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Pendahuluan 
 Pilihan seorang guru dalam merancang dan menerapkan suatu model pembelajaran di kelas 
sangat menentukan keberhasilan siswa belajar. Suatu pembelajaran seharusnya dirancang guru 
berdasarkan situasi didaktis yang diharapkan, prediksi dan antisipasi respon siswa, serta bantuan 
atau scaffolding atas permasalahan atau tantangan yang diberikan. Seorang guru yang 
berpengalaman akan memilih tantangan atau permasalahan dalam pembelajaran yang diberikan 
kepada siswa agar menarik siswa dan menubuhkan rasa ingin tahu atau menantang siswa belajar. 
Seorang guru harus mampu menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar dan mencari tahu 
jawabannya. 
 Di sisi lain, seorang guru yang baik harus memberikan pengalaman belajar kepada anak agar 
anak memiliki beberapa kopetensi yang diperlukan sebagai modal hidupnya, antara lain: kempuan 
berfikir kritis, kemapuan kolaborasi, kemampuan inovasi, kemampuan IT, serta kemampuan 
komunikasi, sebagiamana tuntutan zaman milenial.  

Upaya menularkan pengalaman baik atara guru dalam komunitas guru menjadi penting. 
Dengan demikian, kegiatan guru yang didalamnya terdapat kegiatan merancang pembelajaran, 
melaksanakan pembelajaran, mengobservasi secara bersama suatu pembelajaran, serta melakukan 
kegiatan refleksi atas hasil observasi pembelajaran perlu dilakukan. Jumlah dan lamanya kegiatan 
sangat tergantung dari kesepakatan kominitas guru. 

Makalah ini memaparkan bagaimana upaya meningkatkan kualitas pembelajaran mulai dari 
merancang model pembelajaran, melaksanakan dan mengobservasi pembelajaran, serta 
memperbaiki model pembelajaran yang memenuhi tuntutan anak-anak di era milenial.  
 
Kemampuan yang Perlu Dimiliki Anak Milenial  

Perkembangan ilmu pengethaun dan teknologi terjadi karena adanya upaya manusia untuk 
memenuhi keperluan, kemudahan, dan kenyamanan hidup. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi ini kemudian menyebabkan perubahan sosial dan budaya. Perubahan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta sosial dan budaya ini terjadi secara cepat, menyangkut kebutuhan pokok (needs) 
dengan keinginan (wants) masyarakat. Perubahan yang terjadi dapat terencana atau tidak 
terencanaserta, serta dapat terjadi tanpa pemaksaan atau melalui pemaksaan. Perubahan juga 
terjadi pada acara kerja yang menyesuaikan pada tuntutan, sebelumnya manual menjadi otomatisasi 
atau digitalisasi.  

Sebagaimana negara lain, di Indonesia juga sedang memasuki era digitilasisasi dan 

otomatisasi di berbagai sektor kehidupan. Semula sifatnya tersentralisasi dan manusia sebagai 

subjek vital telah bergeser menjadi desentralisasi dan pekerjaan manusia digantikan oleh 

otomatisasi mekanis dan digitalisasi teknologi. Pada sisi lain, setiap diri yang masih ingin mempunyai 

eksistensi diri dalam kompetisi global harus mempersiapkan mental dan skill yang mempunyai 

keunggulan persaingan (competitive advantage) dari lainnya. Upaya mempersiapkan skill yang paling 

mudah ditempuh adalah mempunyai perilaku yang baik (behavioral attitude), menaikan kompetensi 

diri dan memiliki semangat literasi. Modal diri ini dapat diperoleh melalui jalur pendidikan (long life 

education) dan konsep diri melalui pengalaman bekerjasama lintas generasi/lintas disiplin ilmu 

(experience is the best teacher). Inovasi yang menghasilkan super-computer, robotic artificial 

intelegency dan modifikasi genetik menciptakan dunia yang sangat berbeda dari dunia sebelumnya. 

Akibatnya adalah perubahan dan pergeseran jenis tenaga kerja. Dengan demikian, mempersiapkan 
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diri dalam menghadapi perubahan zaman dengan cara mengembangkan diri dan meningkatan 

kompetensi diri melalui sinergisitas dan kolaborasi merupakan suatu keharusan.  

