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KOMPETENSI INTI 
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

 

Pengembangan Pembelajaran yang Mendidik 

Paradigma pembelajaran yang mendidik, yaitu pembelajaran yang membuahkan 

bukan saja dasar-dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga 

sekaligus menumbuhkan karakter yang kuat serta penguasaan kecakapan hidup (soft 

skills), sehingga tampil sebagai manusia yang penuh kasih terhadap sesama 

(compassion) serta menjunjung tinggi etika di samping trengginas dalam bekerja (Raka 

Joni, 2006). Hanya gurulah yang dalam tugas kesehariannya mampu melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik tersebut, dan yang layak dihargai oleh masyarakat dan 

pemerintah. Untuk menunaikan tugasnya guru yang profesional memiliki kompetensi 

akademik yang meliputi kemampuan (Raka Joni, 2006): 

1.      Mengenal peserta didik secara mendalam serta memiliki visi yang jelas tentang 

lintasan perkembangannya (developmental trajectory) dalam peta tujuan utuh 

pendidikan. 

2.      Menguasai bidang studi dari sisi keilmuan dan kependidikan. 

3.      Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik meliputi; perancangan, 

4.      implementasi, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pemanfaatan hasil 

penilaian untuk melakukan perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga 

dapat memfasilitas perkembangan karakter, soft skills dan pembentukan hard skills. 

5.      Mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. 

Perencanaan penilaian pembelajaran yang mendidik diawali dengan kegiatan 

mengkaji standar kompetensi lulusan dan mengidentifikasi indikator pencapaian 

kompetensi. Berdasarkan indikator pencapaian kompetensi tersebut, guru 

melaksanakan proses bembelajaran dengan tetap berada pada koridor materi pokok 

pembelajaran. Berdasarkan indikator pencapaian kompetensi guru juga menyusun 

instrument penilaian. Instrument penilaian tersebut harus memenuhi persyaratan 

reliabilitas dan validitas agar hasil penilaian yang diperoleh dapat digunalan sebagai 

umpan balik bagi guru dalam proses pembelajaran selanjutnya. 

Prinsip dalam perencanaan pembelajaran yang mendidik antara lain: 

Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan 

lingkungan. 

1.      Beragam dan terpadu. 

2.      Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

3.      Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 

4.      Menyeluruh dan berkesinambungan. 

5.      Belajar sepanjang hayat. 

6.      Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. 
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7.      Diarahkan pada upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam merencanakan pembelajaran yang mendidik: 

a.       Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b.      Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

c.       Standar Isi (SI) yang ditetapkan dengan Permendiknas No. 22 tahun 2006, 

d.      Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan dengan Permendiknas No. 23 

tahun 2006. 

Standar yang menjadi acuan dalam merencanakan proses pembelajaran yang 

mendidik adalah tujuan pendidikan nasional yang sesuai perundang-undangan dan 

peraturan pemerintah. Acuan dasar dalam merencanakan dan mengatur proses 

pembelajaran adalah visi, misi dan tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam undang-

undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan Umum PP 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan). Dalam rangka mewujudkan visi dan 

menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar setiap satuan 

pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait 

dengan penyelenggaraan pendidikan. 

Seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah diarahkan untuk kepentingan peserta 

didik dalam menguasai berbagai keterampilan hidup yang dibutuhkan sekarang dan 

yang akan datang. Pembelajaran di sekolah tidak diarahkan hanya untuk penguasaan 

materi pembelajaran belaka, melainkan ditujukan untuk pencapaian tujuan pendidikan 

nasional. 

Pembelajaran dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi 

sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Maksud dari prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik: 

Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dimaksudkan bahwa peserta didik 

perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Artinya seluruh proses 

pembelajaran ditujukan untuk pencapaian kompetensi oleh peserta didik, bukan 

kompetensi guru. 

Pembelajaran dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi 

sentral. 

 

2.3       Penerapan dan Pengembangan Pembelajaran yang Mendidik di Sekolah 

Dasar 

Pada tahun 2013, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun sebuah 

perangkat Kurikulum 2013 yang mengacu pada Pendekatan Scientific dan 

Pembelajaran Tematik Terpadu. Pembelajaran ini merupakan salah satu contoh 

pengembangan pembelajaran yang mendidik di sekolah dasar. 
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Di dalam penerapannya menekankan aspek-aspek yang terdapat di dalam 

Kompetensi Inti, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berbagai metode 

dapat digunakan oleh guru di dalam penerapannya. Lebih jelasnya adalah bahwa 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) guru harus mampu menguasai berbagai 

metode yang paling tepat sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan. 

Penguasaan terhadap metode, alat / media dan teknik pembelajaran ini harus 

diterapkan dan tercermin dalam program pembelajaran. Jadi pada intinya proses 

pembelajaran harus bervariatif, metode yang digunakan tidak monoton, sehingga 

potensi yang ada pada masing-masing anak dapat dikembangkan secara optimal. 

Berbagai tuntutan di atas akan dapat terlaksana dengan baik apabila guru yang 

bersangkutan memiliki kemampuan professional, artinya baik dalam motivasi untuk 

mengajar maupun kemampuan secara teknis instruksional, guru tersebut benar-benar 

dapat diandalkan. Salah satu bentuk profesionalitas seorang guru adalah jika yang 

bersangkutan mampu menerapkan metode mengajar yang baik, salah satunya adalah 

metode diskusi dalam pembelajaran. 

Secara lebih terperinci langkah-langkah yang harus ditempuh guru dalam 

mempersiapkan penerapan metode tersebut, antara lain: 

a.             Para siswa dengan bimbingan guru mempersiapkan alat atau sarana untuk 

melaksanakan diskusi. 

b.             Salah satu teknik penerapan diskusi adalah dengan cara “panel”. Ditunjuk beberapa 

anak untuk menjadi panelis, memperagakan proses tukar pendapat di depan sehingga 

anak-anak lain menyaksikan dan terpancing untuk mengemukakan pendapat mereka. 

dan seterusnya. 

c.             Untuk lebih meningkatkan semangat para siswa, topik yang didiskusikan bisa saja 

ditentukan dengan cara diundi. Sebelum tampil para siswa yang memilih pertanyaan 

dalam kotak yang sama diminta berdiskusi sesama temannya. Walaupun demikian saat 

tampil di depan merupakan tanggung jawab masing-masing secara individual. Kita 

perhatikan gambar berikut: 

d.            Pada akhir pertemuan guru dibantu para siswa memberi kesimpulan atas jawaban 

berbagai pertanyaan yang ada. Pada intinya kesimpulan juga mengakomodasi 

jawaban-jawaban dari siswa yang dianggap benar. 

 


