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Pengertian dan Definisi Pembelajaran  
 

 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran 

merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pemahaman seorang guru 

terhadap pengertian pembelajaran akan sangat mempengaruhi cara guru 

itu mengajar. 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini adalah pengertian dan definisi pembelajaran menurut beberapa ahli: 

 

# KNOWLES 

Pembelajaran adalah cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan 

 

# SLAVIN 

Pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh pengalaman 

 

# WOOLFOLK 

Pembelajaran berlaku apabila sesuatu pengalaman secara relatifnya menghasilkan perubahan kekal dalam pengetahuan 

dan tingkah laku 

 

# CROW & CROW 

Pembelajaran adalah pemerolehan tabiat, pengetahuan dan sikap 

 

# RAHIL MAHYUDDIN 

Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang melibatkan ketrampilan kognitif yaitu penguasaan ilmu dan 

perkembangan kemahiran intelek 

 

# ACHJAR CHALIL 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

 

# COREY 

Pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut 

serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus 

 

# G. A. KIMBLE 

Pembelajaran merupakan perubahan kekal secara relatif dalam keupayaan kelakuan akibat latihan yang diperkukuh. 

 

# MUNIF CHATIB 

Pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah, antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima 

informasi 
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Macam-Macam Model Pembelajaran  
 

 

Pembelajaran merupakan suatu cara dan sebuah proses 

hubungan timbal balik antara siswa dan guru yang sama-sama 

aktif melakukan kegiatan. Berikut ini adalah macam-macam 

model pembelajaran yang terbaru: 

 

 

 

 

 

 

# MODEL CERAMAH 

Adalah sebuah model pembelajaran dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah 

siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Model pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai model pembelajaran 

yang paling ekonomis dalam menyampaikan informasi serta paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur 

# MODEL DISKUSI 

Model pembelajaran diskusi merupakan model pembelajaran yang sangat berkaitan dengan pemecahan masalah. Model 

pembelajaran ini sering disebut sebagai diskusi kelompok dan resitasi/pelafalan bersama 

# MODEL DEMONSTRASI 

Adalah model pembelajaran dengan cara memperagakan benda, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, 

baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi 

yang sedang disajikan 

# MODEL CERAMAH PLUS 

Model pembelajaran ceramah plus adalah model pembelajaran yang menggunakan lebih dari satu model, yakni model 

ceramah yang dikombinasikan dengan model yang lain. Terdapat 3 jenis model pembelajaran ceramah plus, yaitu: 

model ceramah plus tanya jawab dan tugas, model ceramah plus diskusi dan tugas, dan model ceramah plus 

demosntrasi dan latihan 

# MODEL RESITASI 

Model pembelajaran resitasi adalah suatu model pembelajaran yang mengharuskan siswa membuat resume dengan 

kalimat sendiri 

# MODEL EKSPERIMENTAL 

Sering juga disebut sebagai model pembelajaran percobaan. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran 

dengan metode pemberian kesempatan kepada para peserta didik perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan 

suatu proses atau percobaan. Model pembelajaran ini menggunakan alat tertentu dan dilakukan lebih dari 1x 

# MODEL TEILEREN 

Merupakan model pembelajaran dengan cara memberikan materi secara bertahap/sebagian-sebagian. Misalnya paragraf 

per paragraf kemudian dilanjutkan lagi dengan paragraf lainnya yang tentu saja berkaitan dengan masalahnya 

# MODEL GLOBAL (GANZE MODEL) 

Merupakan suatu model pembelajaran dengan meminta peserta didik membaca keseluruhan materi kemudian membuat 

resume atau kesimpulan dari apa yang mereka baca 
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Model Pembelajaran Inkuiri 
Model pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan setiap pokok 

bahasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: peserta didik, 

tujuan yang akan dicapai, situasi pembelajaran, fasilitas yang tersedia dan 

guru. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model 

pembelajaran inkuiri 

Model Pembelajaran inkuiri adalah model penemuan yang dirancang guru 

sesuai kemampuan dan tingkat perkembangan intelektual peserta didik, 

mengurangi ketergantungan kepada guru dan memberi pengalaman 

seumur hidup. Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. Penemuan 

boleh diartikan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan 

prinsip. Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses 

mental dalam usaha mendapatkan satu konsep atau prinsip. 