 
Peran Guru dan Media Pembelajaran 

Pembelajaran diberikan kepada siswa dengan tujuan siswa mendapat pengalaman suatu 

proses pembelajaran dan dari proses pembelajaran tersebut siswa mendapatkan pemahaman atas 

suatu pengetuan atau keterampilan serta sikap yang diperlukan dalam menjalani kehidupan. Dengan 

demikian pengalaman siswa belajar di dalam kelas menjadi sangat menentukan tingkat kesiapan 

siswa dalam mempersiapkan modal hidupnya. Inovasi pembelajaran diperlukan untuk mendongkrak 

kesiapan hidup anak pada massanya. Inovasi pembelajaran harus dimulai dari dalam kelas. Kita 

harus megubah paradigma pembelajaran dari pembelajaran yang berpusat pada guru, guru banyak 

memberikan ceramah, menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau Student Centered 

Learning (SCL). Siswa perlu diberi kesempatan untuk mengkonstruksi dan menemukan pengetahuan 

serta mendapatkan keterampilan serta sikap hidup. Barr and Tagg, 1995, mengemukakan bahwa 

dalam pembelajaran SCl siswa menemukan dan membangun pengetahuan. Collins & O'Brien, 2003 

mengemukakan bahwa dalam pembelajaran SCL  guru berperan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk belajar mandiri dan belajar dari teman; guru memberi problem yang terbuka dan problem 

yang memerlukan berpikir kritis atau kreatif melalui pembelajaran kolaboratif; serta dapat 

meningkatkan motivasi belajar, pemahaman pengetahuan, dan sikat positif terhadap materi yang 

diajarkan. Kedua penelitian tersebut cukup untuk menujukkan bahwa SCL merupakan pendekatan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaboratif, dan 

komunikasi.  

Penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat sebagai alat bantu bagi siswa untuk 

melakukan ekplorasi atas data ataupun fakta sangat membantu siswa belajar dalam memahami data 

ataupun fakta dan membantu siswa dalam upaya memikirkan, memahami, menjelaskan, serta 

menarik kesimpulan atau generalisasi atas keteraturan sehingga menjadi suatu pemahaman konsep, 

keterampilan atau sikap. Pemanfaatan ICT dama Pendidikan sejalan dengan perkembangan 

teknologi saat ini sangat banyak, antara lain penerapan dalam manajemen pembelajaran maupun 

sebagai media pembelajaran berbasis ICT. Penggunaan ICT dalam pembelajaran tidak berarti guru 

digantikan oleh alat. Peran guru bergeser dari sumber belajar menjadi fasilitator, artinya guru harus 

mampu memfasilitasi mahasiswa berlatih berpikir kritis, berkolaborasi, berinovasi, dan 

berkomunikasi melalui alat ICT.  

 

Bagaimana Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 
Upaya yang perlu dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya adalah 

mengkaji semua aspek pembelajaran agar dapat membelajarakan siswa secara optimal dalam 
memenuhi hak anak belajar untuk masa depannya yang lebih baik. Aspek yang perlu dikaji adalah 
aspek yang tampak (visible aspects) dan aspek yang tidak tampak (invisible aspects). Aspek yang 
tampak dalam pembelajaran antara lain: tentang materi ajar atau kurikulum, model pembelajaran, 
media pembelajaran, serta penilaian. Aspek yang tidak tampak dalam pembelajaran antara lain: 
memahami situasi pembelajaran, mengambil keputusan sebelum pembelajaran dan selama 
pembelajaran, serta strategi membelajarkan siswa. Aspek yang tidak tampak diperoleh seorang guru 
melalui pengalaman pembelajaran dikelasnya sehari-hari.  

Inovasi pembelajaran yang perlu kita kembangkan adalah inovasi pembelajaran yang 
memfasilitasi pemenuhan keperluan hidup anak di masa yang akan datang agar bisa hidup tentram, 
damai, dan sejahtera. Inovasi pembelajaran yang dimaksud adalah inovasi pembelajaran yang 
mampu menyadarkan anak bahwa belajar harus dilakukan sepanjang hayat, hidup dengan 
keberagaman dan harus respek dengan adanya keberagaman ini, hidup bersama dan bergotong 
royong, menyadari bahwa pada dasarnya manusia memiliki kemampuan dan semua bisa menjadi 
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yang terbaik sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain itu, pembelajaran yang diterima anak harus 
seimbang anatara ilmu dan hatinya, dengan harapan anak berkembang menjadi anak yang cerdas 
dan berhati mulia.  Kita perlu melakukan inovasi pembelajaran agar model pembelajaran yang kita 
gunakan sesuai dengan karakter anak didik kita. Apabila kita secara terus menerus melakukan 
inovasi dan melakukan kajian pembelajaran maka pada saatnya nanti kita dapat menemukan model-
model pembelajaran berkualitas yang cocok dengan karakter anak-anak kita.  
 
