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Strategi Pembelajaran yang Berorientasi pada Peserta Didik 

Strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Untuk dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran, seorang guru 

memerlukan metode pembelajaran. Satu strategi dapat ditempuh dengan menggunakan beberapa 

metode pembelajaran. Istilah yang menyerupai strategi adalah pendekatan, pendekatan adalah sudut 

pandang seorang guru terhadap proses pembelajaran (yang sifatnya masih umum). 

Strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dapat diartikan sebagai suatu rencana 

pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan menggunakan 

pendekatan pada aktivitas belajar peserta didik. Dalam proses pembelajaran memang ditekankan 

untuk lebih membelajarkan peserta didik, sehingga menempatkan peserta didik sebagai subjek. 

Strategi ini dikenal juga dengan istilah PBAS (Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa). Beberapa 

asumsi yang berkembang terkait perlunya pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik (siswa): 

1. Asumsi filosofis tentang pendidikan; pendidikan dilakukan secara sadar sebagai upaya untuk 

membentuk kedewasaan peserta didik, oleh karenanya hakikatnya pendidikan dilakukan 

dengan adanya interaksi antara peserta didik dengan guru. 

2. Asumsi peserta didik adalah subjek pendidikan; peserta didik adalah sesosok manusia yang 

sedang mengalami perkembangan, memiliki perbedaan kemampuan antara satu dengan 

yang lain; dan insan yang aktif, kreatif, dan dinamis dalam menghadapi lingkungan 

sekitarnya. 

3. Asumsi tentang guru; yang memiliki tanggung jawab untuk tercapainya hasil belajar peserta 

didik dan memiliki kemampuan profesional dalam pembelajaran. 

4. Asumsi terkait proses pembelajaran; proses pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan 

sebagai suatu sistem dan pembelajaran akan terjadi apabila peserta didik melakukan 

interaksi dengan lingkungan yang telah dikondisikan atau diatur oleh guru. 

Konsep dan tujuan strategi pembelajaran yang berorientasi pada 

peserta didik 

Strategi pembelajaran ini dipandang sebagai pembelajaran dengan pendekatan yang 

menekankan pada aktivitas pembelajaran secara optimal untuk memperoleh hasil belajar secara 

kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang. Pembelajaran yang dilakukan menghendaki 

keseimbangan aktivitas fisik, mental, termasuk emosional dan aktivitas intelektual. Proses 

pembelajaran yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih 

bermakna, dimana siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah informasi, tetapi juga 

memanfaatkan informasi tersebut dalam kehidupannya. Sehingga siswa tidak hanya cerdas tetapi 

juga memiliki sikap dan keterampilan. 

Peranan guru dalam strategi pembelajaran yang  berorientasi pada 

peserta didik 

Peranan guru dalam strategi pembelajaran ini tidak berkurang, meskipun aktivitas pembelajaran 

lebih banyak pada siswa. Disini guru tidak berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang 

bertugas menuangkan materi pada siswa, tetapi guru lebih berperan dalam memfasilitasi siswa untuk 

belajar. Sehingga guru dituntut untuk kreatif, inovatif, dan dalam mengajar mengakomodir gaya dan 
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karakteristik siswa. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dapat dilihat dari proses 

perencanaan, proses pembelajaran dan kegiatan evaluasi pembelajaran. 

Dilihat dari proses perencanaan pembelajaran: 1) adanya keterlibatan dalam merumuskan tujuan 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta pengalaman dan motivasi; 2) siswa 

terlibat menyusun rancangan pembelajaran; 3) siswa terlibat dalam menentukan dan memilih 

sumber belajar yang diperlukan; 4) siswa terlibat dalam menentukan dan mengadakan media 

pembelajaran yang akan digunakan. 

Dilihat dari proses pembelajaran: 1) siswa terlibat secara fisik, mental, emosional maupun intelektual 

dalam setiap proses pembelajaran; 2) siswa belajar secara langsung (experiential learning); 3) siswa 

mempunyai keinginan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif; 4) Keterlibatan siswa 

dalam mencari dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan 

tujuan pembelajaran; 5) Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti menjawab dan 

mengajukan pertanyaan,berusaha memecahkan masalah; 6) Terjadinya interaksi multi arah. 

Ditinjau dari kegiatan evaluasi pembelajaran: 1) adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi 

sendiri hasil belajar yang telah dilakukan; 2) keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan 

kegiatan semacam tes dan tugas-tugas tertentu; 3) kemauan siswa untuk menyusun laporan baik 

tertulis maupun lisan berkenaan dengan hasil belajar. 

