampilan-ketrampilan 

subordinat itu, jika ketrampilan yang perlu dikuasai tidak 

diajarkan, maka banyak pelajar tidak akan memiliki latar 

belakang yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dan 

demikian pengajaranm menjadi tidak efektif, sebaliknya jika 

diajarkan ketrampilan yang berlebihan banyaknya, 

pengajaran akan memakan wa.ktu yang lebih lama dari 

yang semestinya, dan ketrampilan-ketrampilan tidak perlu 

yang diajarkan tersebut bisa malah mengganggu siswa 

dalam belajar menguasai ketrampilan yang diperlukan. 

Proses yang diperlukan untuk memperoleh 

ketrampilan-ketrampilan bawahan berhubungan langsung 

dengan berbagai ranah tujuan belajar. 
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1. Ancangan Hirarki 

Ancangan hirarki ini dapat membantu perancang sebab 

ini dapat digunakan untuk mewujudkan jenis 

ketrampilan-ketrampilan subordinat khusus yang akan 

diperlukan untuk menunjang tercapainya tujuan 

pengajaran tertentu, jika tujuannya berupa ketrampilan 

untuk memecahkan masalah (atau memilih dan 

menggunakan sejumlah kaidah), maka ketrampilan-

ketrampilan bawahannya akan meliputi kaidah, konsep 

dan diskriminasi yang relevan. Tetapi jika yang 

diajarkan penerapan kaidah tunggal, maka hanya 

konsep dan diskriminasilah yang akan diajarkan. 

Dalam melakukan analisa hirarki, akan memudahkan 

pekerjaan apabila langkah itu dimasukkan di dalam 

kotak sehingga si perancang merasa pasti untuk 

mengenali semua keterampilan yang harus dipelajari 

siswa sebelum pengajaran dapat dimulai untuk 

mencapai tujuan akhir pengajaran. 

2. Analisa Prosedural 

Analisa Prosedural ialah teknik yang digunakan untuk 

mengenali keterampilan-ketrampilan bawahan dalam 

tujuan psikomotor. Ini merupakan metode untuk 

memperluas pemberian tiap komponen dalam tujuan 

psikomotor itu dengan bertanya? Jawabannya, misalnya 

suatu prosedur yang terdiri dari 4 langkah. 

Ciri kerja yang bisa dilakukan dalam mendiagram 

analisa prosedural: 

1. Setiap langkah atau tindakan yang lepas 

digambarkan dengan kotak tak terpisah. 

2. Setiap kotak mempunyai nomor pengenal sendiri-

sendiri. 
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3. Pernyataan tujuan pengajaran kelihatan di dalam 

kotak di atas analisa. 

4. Semua garis penghubung berpanah antara langkah-

langkah pokok dalam analisa prosedural mengalir 

dari sisi vertikal setiap kotak. 

5. Pada tahap-tahap tertentu dalam pencapaian tujuan, 

ada beberapa kegiatan yang mungkin dilakukan 

setelah suatu keputusan tertentu diambil, setiap 

kegiatan yang berdiri sendiri-sendiri harus diuraikan 

dalam analisa. 

6. Kadang-kadang, hasil suatu langkah berupa 

keputusan untuk kembali lagi dan mengulangi satu 

langkah, atau lebih dalam kegiatan tersebut. Ini dpat 

dilakukan dengan menggunakan satu garis yang 

menunjuk mundur dari kotak, dengan nomor yang 

menunjukkan kotak “kembali” itu. 

3. Analisa Rumpun 

Analisa rumpun yang paling bermakna yang dapat 

dilakukan perancang untuk tujuan informasi verbal 

ialah mengamati penggolongan besar informasi-

informasi yang ditunjukkan oleh tangan. Cara terbaik 

untuk mengelompokkan informasi-informasi itu ke 

dalam rumpun. Misalnya: ibukota propinsi dapat 

dirumpunkan menurut wilayah gegrafi, tulang-tulang 

tubuh dapat dirumpunkan atas bagian-bagian utama 

tubuh seperti: kepala, tangan, kaki, dan badan. Jia 

tujuannya ialah agar siswa mampu menyebutkan semua 

kota liga bisbol Amerika. Itu dapat dirumpunkan atas 

liga-liga Amerika dan Nasional dan kemudian atas 

devisi-devisi. 
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Langkah 3 Mengenali Tingkah Laku Masukan 

Untuk memulai pembelajaran sebelumnya terlebih 

dahulu mengetahui tingkah laku masukan (berupa 

pengetahuan dan ketrampilan yang harus diketahui 

mahasiswa sebaagi prasyarat untuk dapat memulai suatu 

pembelajaran. Dengan adanya pengetahuan bawahan 

sebaagi rasyarat, maka mahasiswa tidak akan mengalami 

kesulitan untuk belajar ketrampilan di atasnya. Jika 

pengetahuan ketrampilan yang perlu dikuasai terlebih 

dahulu tidak diajarkan, maka mahasiswa tidak memiliki 

latar belakang pengetahuan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan pengajaran. Sebaliknya jika diajarkan 

maka pengajaran akan membuang waktu percuma dan 

tidak bermanfaat. Dengan melakukan analisis 

pembelajaran secara cermat maka kedua maslah ini akan 

dapat dihindari. 

Prosedur yang dipergunakan untuk mengenali 

tingkah laku masukan, berhubungan dengan analisis 

pembelajran yang telah dikemukakan baik jenis analisisi 

hirarki, analisis prosedur, analisis rumpun maupun 

gabungan. Pada bagan analisis pembelajaran tingkah laku 

masukan terletak di bawah garis putus-putus sebaagi 

pembatas, sedangkan ketrampilan yang harus diajarkan 

terletak di atas garis tersebut. 