Model pembelajaran inkuiri  menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang melibatkan proses penelitian. penelitian ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan 

dalam usaha mencari kefahaman atau jawaban yang baru. Model pembelajaran inkuiri ini didorong oleh sifat ingin tahu 

dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah. 

Proses model pembelajaran inkuiri ini bermula dari satu perhatian  dan minat atas sesuatu yang menarik dan seterusnya 

akan muncul banyak pertanyaan atas minat tersebut. Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai kaitan 

dengan pengalaman maupun pemahaman dari para siswa. Sifat ingin tahu seterusnya merangsang tindakan untuk 

melakukan penelitian, pertanyaan, ramalan, hipotesa, dan konsep awal. 

 

 

Model Pembelajaran Jigsaw 
 

Metode atau model pembelajaran 

jigsaw adalah sebuah tehnik 

pembelajaran kooperatif dimana 

siswa, bukan guru, yang memiliki 

tanggung jawab lebih besar dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Adapun 

tujuan dari medel pembelajaran 

jigsaw ini adalah untuk 

mengembangkan kerja tim, 

ketrampilan belajar kooperatif, dan 

menguasai pengetahuan secara 

mendalam yang tidak mungkin 

diperoleh bila mereka mencoba 

untuk mempelajari semua materi 

sendirian. 

 

Berikut ini adalah skenario kegiatan 

metode pembelajaran dengan 

menggunakan  model pembelajaran 

jigsaw : 
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Keterangan : 

 

# 5" pertama, guru akan memberikan penjelasan tentang metode pembelajaran yang akan dilaksanakan termasuk 

bidang  studi apa yang akan menjadi pokok bahasan 

# 6" kedua, guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok serta menjelaskan tugas untuk masing-masing 

kelompok. Kelompok ini disebut kelompok awal 

# 7” Siswa diberi kesempatan untuk membaca materi selama 7" dan diharapkan siswa dapat menyerap informasi 

sebanyak-banyaknya pada kesempatan ini 

# 8” kemudian siswa diberi Lembar Kerja (LK) dan diberi waktu 8" untuk mengerjakan lembar kerja tersebut 

 

# 9” Setiap siswa dalam satu kelompok menyebar/pindah ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi sebanyak-

banyaknya mengenai materi yang dipelajari oleh kelompok lain. Siswa diberi kesempatan untuk berpindah-pindah 

kelompok selama 10" dan siswa diharapkan dapat menyerap dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari 

kelompok lain. 

# 10” Siswa kembali ke kelompok awal untuk mendiskusikan informasi yang diperoleh selama 10". 

# 20” Kemudian salah satu anggota kelompok berlatih untuk memasukkan data ke komputer dengan menggunakan 

program inspiration selama 20". Setelah itu siswa akan mebuat peta konsep di komputer dan kelompok lain akan 

memasukkan informasi ke chart yang telah disediakan. Pada tahap ini siswa diberikan waktu selama 20" untuk 

menyelesaikan tugasnya 

 

# Pada 5" terakhir guru akan memberikan penguatan dari tugas yang harus dikerjakan siswa di rumah 

 

 

  Model Pembelajaran STAD 

(Student Teams-Achievement Division) 
 

STAD (Student Teams-

Achievement Division) telah 

digunakan secara meluas dari 

tingkat sekolah dasar sampai 

universitas. Biasanya siswa 

dibagi menjadi 4 atau 5 orang 

dalam satu kelompok. 

Model pembelajaran STAD ini 

berguna dalam mengkaji 

informasi dari pelajaran dan 

paling efektif ketika pertanyaan 

memiliki jawaban yang benar 

secara tunggal. Siswa mampu 

bekerja sama secara kooperatif. 