Faktor yang mempengaruhi 

1. Guru; merupakan faktor terpenting. Keberadaan guru tidak dapat dimanupulasi atau direkayasa 

oleh komponen lainnya. Namun sebaliknya guru mampu memanipulasi atau merekayasa 

komponen lain menjadi berariasi. Tujuan seorang guru melakukan rekayasa pembelajaran 

adalah membentuk lingkungan peserta didik supaya sesuai dengan lingkungan yang diinginkan. 

Rekayasa harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

2. Peserta didik/ siswa; merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk 

mengembangkan potensi kemampuannya menjadi nyata. 

3. Tujuan; merupakan komponen paling pertama yang harus dipilih oleh seorang guru, karena 

tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan menjadi 

landasan dalam menentukan strategi, materi, media dan evaluasi pembelajaran. 

4. Bahan pelajaran; merupakan media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi 

yang tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. 

5. Kegiatan pembelajaran; untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal maka perlu 

dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses 

pembelajaran. 

6. Metode; merupakan cara yang digunakan untuk menjalankan strategi pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

7. Sarana belajar; dapat memberikan pengaruh pada keberhasilan implementasi pembelajaran 

8. Alat; segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

9. Sumber pelajaran; segala sesuatu yang digunakan sebagai rujukan untuk proses pembelajaran. 

10. Evaluasi; untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sudah tercapai 

atau belum 

11. Lingkungan; sangat mempengaruhi seorang guru dalam menentukan metode pembelajaran 
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Kelebihan Strategi pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa 
a. Menekankan pada aktivitas siswa, meliputi fisik, mental, emosional dan intelektual 

b. Siswa berperan sebagai subjek 

c. Guru berperan sebagai petunjuk dan fasilitator serta motivator 

d. Kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efisien 

Kekurangan 
a. Hanya siswa yang mengetahui secara pasti aktif dan tidaknya dalam pembelajaran 

b. Keberhasilan sangat bergantung pada guru (kemampuan, profesionalitas, latar belakang 

pendidikan,dan pengalaman mengajar) 

c. Hanya menekankan proses, bukan hasil 

d. Membutuhkan waktu lama 

Dasar pertimbangan pemilihan strategi ini 

1. Berorientasi pada tujuan 

2. Aktivitas 

3. Individualitas 

4. Integritas 

STRATEGI PEMBELAJARAN EKSPOSITORI 

Ekspositori berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberi penjelasan. Artinya strategi yang 

dilakukan guru untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta, gagasan, informasi penting lainnya 

kepada peserta didik. Strategi ini menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal. 

Strategi ekspositori juga dikenal sebagai strategi pembelajaran langsung (direct introduction) 

KARAKTERISTIK 

1. Dilakukan secara verbal 

2. Materi yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi. 

3. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi 

PRINSIP-PRINSIP STRATEGI PEMBELAJARAN EKSPOSITORI 

1. Berorientasi pada tujuan; tujuan harus jelas dan terukur yang cenderung berorientasi pada 

kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. 

2. Prinsip komunikasi; dalam proses komunikasi guru berperan sebagai sumber pesan dan 

siswa sebagai penerima pesan. Komunikasi dianggap efektif apabila pesan yang ditangkap 

secara utuh. Guru meskipun menggunakan bahasa verbal dalam penyampaian materi, harus 

tetap menekankan penggunaan bahasa nonverbal untuk memperkuat pesan yang 

disampaikan. 

3. Prinsip kesiapan; siswa yang memiliki kesiapan belajar akan cepat merespon setiap stimulus 

yang ada. Oleh karenanya guru sebelum memulai pembelajaran perlu untuk mempersiapkan 

siswa untuk siap belajar baik secara fisik maupun psikis. 

4. Prinsip berkelanjutan; proses pembelajaran harus dapat mendorong siswa untuk mau 

mempelajari lebih lanjut terkait materi pelajaran. Apabila siswa terdorong untuk 
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mempelajari lebih lanjut maka akan mendorong untuk mencari dan menemukan sendiri 

melalui proses belajar mandiri. 