Di samping mengenal tingkah laku masukan, yang 

juga perlu diperhatikan adalah mengenali ciri-ciri 

mahasiswa (populasi sasaran) yang akan dikenai program 

pembelajaran yang dikembangkan. Ciri-ciri umum populasi 

sasaran dapat dilihat dari aspek-aspek: usia, tingkat kelas, 

minat pekerjaan, kesehatan, motivasi belajar, taraf prestasi, 

kemampuan, kedudukan sosial ekonomi atau penguasaan 
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bahasa asing. Perancang hendaknya mengaitkan ini semua 

dengan komptensi tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

 

 

Langkah 4 Merumuskan Tujuan Perfomansi 

Tujuan performansi pada dasarnya merupakan 

tujuan khusus pembelajaran yang menguraikan tentang 

apa yang akan mampu dilakukan mahasiswa setelah 

mengikuti suatu unit pembelajaran tertentu. Tujuan 

performansi dijabarkan dari ketrampilan bawahan dengan 

memperhatikan tingkah laku yang terdapat di dalam bagan 

analisis pembelajaran. Saran yang dikemukakan oleh Dick 

dan Carey adalah: 

1. Tujuan performansi harus dijabarkan dari subordinat 

yang terdapat dalam bagan. 

2. Analisis pembelajaran secara konsisten dan sistematis. 

3. Boleh menggunakan satu kalimat atau lebih, tidak ada 

keharusan merumuskan. 

4. Tujuan performansi dalam satu kalimat. 

5. Perlu menghidnari penggunaan “setelah mengikuti mata 

kuliah ini…” sebagai bagian dari kondisi, sebab di balik 

ungkapan ini terselip makna yang lebib menekankan 

pada materi pelajaran daripada tujuan. 

6. Pertanyaan tujuan performansi ini akan dipergunakan 

untuk menyusun butir-butir tes. 

 

Lagkah 5 Mengembangkan Butir-butir Tes Acuan Patokan 

Setelah tujuan khusus dirumuskan maka langkah 

selanjutnya adalah mengembangkan butir-butir tes acuan 

patokan untuk mengukur unjuk kerja yang terkandung 

dalam tujuan khusus. Tes acuan patokan mengandung dua 
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arti. Arti pertama tes ini mengacu pada hubungan yang 

konsisten antara tujuan khussu dari butir-butir tes sebagai 

alat ukurnya. Jika mahasiswa sudah menampilkan unjuk 

kerja seperti yang dituntut dalam tujuan khusus maka 

mahasiswa tersebut dipandang sudah memiliki penugasan 

tuntas. Kedua istilah patokan terkait dengan spesifikasi 

kecakapan unjuk kerja yang dituntut untuk penguasaan 

tuntas. Jika mahasiswa sudah siap tanpa hambatan untuk 

mempelajari unit pembelajaran sebelumnya, maka 

penguasaan unjuk kerja yang dituntut dalam tujuan 

khusus dipandang sudah cukup (tuntas). Oleh sebab itu tes 

patokan perlu dikembangkan untuk mengukur tujuan 

khusus. 

Ada 4 jenid tes yang dapat dipergunakan dalam 

setiap unit pembelajaran, yaitu: 1) tes tingkah laku 

masukan, 2) prates, 3) tes sisipan, dan 4) terpasca. 

Tes tingkah laku masukan butir-butir tes 

berdasarkan pada tujuan khusus mengenai ketrampilan-

ketrampilan subordinat pada analisa pembelajaran. Tes ini 

terutama untuk mengetahui sampai seberapa jauh 

mahasiswa telah menguasai ketrampilan subordinat 

sebagai prasyarat dalam pembelajaran. Mahasiswa yantg 

belum menguasai ketrampilan ini akan mengalami 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. 

Prates, merupakan suatu tes yang bertujuan untuk 

mengukur ketrampilan-ketrampilan yang akan diajarkan. 

Tes ini berfungsi menentukan seberapa jauh pengetahuan 

yang dimiliki mahasiswa mengenai apa yang diajarkan. Jika 

dari hasil prates mahasiswa telah menunjukkan beberapa 

ketrampilan subordinat maka pokok bahasan tersebut 

dapat dihilangkan dari rencana pembelajaran. 
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Tes sisipan, merupakan tes yang digunakan untuk 

melihat apakah mahasiswa memiliki ketrampilan segera 

setelah mengikuti penyajian informasi. Tes ini tanpa 

balikan dan hanya brmanfaat bagi perancang. 

Terpasca, merupakan tes yang digunakan untuk 

melihat apakah semua tujuan pembelajaran ketrampilan 

sudah dapat dicapai. Tujuan tes ini untuk membantu 

perancang dalam mengidentifikasi bagian-bagian 

pembelajaran mana yang mahasiswa merasa kesulitan 

mengikuti pembelajaran. 

Faktor penting dalam penyusunan tes acuan 

patokan adalah pertanyaan-pertanyaan setiap butir tes 

berhubungan dengan setiap tujuan khusus. Tujuan dalam 

ranah kognitif atau intelektual biasanya memerlukan butir-

butir tes tertulis, atau butir-butir yang meminta suatu 

produk atau unjuk kerja. Tujuan efektif biasanya 

berhubungan dengan sikap. Tidak ada cara langsung untuk 

mengukur sikap pada mahasiswa (apakah mereka 

menikmati kegiatan kesegaran jasmani), biasanya 

dilakukan pengajar melalui observasi dan menyimpulkan 

sikap mereka. Sedangkan tujuan dalam ranah psikomotr 

dilakukan dengan jalan menanyakan kepada mahasiswa 

untuk menampilkan sikuen langkah-langkah yang secara 

kolektif mewakili tujuan pembelajaran. Oleh karena itu tes 

seringkali menggunakan daftar cek dan pengajar 

menggunakannya untuk mengetahui apakah setiap 

langkah telah dilaksanakan dengan tepat. Daftar 

dikembangkan dari ketrampilan-ketrampilan yang telah 

diidentifikasi dalam analisis pembelajaran. 