 

Prosedur Pelaksanaan Model  

 

Pembelajaran STAD : 

Setelah mengajar pelajaran, bagi siswa menjadi beberapa  kelompok dimana masing-masing kelompok mempunyai 

minimal empat orang anggota, campur-kemampuan anggota dalam satu tim. Setiap tim bekerja sama untuk memastikan 

bahwa setiap anggota kelompok telah menguasai informasi. Gunakan kuis/tes untuk menyampaikan  informasi, dan 

berikan skor individu dan tim. 
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Langkah-langkah untuk proses ini adalah sebagai berikut: 

 Mengajarkan konsep / keterampilan - pemahaman cek 

 Tim studi - buat peringkat siswa dan kelompok sebagai berikut: satu orang berprestasi tinggi, berprestasi rata-

rata sebanyak dua orang, dan satu orang yang berprestasi rendah; beri tim lembar kerja lengkap dan setiap 

anggota tim  bertanggung jawab agar semua anggota menguasai konsep 

 Uji - memeriksa pemahaman individu; memberikan nilai tim berdasarkan perbaikan dari rata-rata sebelumnya; 

10 dibawah rata-rata atau lebih = 0 poin, 10 di bawah ini untuk 1 dibawah rata-rata = 10 poin; 0 sampai 10 

diatas rata-rata = 20 poin; lebih dari 10 diatas rata-rata = 30 poin 

 Beri penghargaan untuk tim dengan skor tertinggi 

 

Memberikan skor tim di samping nilai individu dapat memotivasi tim untuk membuat semua anggota tim memahami 

informasi yang telah disampaikan. 

Cara Memberikan Penilaian 

Gunakan diskusi, kuis, dan tes untuk memastikan tingkat pemahaman. Diskusi dapat digunakan untuk menentukan 

tingkat pemahaman siswa dengan menilai tanggapan mereka setelah membaca. Mendorong tanggapan dari siswa yang 

muncul dari tugas. Siswa benar-benar harus merespon 80% dari pertanyaan selama diskusi atau yang diberikan pada 

kuis atau tes 

Model Pembelajaran Inovatif 

 
Model pembelajaran inovatif merupakan salah satu model 

pembelajaran yang patut dipertimbangkan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam lingkungan keluarga. Model pembelajaran 

inovatif ini berciri antisipasi dan partisipasi, menyeimbangkan antara 

kegiatan penyadaran dengan kegiatan pemberdayaan,antara 

pembentukan otonomi dengan pembentukan integrasi setiap anak. 

 

Beberapa model pembelajaran inovatif telah dikembangkan untuk 

memacu siswa berperan aktif dalam setiap pembelajaran. Siswa 

diharapkan mampu dan mau meberikan pendapatnya.  Model 

pembelajaran inovatif menuntut siswa untuk terlibat saling tukar 

pikiran, berkolaborasi dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan sehingga diharapkan siswa mampu 

mngembangkan kemampuan komunikasi mereka. 

Salah satu contoh penerapan model pembelajaran inovatif adalah 

dengan cara membuat cerita digital dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan 

ketrampilan , kreativitas dan daya cipta, kecerdasan ganda, pemikiran tingkat tinggi, literasi informasi, literasi visual, 

literasi suara, literasi teknologi, berkomunikasi efektif, bekerja dalam tim dan berkolaborasi serta memperkuat 

pemahaman. 

Berbagai skenario kegiatan dapat kita rancang untuk membawa penceritaan digital ini ke dalam kurikulum dan kegiatan 

belajar mengajar. Penceritaan digital ini juga tidak sekedar cocok untuk pelajaran seni rupa atau bahasa saja. Namun 

dapat diintegrasikan dala mata pelajaran umum ataupun tematis. Guru dapat mengajak siswa membuat presentasi 

multimedia yang menjelaskan tentang kondisi ekonomi  di lingkungan sekitarnya atau bisa juga meminta siswa untuk 

membuat cerita bergambar tentang apa yang mereka ketahui tentang pemanasan global, atau bahakan membuat video 

iklan layanan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. 

 