PROSEDUR STRATEGI EKSPOSITORI 

1. Rumuskan tujuan yang ingin dicapai 

2. Kuasai materi dengan baik 

3. Kenali medan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses penyampaian materi 

LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN EKSPOSITORI 

1. Persiapan (preparation) 

a. Berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti negatif 

b. Mengemukakan tujuan yang harus dicapai 

c. Membuka memori file dalam otak siswa 

2. Penyajian (presentation) 

a. Penggunaan bahasa 

b. Intonasi suara 

c. Menjaga kontak mata dnegan siswa 

d. Menggunakan joke-joke yang menyegarkan 

3. Korelasi (corelation) 

4. Menyimpulkan (generalitation) 

a. Mengulang kembali inti materi 

b. Memberikan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi yang telah 

disajikan 

c. Pemetaan keterkaitan antar materi pokok 

5. Mengaplikasikan (aplication) 

KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN STRATEGI EKSPOSITORI 

Keunggulan: 1) guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran, sehingga dapat 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan; 2) merupakan strategi 

yang efektif apabila cakupan materi yang harus dikuasai cukup luas, sementara waktu yang dimiliki 

terbatas; 3) bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. 

Kelemahan: 1) hanya bisa digunakan untuk siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan 

menyimak secara baik; 2) tidak bisa melayani perbedaan individu baik perbedaan kemampuan, 

pengetahuan, minat bakat serta gaya belajar; 3) sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal 

kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir klinis; 4) keberhasilan 

strategi tergantung pada guru; 5) gaya komunikasi satu arah menyebabkan keterbatasan kesempatan 

mengontrol pemahaman siswa, dan juga mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa terbatas 

pada apa yang disampaikan oleh guru. 

STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI 

Menurut wina sanjaya (2012) Merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada 

proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan. Pembelajaran inkuiri merupakan kegiatan pembelajaran yang 
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melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu 

(benda, manusia atau peristiwa) secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 

CIRI-CIRI 

1. Menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Siswa 

berperan menemukan sendiri inti dari materi pelajaran 

2. Seluruh aktivitas siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari 

sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri 

(self belief). Guru sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa, guru harus memiliki 

kemampuan teknik bertanya. 

3. Tujuannya mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis, logis dan kritis atau 

mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. 

Strategi pembelajaran inkuiri akan efektif apabila: 

1. Guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang 

ingin dipecahkan. Penguasaan materi bukan sebagai tujuan utama pembelajaran, tetapi 

kesimpulan yang perli dibuktikan 

2. Jika bahan pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu 

3. Siswa memiliki kemauan dan kemampuan berfikir. 

4. Jumlah siswa tidak terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh guru 

5. Memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan student centered approach 

KARAKTERISTIK STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI 

1. Siswa mencari dan menemukan materi sendiri 

2. Materi tidak diberikan secara langsung 

3. Mencari jawaban dari masalah 

4. Guru sebagai fasilitator dan motivator 

5. Proses berpikir kritis dan analisis 

6. Siswa sebagai subjek 

PRINSIP-PRINSIP 

1. Berorientasi pada pengembangan intelektual 

tujuan utama dari strategi pembelajaran inkuiri adalah pengembangan kemampuan 

berpikir. 

2. Prinsip interaksi 

proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, antar siswa, siswa dengan 

guru, siswa dengan lingkungan 

3. Bertanya 

guru sebagai “penanya” , mengembangkan sikap kritis siswa dengan selalu 

mempertanyakan segala fenomena yang ada 

4. Belajar untuk berpikir 

belajar adalah proses berpikir yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak secara 

optimal 
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5. Keterbukaan 

pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai 

kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya secara terbuka 

PROSEDUR PEMBELAJARAN INKUIRI 

Orientasi -> merumuskan masalah -> merumuskan hipotesis -> mengumpulkan data -> menguji 

hipotesis -> merumuskan kesimpulan. 

1) Orientasi 

langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Guru 

mengkondisikan siswa untuk siap belajar, merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir 

memecahkan masalah. Tanpa adanya kemauan dan kemampuan dari siswa proses 

pembelajaran tidak mungkin berjalan dengan lancar. 

2) Merumuskan masalah 

Langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang 

disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. 

Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu 

ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari 

jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inkuiri, oleh sebab itu melalui proses 

tersebut siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya 

mengembangkan mental melalui proses berpikir. 

3) Merumuskan Hipotesis 

merupakan jawaban sementara dari satu permasalahan yang sedang dikaji. Hipotesis harus 

memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan bersifat 

rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan 

yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Setiap individu yang kurang mempunyai wawasan 

akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. 