 

Langkah 6 Mengembangkan Strategi Pembelajaran 
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Strategi pembelajaran merupakan penjelasan umum 

suatu perangkat bahan pembelajaran dan prosedur-

prosedur yang akan digunakan pada bahan pembelajaran 

untuk menimbulkan dari mahasiswa hasil atau buah 

belajar tertentu. Strategi pembelajaran lebih daripada 

hanya uraian yang sederhanya dari isi yang akan disajikan. 

Dalam siasat pembelajaran ada lima komponen 

utama, yaitu: 

1. Kegiatan Prapembelajaran 

1.1 Motivasi 

1.2 Tujuan 

1.3 Tingkah lau masukan 

 

2. Penyajian Informasi 

2.1 Pengurutan pembelajaran 

2.2 Besarnya satuan pembelajaran 

2.3 Penyajian isi 

2.4 Contoh   

3. Peran Serta Mahasiswa 

 Latihan 

 Balikan 

4. Pengetesan 

4.1 Tingkah laku masukan 

4.2 Prates 

4.3 Tes sisipan 

4.4 Terpasca 

5. Tindakan Ikutan 

5.1 Remidial 

5.2 Pengayaan 

Setelah keseluruhan dalam proses merancang 

strategi pembelajaran ini meliputi: 1) mempertimbangkan 
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karakateristik mahasiswa, 2) mempertimbangkan analisis 

pembelajaran, tujuan khusus dan soal-soal tes, 3) 

mengidentifikasi dan menentukan alokasi waktu setiap 

tujuan khusus, 4) menentukan urutan tujuan khusus 

dalam penyampaian, 5) mengelompokkan tujuan khusus ke 

dalam sejumlah pelajaran, 6) menetapkan waktu untuk 

setiap pembelajaran, 7) mengembangkan strategi 

pembelajaran untuk setiap pembelajaran meliputi: 

kegiatana prapembelajaran, penyajian informasi, partisipasi 

mahasiswa dan tindak lanjut.  

 

Langkah 7 Mengembangkan Bahan Pembelajaran 

Berdasarkan pada siasat pembelajaran dan media 

terpilih, mulai kita ssuun bahan pembelajaran. Beberapa 

komponen yang merupakan bagian dari suatu paket 

pembelajaran adalah sebagai berikut ini. 

Buku Pedoman Mahasiswa. Buku ini berisi petunjuk 

pemakaian semua sumber-sumber yang terdapat dalam 

paket. Selain itu, buku tersebut mencantumkan garis besar 

siasat pembelajaran bagi mahasiswa, apa yang harus 

mereka lakukan pertama kali, kedua, ketigam dan 

seterusnya. Beberapa bahan pembelajaran, contoh soal tes 

rumusan tujuan dan latihan. 

Bahan Pembelajaran. Bahan ini terdiri dari atas 

indormasi tertulis atau memakai media, yang akan 

digunakan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Tes-tes yang telah dilakukan disini adalah 

mengerjakan lembar kerja mahasiswa, kemudian juga tes 

tengah semester yang bahan dan pelaksanannya di luar 

paket pembelajaran. 
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Buku Panduan Dosen. Gambaran secara umum 

keseluruhan yang akan disajikan dalam pembelajaran, baik 

kegiatan belajar mengajar (kegiatan pembelajaran), 

kerangka perkuliahan, jabaran pokok bahasan ke dalam 

pertemuan kelas. Siasat pembelajaran, metode penggunaan 

bahan, tugas dan evaluasi hasil belajar mahasiswa, sumber 

belajar disertai dengan lamiran-lampiran. 

 

 

Langkah 8 Merancang dan Melakukan Penilaian Formatif 

Setelah pembelajaran dalam bentuk rencana kasar 

selesai disusun, langkah berikutnya adalah melakukan 

serangkaian penilaian dengan maksud mengumpulkan data 

yang dipergunakan untuk menemukan cara-cara 

bagaimana menyempurnakana rencana pengajaran itu. Ada 

tugas macam penilaian formatif untuk keperlian ini yang 

disebut penilaian perorangan, penilaian kelompok kecil, 

dan penilaian lapangan. 

Penilaian perorangan, yaitu penilaian yang 

dikenakan kepada tiga orang sampel atau lebih, yaitu 

menilai seorang demi seorang dengan tujuan untuk 

mengetahui dan mendapatkan kesalahan-kesalahan yang 

paling mencolok yang terdapat pada rencana kasar serta 

untuk memperoleh tanggapan awal mengenai isi meliputi: 

tujuan khusus, tugas-tugas dan sajian informasi. 

Mahasiswa uji coba dipilih dari mahasiswa kelompok 

kurang, sedang dan pandai yang mewakili populasi. 

Penilaian Kelompok Kecil, penilaian ini bertujuan 

untuk menentukan efektivitas perubahan yang telah 

dilakukan pada penilaian perorangan dan sekaligus 

mengenali masalah-masalah kesulitan belaajr yang 
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mungkin dialami mahasiswa dapat menggunakan 

pembelajaran individual tanpa adanya interaksi dengan 

guru. Penilaian dilakukan kepada mahasiswa antara 8-200 

orang yang benar-benar mencerminkan keadaan populasi. 

Penilaian lapangan, uji coba lapangan dilakukan 

setelah kegiatan I dan II selesai. Uji coba lapangan 

dikenakan pada 30 orang mahasiswa dari populasi sasaran. 