Bagimana Merencanakan Pembelajaran  

Upaya meningkatkan kulitas guru dalam merancang dan memilih model pembelajaran dapat 
dilakukan dalam banyak cara. Cara yang dimaksudkan untuk menguatkan penguasaan guru dalam 
merancang pembelajaran dan sharing pengalaman antar guru dalam melaksanakan pembelajaran di 
kelas. Keluasan, kedalaman, konten, dan konteks suatu materi ajar, strategi, metode, media, serta 
cara evaluasi dibahas secara mendalam dan komprehensif sehingga menghasilkan suatu rancangan 
pembelajaran yang inovatif dan menantang siswa belajar. Berbagai model pebelajaran dapat dipilih 
untuk menumbuhkan siswa belajar dan berkolaborasi. Media pembelajaran maupun sumber belajar 
dikembangkan berbasis ICT agar lebih menantang siswa belajar dan membantu siswa dalam 
memahami materi ajar baik konsep maupun konteksnya. Pemahaman yang baik akan konsep dan 
konteks suatu materi ajar ini diharapkan mampu menumbuhkan kolaborasi antar siswa untuk 
mengembangkan hal inovatif dan kreatif untuk memenuhi tantangan jaman dalam kehidupannya.  
 Beberapa hal yang perlu difahami guru dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya 
antara lain: 1) Memahami prinsip pembelajaran yang baik; 2) Memahami bagaimana menciptakan 
tantangan/permasalahan yang menarik siswa belajar; 3) Memahami bagaimana pentingnya prediksi 
dan antisipasi atas respon siswa dalam pembelajaran; 4) Memahami bagaimana menciptakan 
“sharing task” dan “jumping task” dalam pembelajaran; 5) Memamahi bagaimana menggunakan ICT 
sebagai sumber belajar, media pembelajaran, maupun manajmemen pembelajaran yang efektif; 
serta 6) Memahami bagaimana melakukan penilaian selama dan setelah pembelajaran. 
 Berikut ini gambaran singkat bagaimana merancang pembelajaran. Dalam kegiatan 
merancang pembelajaran tidak akan lepas dari memilih strategi, metode, media, dan cara 
melakukan evaluasi.  
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Gambar: Rancangan Pembelajaran Teori Medan Kristal (Oktahedral dan Tetrahedral) 

 
Rancangan pelajaran di atas memetakan proses pembelajaran secara rinci untuk satu 

pembelajaran. Pada satu halaman dibagi menjadi tiga kolom yaitu pengantar, kegiatan inti, dan 
kegiatan akhir. Pada bagian atas tertulis identitas materi ajar dan nama guru. Pada bagian kiri atas 
tertulis tujuan pembelajaran, bagaimana siswa belajar, dan bagiamana penilian dilakukan untuk 
mengukur hasil belajar. Pada bagian kiri bawah digambarkan dalam wajah bingung menggambarkan 
siswa pada awal pelajaran masih belum memahami materi ajar. Pada bagian kanan atas tergambar 
wajah ceria siswa yang telah memahami materi ajar pada akhir pembelajaran. Pada bagian bawah 
gambar wajah ceria tertulis ekspresi siswa yang senang memahami materi ajar, misalnya: "ya... saya 
bisa ...." diikuti dengan deskripsi tujuan pembelajaran.  

Garis bergelombang menghubungkan sudut kanan atas dan sudut kiri bawah. Garis 
bergelombang menggambarkan lintasan anak belajar. Garis menanjak menggambarkan siswa 
memahami materi pengajaran. Garis menurun menggambarkan siswa bingung karena diberi 
masalah dan berupaya jawabannya. Pada bagian atas garis gelombang terdapat daerah yang 
menggambarkan situasi didaktis yang direncanakan berupa tantangan atau permasalahan yang 
harus siswa temukan jawabannya, dan antisipasi guru berupa bantuan diperlukan atau scaffolding. 
Sementara pada bagian bawah garis gelombang adalah prediksi respon siswa. Perkiraan waktu yang 
diperlukan (menit) untuk pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir 
dapat dituliskan pada bagian bawah.  

Cara lain menggambarkan rancangan pembelajaran dapat juga dengan menggunakan table. 
Tabel terdiri atas kolom tahapan pembelajaran, situasi didakstis yang direncanakan berupa 
tantangan atau permasalahan yang harus siswa temukan jawabannya, prediksi respon siswa, serta 
antisipasi guru berupa bantuan yang diperlukan atau scaffolding. 
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Sharing Pengalaman Pembelajaran  
 Berkut ini saring pengalaman pembelajaran pada materi Teori Medan Kristal. Rancangan 
pembelajaran dirancang agar meningkatkan kemampuan mahasiswa berkolaborasi, berkomunikasi, 
berfikir kritis, serta menggunakan ICT dalam mencari informasi dalam upaya memahami materi ajar. 
Sharing Task dan Jumping Task juga diberikan dalam pembelajaran ini.  
 