4) Mengumpulkan data 

Aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

Dalam strategi pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental yang 

sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya 

memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan 

dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Karena itu, tugas dan peran guru dalam 

tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk 

berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. 

5) Menguji hipotesis 

Proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang 

diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam menguji hipotesis sangat penting mencari 

tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Menguji hipotesis juga berarti 

mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan 

bukan hanya berdasarkan argumentasi dan opini, akan tetapi harus didukung oleh data yang 

ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

6) Menarik kesimpulan 

Proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

Untuk mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa 

data mana yang relevan. 
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KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN 

Keunggulan SPI: 1) memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka; 

2) dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman; 3) menekankan kepada pengembangan 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini 

dianggap lebih bermakna. 

Kelemahan SPI: 1) sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa; 2) strategi ini sulit dalam 

merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar; 3) kadang-

kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang panjang; 4) selama kriteria 

keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, strategi ini akan 

sulit diimplementasikan. 

MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 

Inkuiri deduktif; model inkuiri yang permasalahannya berasal dari guru. Siswa dalam inkuiri deduktif 

diminta untuk menentukan teori/konsep yang digunakan dalam proses pemecahan masalah. 

Inkuiri induktif; model inkuiri yang penetapan masalahnya ditentukan sendiri oleh siswa sesuai 

dengan bahan/materi ajar yang akan dipelajari. 

METODE PEMBELAJARAN INKUIRI 

Inkuiri terbimbing; Dalam proses belajar mengajar dengan metode inkuiri terbimbing, siswa dituntut 

untuk menemukan konsep melalui petunjuk-petunjuk seperlunya dari seorang guru.Petunjuk-

petunjuk itu pada umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat membimbing (Wartono 

1999). Selain pertanyaan-pertanyaan, guru juga dapat memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya 

pada saat siswa akan melakukan percobaan, misalnya penjelasan tentang cara-cara melakukan 

percobaan. 

Metode inkuiri terbimbing biasanya digunakan bagi siswa-siswa yang belum berpengalaman belajar 

dengan menggunakan metode inkuiri. Pada tahap permulaan diberikan lebih banyak bimbingan, 

sedikit demi sedikit bimbingan itu dikurangi seperti yang dikemukakan oleh (Hudoyono 1979) 

bahwa dalam usaha menemukan suatu konsep siswa memerlukan bimbingan bahkan memerlukan 

pertolongan guru setapak demi setapak. Siswa memerlukan bantuan untuk mengembangkan 

kemampuannya memahami pengetahuan baru. Walaupun siswa harus berusaha mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi tetapi pertolongan guru tetap diperlukan. 

Inkuiri bebas; Metode ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan 

pendekatan inkuiri. Karena dalam pendekatan inkuiri bebas ini menempatkan siswa seolah-olah 

bekerja seperti seorang ilmuwan. Siswa diberi kebebasan menentukan permasalahan untuk 

diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur atau 

langkah-langkah yang diperlukan. 

Inkuiri bebas modifikasi; Metode ini merupakan kolaborasi atau modifikasi dari dua strategi inkuiri 

sebelumnya, yaitu: pendekatan inkuiri terbimbing dan pendekatan inkuiri bebas. Meskipun begitu 

permasalahan yang akan dijadikan topik untuk diselidiki tetap diberikan atau mempedomani acuan 

kurikulum yang telah ada. Artinya, dalam metode ini siswa tidak dapat memilih atau menentukan 

masalah untuk diselidiki secara sendiri, namun siswa yang belajar dengan metode ini menerima 

http://um.ac.id/
http://ksupointer.com/
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masalah dari gurunya untuk dipecahkan dan tetap memperoleh bimbingan. Namun bimbingan yang 

diberikan lebih sedikit dari Inkuiri terbimbing dan tidak terstruktur. 

STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 

Merupakan salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. 

Menurut Muslimin I dalam Boud dan Felleti (2000:7), Pembelajaran berdasarkan masalah (problem 

based learning) adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan 

keterampilan berfikir dan keterampilan memecahkan masalah, belajar peranan orang dewasa yang 

otentik serta menjadi pelajar mandiri. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan 

intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata 

dan menjadi pembelajaran yang mandiri. Strategi ini meliputi mengumpulkan dan menyatukan 

informasi, dan mempresentasikan penemuan. Masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa 

untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemacahan masalah, serta untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. 