Usahakan uji coba dilakukan dengan kondisi yang mirip 

dengan kondisi kelas sesungguhnya. Penilaian lapangan ini 

bertujuan untuk menentukan apakah perubahan yang 

telah dilakukan pada fase II seudah efektif, apakah sudah 

dapat diterapkan pada lingkungan pembelajaran seperti 

yang diharapkan. Pada proses perancangan dan 

pengembangan pembelajaran proses evaluasi formatif dan 

revisi cukup diperlukan data deksriptif yang sederhana dan 

umumnya jarang sekalu mempergunakan uji statistik yang 

mendalam. Namun demikian validitas dan reliablitas 

instrumen pendukung juga perlu diperhatikan. 

 

Langkah 9 Merevisi Pembelajaran 

Langkah terakhir dan merupakan langkah awal 

dalam daur ulang proses perancangan adalah memperbaiki 

(merevisi pembelajaran). Dasar yang dipergunakan untuk 

memperbaiki adalah data hasil penilaian formatif. Revisi 

pembelajaran dapat dilakukan pada setiap komponen 

perancangan, seperti kesahihan analisis isi, asumsi tentang 

tingkah laku masukan, rumusan tujuan khusus 

pembelajaran, butir-butir tes dan strategi pembelajaran 

yang telah dirancang. 

Revisi yang perlu diperhatikan ada dua macam yaitu: 

(1) revisi terhadap substansi bahan pembelajaran. 
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(2) Revisi terhadap cara-cara atau prosedur yang 

dipakai untuk mempergunakan bahan 

pembelajaran. 

Mengingat bahwa pembelajaran dirancang dengan 

pendekatan sistem, maka tidak perlu tergesa-gesa menilai 

dan merevisi data apapun sebelum data itu dicocokkan 

dengan data dari komponen pembelajaran yang lain. 

Perancang perlu berhati-hati dalam menyimpulkan uji coba 

lapangan, karena data ini tidak saja berguna bagi 

perancang sendiri, tetapi juga berguna bagi orang lain yang 

ingin mengetahui bagaimana performansi mahasiswa yang 

belajar dengan modus pembelajaran individual. 

 

Langkah 10 Melakukan Penilaian Sumatif 

Penilaian sumatif bukan merupakan proses 

pengembangan pembelajaran, tetapi lebih berfungsi sebagai 

penilaian keefektifan pembelajaran. Evaluasi sumatif ini 

dilakukan oleh pihak di luar perancang. Karena itu 

kegiatan merancang dan mengembangkan bahan hanya 

dilakukan dari langkah 1 sampai 9 pada rancangan sistem 

pembelajaran model Dick dan Carey. 
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BAB VI 
PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR 

 

 

 

 

 

Pengembangan sumber belajar lahir dan berkembang pesat 

di Amerika. Selama perang dunia II, banyak tipe bahan 

pembe-lajaran dihasilkan untuk pelatihan militer, 

khususnya film. Setelah perang, media televisi juga 

diterapkan dalam pendidikan, sebuah genre baru program 

televisi muncul. Di sisi lain, dukungan dana pemerintah 

dalam skala besar menunjang proyek-proyek kurikulum 

yang memadukan berbagai tipe media pembelajaran yang 

lain. Selama akhir dasawarsa 1950-an dan awal 1960-an 

materi pembelajaran berprograma dikem-bangkan. 

Menjelang 1970-an kom-puter digunakan untuk 

pembelajaran, dan permainan-permainan si-mulasi 

(simulation games) sudah tampak dimainkan di sekolah-

sekolah. Selama dasawarsa 1980-an teori dan praktik 

dalam bidang pem-belajaran yang dibantu komputer juga 

berkembang subur dan men-jelang 1980-an multi media 

yang dipadu dengan komputer menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dalam era informasi.  

Pengembangan adalah proses penerjemahan 

spesifikasi perancangan kedalam bentuk fisiknya. 

Pengembangan mencakup berbagai variasi teknologi yang 

diterapkan dalam pembelajaran. Tetapi, tidak terpisah 

dengan teori dan praktek yang berhubungan dengan belajar 

dan perancangan.  



 

96 Wasis D. Dwiyogo: Rancangan Pembelajaran 

 

 

Pada dasarnya, pengembangan dapat dideskripsikan 

oleh: 

♦ pesan berdasarkan isi pembelajaran 

♦ strategi pembelajaran berdasarkan teori; dan  

♦ manifestasi fisik berupa perangkat keras, perangkat 

lunak dan materi pembelajaran. 

Yang terakhir dari deskripsi menjelaskan teknologi 

menunjukkan kekuatan kendali pengembangan. Bermula 

dari asumsi ini, kita dapat mendefinisikan dan 

mendeskripsikan berbagai tipe media pembelajaran dan 

karakteristiknya. Tetapi proses itu jangan sampai 

dipandang sebagai kategorisasi, tetapi pandanglah sebagai 

penjabaran karakteris-tik yang ditarik dari prinsip-prinsip 

perancangan. 

  Pengembangan dapat diorganisasikan menjadi 

empat kategori; teknologi cetak (yang menjadi dasar 

kategori lain) teknologi audiovisual, teknologi berbasis 

komputer dan teknolog terpadu. Karena pengem-bangan 

mencakup perancangan, produksi, fungsi penyebaran; 

sebuah materi dapat digunakan dengan menggunakan satu 

tipe teknologi yang dihasilkan dengan menggunakan 

teknologi lain, dan disebarkan menggunakn teknologi yang 

lain lagi. Misalnya, spesifikasi perancangan pesan dapat 

diterjemahkan menjadi script atau storyboard dengan 

menggunakan teknologi berbasis komputer; kemudian, 

script atau storyboard-nya dapat diproduksi dengan 

menggunakan teknologi audio-visual dan disebarkan 

menggunakan teknologi terpadu, seperti multi-media 

interaktif. Di dalam pengembangan, konsep perancangan 

meng-asumsikan adanya makna ketiga. Selain mengacu 
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pada perancangan sistem pembelajaran level makro 

(mengidentifikasi tujuan umum, isi, dan tujuan khusus) 

dan perancangan pembelajaran mikro (menspesi-fikasi dan 

mengurutkan kegiatan), perancangan juga mengacu pada 

aplikasi tertentu, seperti perancangan gambar di layar 

komputer dalam   pengembangan. 