Dalam penerpn strategi ini guru memeberikan kesempatan kepada siswa untuk menetapkan topik 

masalah, walaupun sebenarnya guru sudah mempersiapkan agar siswa mampu menyelesaikan 

maslah secara sistematis dan logis. Ciri utama dari SPBM diantaranya: pertama, SPBM merupakan 

rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi SPBM ada sejumlah kegiatan yang 

harus dilakukan siswa. SPBM tidak diharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, 

kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui SPBM siswa aktif berfikir, berkomunikasi, 

mencari dan mengolah data dan akhirnya menyimpulkan. Kedua, aktivitas pembelajran diarahkan 

untuk menyelesaikan masalah. SPBM menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses 

pembelajran. Artinya tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. Ketiga, 

peecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir 

dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir 

ini dilakukan secara sistematis dan empiris. 

SYARAT PENERAPAN SPBM 

Strategi pembelajaran dengan pemecahan masalah dapat diterapkan : 

a) Manakala guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekedar dapat mengingat materi 

pelajaran, akan tetapi menguasai dan memahaminya secara penuh. 

b) Apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional siswa, 

yaitu kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki 

dan situasi baru, mengenal adanya perbedaan antara fakta dan pendapat, serta 

mengembangkan kemampuan dalam membuat judgment secara objektif. 

c) Manakala guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta 

membuat tantangan intelektual siswa. 

d) Jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya. 

e) Jika guru ingin agar siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan 

kenyataan dalam kehidupannya (hubungan antar teori dengan kenyataan) 
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HAKIKAT MASALAH DALAM SPBM 

Antara strategi pembelajaran inkuiri (SPI) dan strategi pembelajaran berbasis masalah (SPBM) 

memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada jenis masalah serta tujuan yang ingin di capai. 

Pada SPBM masalah bersifat terbuka, artinya jawaban dari masalah belum pasti. Setiap guru atau 

siswa dapat mengembangkan kemungkinan jawaban. Tujuan yang ingin dicapai dalam SPBM adalah 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analitis, sistematis dan logis untuk menemukan alternatif 

pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap 

ilmiah. 

Hakikat masalah dalam SPBM adalah gap atau kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang 

diharapkan, atau antar kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Kesenjangan tersebut 

bisa dirasakan dari adanya keresahan, keluhan dan kerisauan atau kecemasan. Oleh karena itu, maka 

materi pelajaran atau topik tidak terbatas pada materi pelajaran yang bersumber dari buku saja, akan 

tetapi juga dapat juga bersumber dari peristiwa-peristiwa tertentu sesuai denagn kurikulum yang 

berlaku. 

Kriteria pemilihan bahan pelajaran SPBM. 

1) Bahan pelajaran harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik (conflict 

issue) yang bisa bersumber dari berita, rekaman video, dan yang lainnya. 

2) Bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar (akrab) dengan siswa, 

sehingga setiap siswa dapat mengikutinya dengan baik. 

3) Bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang 

banyak (universal), sehingga terasa manfaatnya. 

4) Bahan yang dipilih merupakan bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi 

yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum berlaku. 

5) Bahan yang dipilih sesuai dengan minat siswa sehingga setiap siswa merasa perlu 

untuk mempelajarinya. 

TAHAPAN SPBM 

a. Merumuskan masalah 

b. Menganalisis masalah 

c. Merumuskan hipotesis 

d. Mengumpulkan data 

e. Pengujian hipotesis 

f. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah 

KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN SPBM 

Berikut beberapa keunggulan SPBM: 

1. Lebih membuat siswa memahami isi pelajaran 

2. Menantang kemampuan siswa serta dapat memberikan kepuasan untuk menemukan 

pengetahuan baru 

3. Meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa 
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4. Membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah 

dalam kehidupan 

5. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan baru dan bertanggungjawab dalam 

pembelajaran yang dilakukan. 

6. Dapat memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya 

merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa 

7. Dianggap Lebih menyenangkan dan disukai siswa 

8. Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan 

kemampuan siswa untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru 

9. Dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang 

mereka miliki dalam dunia nyata 

10. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus 

Kelemahan dari SPBM: 

1. Merasa enggan mencoba, karena tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari dapat dipecahkan 

2. Membutuhkan waktu persiapan yang cukup 

3. Tanpa pemahaman maka mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang 

dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. 