Subkategori pengembangan merefleksikan 

perubahan secara kronologi dalam teknologi. Oleh karena 

teknologi bisa memberikan jalan kepada pencapaian 

sesuatu, adakalanya terdapat overlap antara teknologi lama 

dan teknologi baru. Misalnya, teknologi yang tertua adalah 

cetak yang didasarkan pada prinsip-prinsip mekanis. 

teknologi audiovisual mengikuti sebagai sarana untuk 

menggunakan penemuan mekanis dan elektronis di dalam 

latar pendidikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Pengembangan 

PENGEMBANGAN 

♦ Teknologi Cetak (Print 

Technologies) 

♦ Teknologi Audiovisual 

(Audiovisuaol Teknologies) 

♦ Teknologi Berbasis 

Komputer (Computer-Based 

Technologies) 

♦ Teknologi Terpadu 

(Integrated Technologies) 
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Teknologi berdasar mikroprosessor mengarahkan 

pada aplikasi komputer dan interaktivi-tasnya, dan unsur-

unsur teknologi cetak dewasa ini sering dipadukan dengan 

teknologi berdasar komputer, seperti dalam penerbitan 

desk top. Dengan lahirnyya zaman digitalisasi, dewasa ini 

sangat mungkin untuk memadukan bentuk teknologi lama 

dapat meningkatkan ke-untungan pemakainya. 

 

 

Teknologi Cetak 

 

Teknologi cetak adalah cara-cara untuk memproduksi atau 

me-nyebarkan materi, seperti buku dan materi visual statis, 

yang pada umumnya dilakukan melalui proses cetak 

mekanis atau fotografis. Subkategori ini mencakup teks, 

grafis dan sajian atau reproduksi foto. Materi cetak dan 

visual melibatkan teknologi yang paling dasar. Materi ini 

memberikan dasar baik untuk perkembangan maupun 

pemanfaatan kebanyakan materi dalam bentuk hardcopy. 

Teks yang ditampilkan oleh komputer merupakan contoh 

pemanfaatan teknologi berbasis kom-puter untuk produksi. 

Apabila teks itu dicetak dalam hardcopy dan digunakan 

untuk pembelajaran, hal itu merupa-kan contoh 

penyebaran dalam teknologi cetak. 

Dua komponen utama teknologi ini adalah materi 

teks verbal dan materi visual. Pengembangan kedua tipe 

materi pembelajaran itu ba-nyak bergantung pada teori 

yang berhubungan dengan persepsi visual, membaca, teori 

pemrosesan informasi dan teori belajar. Materi tertua dan 

masih umum digunakan ada dalam bentuk buku teks yang 

mengandung data rangsang sensiori yang ditampilkan 
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melalui media bahasa dan materi visual cetak, dan 

menunjukkan realitas.efektifitas relatif berbagai realisme 

sudah disinggung oleh sejumlah teori. Dalam bentuk 

murninya, media visual dapat membawakan pesan lengkap, 

tetapi hal ini tidak terjadi dalam interaksi pembelajaran. 

Kebanyakan yang ada ialah paduan informasi tekstual dan 

visual. 

Cara untuk mengorganisasikan informasi cetak dan 

informasi visual memberikan kontribusi pada tipe-tipe 

belajar yang akan terjadi. Pada level yang paling dasar, 

buku teks yang sederhana dapat di-organisasikan secara 

urut, namun juga bisa diatur menurut  “kesukaan 

pemakai”. Bentuk lain teknologi cetak seperti pembelajaran 

berpro-grama sudah dikembangkan berdasarkan norma 

teoretis dan strategi pembelajaran lain. Secara spesifik, 

teknologi cetak/visual memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

♦ teks dibaca secara linier, sedangkan visual disajikan 

secara parsial 

♦ keduanya merupakan media satu arah, yaitu 

komunikasi reseptif 

♦ keduanya merupakan visual statis;  

♦ pengembangan keduanya bergantung pada prinsip-

prinsip keba-hasaan dan persepsi visual. 

♦ keduanya berpusat pada pebelajar; dan  

♦ informasi dapat diorganisasi dan ditata lagi oleh 

pemakai. 

 

Teknologi Audiovisual 
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Teknologi Audiovisual adalah cara untuk memproduksi atau 

menyebarkan materi dengan menggunakan mesin mekanis 

dan atau elektronis untuk menyajikan pesan auditori dan 

visual. Pembelajaran audiovisual cenderung diwarnai oleh 

peman-faatan perangkat keras dalam proses pengajaran. 

Mesin audiovisual didefinisikan sebagai produksi dan 

pemanfaatan materi yang melibatkan belajar melalui 

penglihatan dan pendengaran dan tidak secara eksklusif 

tergantung pada pemahaman kata atau simbol-simbol 

sejenis lain. Pada umumnya, teknologi audiovisual 

memproyeksikan materi, seperti film, slide, dan 

transparansi. Tetapi televisi merupakan teknologi yang unik 

dalam pengertian bahwa teknologi terpadu. Video, bila 

diproduksi dan di-simpan sebagai videotape, jelas bersifat 

audiovisual karena linier dan dimaksudkan untuk 

presentasi daripada untuk interaksi. Apabila informasi 

video itu ada dalam videodisc, informasi itu menjadi dapat 

diperoleh secara random dan menunjukkan karakteristik 

teknologi berdasar-komputer atau teknologi terpadu, yaitu, 

non linier, akses acak (random access), dan dapat 

dikendalikan pebelajar. 