STRATEGI PEMBELAJARAN PENINGKATAN KEMAMPUAN 

BERPIKIR 

SPPKB merupakan setrategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampan  berpikir siswa. 

Dalam SPPKB, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja ke pada siswa. Akan tetapi, siswa dibimbing 

untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan 

memanfaatkan pengalaman siswa. Model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir 

(SPPKB) adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir 

siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah 

yang diajukan. 

KARAKTERISTIK SPPKB 

1. Proses pembelajaran menekankan pada mental siswa secara maksimal 

2. Suasana pembelajaran dialogis dan proses tanya jawab secara terus – menerus 

3. Proses dan hasil belajar sama pentingnya. 

TAHAPAN SPPKB 

1. Tahap orientasi; Tahap orientasi dilakukan dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

menjelaskan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa. Pemahaman siswa terhadap 

arah dan tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran sangat menentukan 

keberhasilan SPPKB. 

2. Tahap pelacakan; Tahapan pelacakan adalah tahapan penjajakan untuk memahami 

pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang 

akan dibicarakan. Melalui tahapan ini guru mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk 
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mengungkap pengalaman apa saja yang telah dimiliki siswa yang dianggap relevan dengan 

tema yang akan dikaji. 

3. Tahap konfrontasi; Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus 

dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Pada tahap ini guru 

harus dapat mengembangkan dialog agar siswa benar-benar mamahami persoalan yang 

harus dipecahkan. 

4. Tahap inkuiri; Tahap inkuiri adalah tahap terpenting dalam SPPKB. Pada tahap inilah siswa 

belajar berpikir dengan sesungguhnya. Melalui tahapan inkuiri, siswa diajak untuk 

memecahkan persoalan yang dihadapi. Melalui berbagai teknik bertanya guru harus dapat 

menumbuhkan keberanian siswa agar mereka dapat menjelaskan, mengungkap fakta sesuai 

dengan pengalamannya, memberikan argumentasi yang meyakinkan, mengembangkan 

gagasan dan lain sebagainya. 

5. Tahap akomodasi; Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru 

melalui proses penyimpulan. Pada tahap ini siswa dituntut untuk dapat menemukan kata-

kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Tahap akomodasi bisa juga disebut 

sebagai tahap pemantapan hasil belajar, karena pada tahap ini siswa diarahkan untuk 

mampu mengungkapkan kembali pembahasan yang dianggap penting dalam proses 

pembelajaran. 

6. Tahap transfer; Tahap transfer adalah tahap penyajian masalah baru yang sepadan dengan 

masalah yang disajikan. Tahap transfer dimaksudkan agar siswa mampu mentransfer 

kemampuan berpikirnya untuk memecahkan masalah-masalah baru. 

PERBEDAAN SPPKB DENGAN PEMBELAJARAN KONVENSIONAL 

   

Pembeda SPPKB Konvensional 

Peserta didik Subjek belajar (aktif) Objek belajar (pasif) 

Proses pembelajaran Dikaitkan dengan kehidupan 
nyata 

Teoritis dan abstrak 

Perilaku Dibangun atas kesadaran diri Dibangun atas proses 
kebiasaan 

Kemampuan siswa Penggalian pengalaman Latihan-latihan 

Tujuan akhir pembelajaran Kemampuan berpikir 
(menghubungkan pengalaman 

dengan kenyataan) 

Penguasaan materi 

Motivasi perilaku internal eksternal 

Pengetahuan Selalu berkembang sesuai 
pengalaman 

Absolut dan final berdasar 
materi guru 

Kriteria keberhasilan Proses dan hasil belajar Diukur dari tes 
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STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa 

dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. Ada empat unsur penting dalam SPK, yaitu: (1) adanya peserta dalam kelompok; 

(2) adanya aturan kelompok; (3) adanya upaya belajar setiap anggota kelompok; dan (4) adanya 

tujuan yang harus dicapai. 

Pembentukan kelompok dalam SPK antara empat sampai enam orang, dengan sistem penilaian 

yang dilakukan berdasarkan kelompok. Sehingga setiap anggota kelompok memiliki 

kesempatan yang sama untuk berkontribusi demi keberhasilan kelompok.  SPK mempunyai dua 

komponen utama, komponen tugas kooperatif (cooperative task) dan komponen struktur 

insentif kooperatif (coperative incentive stucture). 

Strategi ini bisa digunakan manakala: 

 Guru menekankan pentingnya usaha kolektif disamping usaha individual dalam belajar. 