Secara spesifik, teknologi audiovisual cenderung 

memiliki karak-teristik sebagai berikut ini: 

♦ bersifat linier; 

♦ menyajikan visual dinamis; 

♦ digunakan dalam cara yang ditentukan oleh 

perancanganer atau developer; 

♦ cenderung menyajikan konsep real dan abstrak 

secara fisik.  

♦ dikembangkan menurut prinsip teknologi behavioral 

dan psikologi kognitif; dan 
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♦ sering berpusat pada guru dan tidak banyak 

melibatkan kegiatan pembelajar secara interaktif. 

 

 

Teknologi Berbasis Komputer 

 

Teknologi berbasis komputer adalah cara untuk 

menghasilkan atau menyebarkan materi dengan 

menggunakan sumber-sumber yang didasarkan pada mikro 

prosessor. Teknologi berbasis komputer dibedakan dengan 

teknologi lain karena informa-sinya disimpan secara 

elektronis dalam bentuk data digital daripada cetak atau 

visual. Pada dasarnya, teknologi berdasar-komputer meng-

gunakan displai layar untuk menyajikan informasi pada 

siswa. Berbagai tipe aplikasi komputer dikembangkan 

hampir secara langsung dari teori behavioral dan 

pembelajaran berprograma, tetapi dewasa ini merefleksi-

kan dasar teori yang lebih kognitif. Secara spesifik keempat 

aplikasi Computer Based Instruction (CBI) adalah secara 

tutorial, dimana pem-belajaran primer diberikan; drill and 

practice, yaitu membantu pem-belajar mengembangkan 

kelancaran dalam materi yang sudah dipela-jari; games and 

simulations yang membantu memberikan kesempatan 

untuk menerapkan pengetahuan baru; dan database, yang 

membantu pembelajar untuk mengakses struktur data 

yang berskala besar oleh mereka sendiri dengan 

menggunakan protokol pencari yang dipres-kripsikan 

secara eksternal (externally-prescriber search protocols). 

Teknologi berbasis komputer, baik perangkat keras 

maupun lunak, pada umumnya memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 
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♦ dapat digunakan secara random atau tidak urut, 

maupun secara linier; 

♦ dapat digunakan sesuai dengan kemauan pebelajar, 

maupun dalam cara yang direncanakan oleh 

perancang; 

♦ konsep-konsepnya pada umumnya disajikan dalam 

gaya abstrak dengan kata-kata, simbol, dan grafik; 

♦ prinsip ilmu pengetahuan kognitif diterapkan selama 

pengem-bangannya; dan 

♦ belajarnya dapat berpusat pada siswa dan 

menghendaki kegiatan pembelajaran secara 

interaktif. 

 

Teknologi Terpadu 

 

Teknologi terpadu adalah cara-cara untuk memproduksi dan 

menyebarkan materi yang mengandung beberapa bentuk 

media dengan panduan komputer. Banyak kalangan 

percaya bahwa teknologi yang paling canggih untuk 

pembelajaran melibatkan panduan beberapa bentuk media 

dengan panduan komputer. Contoh-contoh komponen 

perangkat keras dari sistem yang terpadu dapat melibatkan 

komputer dengan kemampuan materi berskala besar, 

dengan hard drive internal dengan color monitor beresolusi 

tinggi. Alat-alat periferal yang dipandu komputer meliputi 

video-disc player, alat display penunjang, networking 

hardware, dan sistem audio. Perangkat lunaknya bisa 

termasuk videodisc, compact disc networking software dan 

informasi digitalisasi. Kesemuanya ini dapat dipandu oleh 

pelajaran hypermedia yang beroperasi di bawah sistem 

seperti hypercard atau toolbook. Ciri utama teknologi ini 
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adalah melibatkan aktivitas interaktif pebelajar dengan 

berbagai sumber informasi. 

Pembelajaran dengan teknologi terpadu memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

♦ dapat digunakan secara random atau tidak urut, 

maupun secara linier. 

♦ dapat digunakan sesuai dengan cara yang 

dikehendaki oleh pebelajar, tidak hanya cara 

yang direncanakan perancang 

♦ konsep-konsep disajikan secara realistik dalam 

konteks pembelajaran, menurut apa yang relevan 

pada pebelajar, dan di bawah kendali pebelajar. 

♦ prinsip-prinsip ilmu pengetahuan kognitif dan 

konstruktivistik diterapkan dalam pengembangan 

dan pemanfaatan pelajaran 

♦ belajar berpusat secara kognitif dan terorganisasi 

sehingga pengetahuan dapat terkontruksi ketika 

pelajaran dipakai; 

♦ materi menunjukkan intensitas kegiatan 

pebelajar secara interaktif; dan 

♦ materi memadukan kata dan imagery dari 

sumber-sumber media. 

 

Kecenderungan dan Isu. Kecenderungan dan isu 

dalam tekno-logi cetak dan audiovisual mencakup 

meningkatnya perhatian pada perancangan teks dan 

kompleksitas visual dan pemakai berbagai variasi warna 

(color for cueing) (Berry, 1992). Kecenderungan dan isi 

dalam kawasan teknologi berdasar komputer dan teknologi 

terpadu yang menjadi bagian pengembangan berhubungan 

dengan tantangan perancangan dan teknologi interaktif. 



 

104 Wasis D. Dwiyogo: Rancangan Pembelajaran 

 

Aplikasi teori konstruksi dan teori belajar sosial, sistem 

pakar, dan perangkat pengembangan otomatis, dan 

diaplikasikan pada pembelajaran  jarak jauh (distance 

learning). 

Sebagai ilustrasi, terdapat minat yang berkembang 

dalam sistem belajar terpadu (integrated larning 

sytems/ILS) dan sistem dukungan performansi elektronis 

(electronic performance support systems/EPSS). ILS 

merupakan sistem pengelolaan perangkat keras/lunak 

yang bersifat kompleks dan terpadu menggunakan 

pembelajaran berbasis komputer”. Sistem ini bercirikan 

oleh adanya pembelajaran yang: (1) berdasarkan pada 

tujuan; (2) terintegrasi ke dalam kurikulum; (3) disebarkan 

melalui network; dan (4) Mencakup komponen penjejak 

performansi (performance tracking components). 
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BAB VII 
Rancangan Pembelajaran dalam 

 Pendidikan Jasmani dan Olahraga 
 

 

 

Pembelajaran adalah usaha untuk membelajarkan, supaya 

belajar menjadi lebih mudah bagi pebelajar. Tujuan 

perancangan pembelajaran adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang meliputi kegiatan: merancang, 

melaksanakan, mendiagnosa, memperbaiki dan menilai 

pembelajaran. Dalam usaha merancang pembelajaran 

harus berdasarkan pada asumsi-asumsi dan model yang 

cocok dengan berbagai karakteristik pebelajar, bidang studi 

dan pengajar. Model-model pembelajaran yang telah ada 

dapat dikatagorikan ke dalam empat jenis, yaitu rancangan 

pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan 

kemampuan pengajar, pembuatan produk, peningkatan 

organisasi dan peningkatan sistem. Rancangan model 

pembelajaran yang cukup komprehensif dalam pendidikan 

jasmani adalah Model Annarino. 

Konsepsi teknologi pembelajaran membawa dampak 

yang sangat mendasar pada prinsip pembelajaran. Dalam 

kata pembelajaran mengandung makna "memudahkan 

atau membantu prakarsa belajar bagi pebelajar (orang yang 

belajar). Sehingga kegiatan pembelajaran lebih berorientasi 

pada pebelajar. Hal ini akan berbeda dengan pengajaran 

yang di dalamnya terkandung makna adanya proses 

mengajar-belajar. Sehingga diperlukan adanya kehadiran 

guru-siswa, tidak ada guru siswa tidak belajar. Dalam 
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konsep pembelajaran yang sangat penting adalah 

membantu prakarsa belajar dengan atau tanpa kehadiran 

guru. Bukan berarti tugas guru menjadi ringan, akan tetapi 

menjadi lebih berat karena ia harus mengupayakan 

berbagai strategi untuk terjadinya prakarsa belajar bagi 

pebelajar. Supaya kegiatan pembelajaran terjadi maka 

diperlukan persiapan yang matang dalam bentuk 

rancangan pembelajaran. 

Merancang pembelajaran adalah usaha menciptakan 

lingkungan belajar supaya terjadi belajar. Pengajar akan 

berfungsi untuk memilih, memprakarsai, mengaktifkan, 

memonitor dan menciptakan pengalaman belajar dengan 

mengembangkan kemampuan awal pebelajar dengan 

lingkungan yang berwujud sumber-sumber belajar. 

Pengajar pendidikan jasmani sebagai seniman (artist) dan 

ilmuwan (scientist) dalam merancang dan melaksanakan 

strategi pembelajaran harus menjadikan kegiatan 

pembelajaran itu interaktif dengan sumber-sumber 

belajar supaya terjadi proses belajar pada pebelajar. Dengan 

demikian tugas utama seorang pengajar yaitu:  

1)  merancang pembelajaran yang efektif,  

2)  melaksanakan pembelajaran,  

3)  mendiagnosis kelemahan dalam pembelajaran,  

4)  menilai program pembelajaran, dan  

5)  memperbaiki pembelajaran. 

Merancang merupakan kegiatan pertama kali 

dalam serangkaian kegiatan pembelajaran. Keberhasilan 

dan kegagalan proses pembelajaran berikutnya akan 

tergantung pada basil rancangan yang telah dibuat terlebih 

dahulu. Oleh karena itu kemampuan merancang 
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pembelajaran merupakan prasyarat bagi seorang 

pengajar. 
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Beberapa sebutan untuk menunjuk pada kegiatan 

rancangan pembelajaran, yaitu: pengembangan 

instruksional, pengembangan sistem instruksional, desain 

instruksional, pengembangan program instruksional, 

pengembangan produk instruksional, pengembangan 

organisasi, dan pengembangan kemampuan pengajar. 

Pada pembahasan ini istilah yang dipakai adalah 

rancangan pembelajaran terjemahan dari desain 

instructional. 

Reigeluth (1983:7) mendefinisikan rancangan 

pembelajaran sebagai suatu proses untuk menentukan 

metode pembelajaran apa yang paling baik dilaksanakan 

agar timbul perubahan pengetahuan dan keterampilan 

pada dirt pebelajar ke arah yang dikehendaki. Reigeluth 

mengibaratkan perancangan dengan "cetak biru" yang 

dirancang oleh arsitek, dan pengembangan sebagai 

kegiatan membangun gedung sesuai dengan cetak biru 

tersebut. 

 

Asumsi dasar 

Tujuan perancang pembelajaran adalah memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Peningkatan 

kualitas pembelajaran dilakukan dengan cara memilih, 

menetapkan, dan mengembangkan metode pembelajaran 

yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Usaha meningkatkan kualitas pembelajaran dilakukan oleh 

perancang pembelajaran dengan pijakan asumsi tentang 

hakekat rancangan pembelajaran, yaitu:  

1) Perbaikan kualitas pembelajaran diawali dengan 

rancangan pembelajaran,  
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2) Pembelajaran dirancang dengan menggunakan 

pendekatan sistem,  

3) Rancangan pembelajaran didasarkan pada 

pengetahuan tentang bagaimana seseorang 

belajar,  

4) Rancangan pembelajaran diacukan kepada si-

belajar secara perseorangan,  

5) Hasil pembelajaran mencakup hasil langsung dan 

hasil pengiring,  

6) Sasaran akhir rancangan pembelajaran adalah 

memudahkan belajar,  

7) Rancangan pembelajaran mencakup semua 

variabel yang mempengaruhi belajar, dan  

8) Inti rancangan pembelajaran adalah me-

netapkan metode pembelajaran yang optimal 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Model Rancangan Pembelajaran 

Model merupakan gambaran suatu proses dalam 

bentuk grafis dan/atau naratif, dengan menunjukkan unsur 

utama serta strukturnya (Miarso, 1988:8). Sedangkan 

Gustafson (1984:4) berpendapat bahwa model adalah sarana 

untuk mempermudah berkomunikasi, atau petunjuk 

teratur (algorilma) yang bersifat preskriptif guna 

pengambilan keputusan, atau petunjuk perencanaan 

untuk kegiatan pengelolaan. 