 Jika guru menghendaki seluruh siswa (bukan hanya siswa yang pintar saja) untuk memperoleh 

keberhasilan dalam belajar. 

 Jika guru ingin menanamkan, bahwa siswa dapat belajar dari teman lainnya, dan belajar dari 

bantuan orang lain. 

 Jika guru menghendaki untuk mengembangkan kemampuan komukikasi siswa sebagai bagian 

dari isi kurikulum. 

 Jika guru menghendaki meningkatnya motivasi siswa dan menambah tingkat partisipasi 

mereka. 

 Jika guru menghendaki berkembangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan 

menemukan berbagai solusi pemecahan 

KARAKTERISTIK SPK 

1. Pembelajaran secara tim 

2. Didasarkan pada manajemen kooperatif 

3. Kemauan untuk bekerja sama 

4. Keterampilan bekerja sama 

PRINSIP-PRINSIP SPK 

a. Prinsip ketergantungan positif 

b. Tanggung jawab perseorangan 

c. Interaksi tatap muka 

d. Partisipasi dan komunikasi 

PROSEDUR PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

1. Penjelasan materi 

Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran 

sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman 

siswa terhadap pokok materi pelajaran. Pada tahap ini guru memberikan gambaran umum 
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tentang materi pelajaran yang harus dikuasai yang selanjutnya siswa akan memperdalam materi 

dalam pembelajaran kelompok (tim). 

2. Belajar dalam kelompok 

Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pelajaran, selanjutnya 

siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk 

sebelumnya. Pengelompokkan dalam SPK bersifat heterogen. 

3. Penilaian 

Penilaian dalam SPK bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara 

individual maupun secara kelompok. 

4. Pengakuan Tim 

Pengakuan Tim (team recognition) adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau 

tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. 

Keunggulan dan kelemahan SPK 

Keunggulan SPK 

Keunggulan pembelajaran kooperatif sebagai suatu strategi pembelajaran diantaranya adalah : 

 Siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan 

kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari 

siswa yang lain. 

 Siswa dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata 

secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide lain 

 Dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala 

keterbatasannya serta menerima segala perbedaan 

 Dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar 

 Merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus 

kemampuan sosial 

 Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, 

menerima umpan balik 

 Dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan belajar 

abstrak menjadi nyata (riil) 

 Interaksi yang terjadi dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir 

Keterbatasan SPK : 

 Membutuhkan waktu yang lama untuk memahami dan mengerti filosofis SPK 

 Jika tanpa peer teaching yang efektif, bisa terjadi cara belajar yang seharusnya dipelajari dan 

dipahami siswa tidak pernah dicapai siswa 

 Penilaian yang diberikan dalam SPK didasarkan kepada hasil kerja kelompok 

 Keberhasilan SPK dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode 

waktu yang cukup panjang 

 Banyaknya aktivitas dalam kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara 

individual 
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STRATEGI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL 

Strategi pembelajaran kontekstual atau dikenal juga dengan CTL (Contextual Teaching and Learning) 

adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh 

untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata 

sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. 

Tiga hal yang perlu dipahami dalam CTL: 

1. Menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi (proses belajar 

berorientasi pengalaman langsung) 

2. Mendorong siswa menemukan hubungan antara materi dengan situasi kehidupan nyata 

3. Mendorong siswa untuk dapat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupannya 

KARAKTERISTIK CTL 

a. Pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada 

b. Pembelajaran dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru, 

c. Pemahaman pengetahuan, pengetahuan tidak untuk di hafal melainkan untuk dipahami 

dan diyakini 

d. Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman 

e. Melakukan refleksi 

KOMPONEN CTL 

1. Konstruktivisme; membangun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasar 

pengalaman 

2. Inkuiri; proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses 

berpikir secara sistematis. 

3. Bertanya; dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap inidvui 

4. Masyarakat belajar; hasil pembelajaran diperoleh dari kerja sama dengan orang lain dan 

membagi hasil belajar yang sudah diperoleh 

5. Pemodelan; proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang 

dapat ditiru. 

6. Refleksi; setiap akhir pembelajaran siswa diberikan kesempatan untuk merenung atau 

mengingat apa yang sudah dipelajari 

7. Penilaian nyata; penilaian keberhasilan tidak hanya dilihat dari aspek hasil belajar, tetapi 

proses belajar yang dilalui 