Gustafson (1981) mengklasifikasikan model 

rancangan pembelajaran menjadi empat kelompok, yaitu:  

1) berfokus pada kelas,  

2) berfokus pada pembuatan produk,  
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3) berfokus pada organisasi, dan  

4) berfokus pada sistem.  

 

Rancangan pembelajaran pada tingkat kelas lebih 

berorientasi untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan kepekaan para pengajar. Rancangan 

berfokus pada produk bertujuan utama untuk 

menghasilkan paket pembelajaran baik yang digunakan 

sendiri maupun secara meluas termasuk yang diproduksi 

secara komersil. Rancangan berfokus pada organisasi 

bertujuan untuk pembinaan sumber daya manusia yang 

luas berimplikasi pada perubahan struktur dan kebijakan 

pembelajaran. Sedangkan rancangan berfokus pada sistem 

bertujuan mengorganisasi dalam menyusun kurikulum, 

mata-pelajaran, program pembelajaran dan bahan 

pembelajaran. 

Miarso (1988) meneliti berbagai model rancangan 

pembelajaran, hasilnya berbagai model yang ada 

dikelompokkan menjadi empat katagori, yaitu model yang 

berorientasi pada peningkatan kemampuan pengajar, 

pembuatan produk, peningkatan sistem, dan peningkatan 

organisasi. Model peningkatan kemampuan pengajar 

meliputi:  

Model Rekonstruksi Kuliah yang dikenal dengan Applaid 

Approach (AA),  

2)  Model PPSI,  

3)  Model Briggs dan Wager,  

4)  Model Kemp, dan  

5)  Model Dick dan Carey.  

Model pembuatan produk meliputi:  

1)  Model SMP Terbuka,  
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2)  Model Banathy,  

3)  Model Baker dan Schlutz, dan  

4)  Model Paul Harmon.  

Model peningkatan sistem meliputi:  

1)  Model IDI,  

2)  Model IP1SD, dan  

3) Model Gagne dan Briggs.  

Model Peningkatan organisasi terdiri dari:  

1)  Model Blake dan Mouton,  

2)  Model Carkhuff dan Fisher, dan  

3)  Model SAIDI.  

Di Indonesia model rancangan pembelajaran belum 

banyak jenisnya. Model PPSI dan AA untuk perguruan 

tinggi adalah model yang sudah banyak dikenal. Oleh 

karena itu diperlukan pengembangan model rancangan 

pembelajaran yang lebih spesifik disesuaikan dengan 

karakteristik pendidikan jasmani. 

 

RANCANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 

Usaha mengembangkan model rancangan 

pembelajaran dalam pendidikan jasmani belum banyak 

dilakukan, apalagi di Indonesia. Namun demikian 

ditemukan rancangan pembelajaran yang khusus dirancang 

untuk pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang 

dibahas oleh Annarino (1983). 

 

Unsur-unsur rancangan 

Menurut Annarino Unsur-unsur utama dalam merancang 

pembelajaran terdiri dari kegiatan:  
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1) Mengklasifikasi tujuan, meliputi domain fisik, 

psikomotor, kognitif dan afektif; tujuan harus 

dinyatakan dengan perilaku, perubahan perilaku 

harus dapat diobservasi dan diukur,  

2) Isi pembelajaran, meliputi bermacam-macam 

pengalaman, aktivitas dan konsep yang relevan 

dengan tujuan pembelajaran,  

3) Strategi pembelajaran, adalah cara dalam 

menyajikan isi pembelajaran yang dapat memberi 

sumbangan terhadap hasil yang diinginkan,  

4) Evaluasi, didasarkan pada validitas, reliabilitas 

dan kelayakan teknik-teknik pengukuran dan 

faktor-faktor perilaku pebelajar. Pengukuran 

dapat menggunakan kriteria standar atau 

perbandingan dengan kelompok,  

5) Intervensi guru, dapat langsung atau tidak 

langsung selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

Proses pembelajaran yang sistematik digambarkan 

sebagai berikut. 
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Gambar 1    Model rancangan Pembelajaran (Annarino, 

1983) 



 

114 Wasis D. Dwiyogo: Rancangan Pembelajaran 

 

Tugas utama pengajar pendidikan jasmani adalah 

merancang, melaksanakan, mendiagnosa, memperbaiki dan 

mengevaluasi proses pembelajaran. Pembelajaran adalah 

usaha untuk membantu memudahkan dan menciptakan 

prakarsa belajar pada pebelajar. 

Pendekatan dan rancangan pembelajaran yang sistematik 

dianjurkan untuk para guru pendidikan jasmani supaya 

lebih mengefektifkan pembelajaran. Juga perancangan 

pembelajaran dianjurkan merupakan bagian dari 

pendidikan pra jabatan guru. Dalam rancangan 

pembelajaran harus berisi komponen-komponen: 1) 

Tujuan khusus pembelajaran, 2) Isi pembelajaran, 3) Cara 

mengajar, 4)  Pengorganisasian, 5) Komunikasi, 6) Bahan 

pembelajaran, 7) Media yang digunakan, 8) Pelaksanaan 

tugas, 9) Evaluasi, dan 10)  Prosedur pelaksanaan. 
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