                            
 
 
 
 

 
 

                       
 
 
 
 

 

                   
 
 
 
 

 

Gambar 2: Awal pembelajaran, mahasiswa 

menyimak tantangan/permasalahan  

Gambar 3: Mahasiswa merespon tantangan/ 

permasalahan 

Gambar 4: Mahasiswa merespon tantangan/ 

permasalahan secara kolaborasi. Mencari informasi 

melalui internet/HP dan buku 

Gambar 5: Melakukan pengecekan/evaluasi 

pemahaman  materi oleh siswa dan memberikan 

bantuan 

Gambar 6: Mahasiswa sharing pemahaman pada 

kelompok lain 

Gambar 7: Mengkomunikasikan pemahaman kepada 

kelas 
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Gambar 7: Dosen memberikan bantuan kepada 

kelompok  

Gambar 8: Dosen memberikan bantuan kepada individu  

untuk menumbuhkan kepercayaan dan keberanian 

mengkomunikasikan pemahaman di kelas 

Gambar 9: Mengkomunikasikan pemahaman kepada kelas  Gambar 10: Mahasiswa mengkonfirmasi pemahaman kepada 

Dosen  

Gambar 11: Diskusi, mahasiswa saling melengkapi 

pemahaman konsep  

Gambar 12: Sampai akhir pembelajaran mahasiswa tetap 

konsentrasi belajar 
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Pada pembelajaran Teori Medan Kristal mahasiswa diberi tantangan berupa salahsatu 
pertanyaan: “Mengapa senyawa unsur logam transisi berwarna ?”. Beberapa data warna senyawa 
logam unsur tansisi yang sama dengan berbagai ligan yang berbeda ditunjukkan. Prediksi respon 
siswa adalah “karena adanya trasisisi/perpindahan electron”. Untuk memahami electron mana yang 
melangalami perpindahan dan seperti apa perpindahan electron itu terjadi tidak mudah difahami 
siswa. Bantuan atau scaffolding diberikan melalui gambar orbital dan orientasi orbital d pada atom 
unsur logam transisi. Gambaran geometri unsur logam tansisi juga diberikan untuk memahami 
bagaimana pengaruh ligan terhadap orbital d logam unsur transisi, ketika masuk ke salah satu sisi 
dari geometri molekul logam transisi. Bagaimana pemisahan orbital d logam usur transisi akibat 
adanya ligan merupakan salah satu tantangan (sharing task) yang harus dijawab siswa. Mahasiswa 
diberi kesempatan mengeklporasi informasi melalui buku maupun internet/HP untuk mencari 
jawaban. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk berkolaborasi dalam mencari jawaban. 
Komunikasi antar mahasiswa didorong agar mereka memiliki kemampuan mengkomunikasikan 
pemahamannya kepada orang lain. Jumping task diberika pada akhir pembelajaran agar mahasiswa 
mampu menerapkan pemahaman konsep pemisahan orbital d unsur transisi geometri octahedral 
pada situasi geometri senyawa koordinasi tetrahedral.  
 
Kesimpulan 

Keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

guru merancang rencana pembelajarannya. Dalam merancang pembelajaran diperlukan gambaran 

situasi didaktis yang diharapkan, prediksi dan antisipasi respon siswa, serta bantuan atau scaffolding 

atas permasalahan atau tantangan yang diberikan.  

Situasi didaktis yang diciptakan harus menarik, menantang, menumbuhkan rasa ingin tahu, 

dan meningkatkan motivasi siswa belajar. Antisipasi dan prediksi respon siswa atas tantangan dan 

permasalahan yang diberikan di kelas harus dimiliki guru. Siswa perlu diberi kesempatan untuk 

mengeksplorasi informasi melalui buku maupun internet/HP dalam menjawab tantangan atau 

permasalahan yang diberikan di dalam kelas. Guru perlu memberikan bantuan atau scaffolding atas 

permasalahan atau tantangan yang diberikan. Siswa perlu diberi kesempatan berkolaborasi dalam 

menjawab tantangan atau permasalahan dalam pembelajaran. Siswa perlu diberi kesempatan untuk 

mengkomunikasikan pemahaman konsepnya kepada siswa lain secara kelompok maupun klasikal. 

Melalui cara seperti ini diharapkan siswa cukup mendapatkan bekal hidupnya berupa kemampuan 

berfikir kritis, berkolaborasi, memanfaatkan dan menggunakan ICT, inovatif, berkomunikasi dan 

kerjasama, serta memiliki pemahaman konsep dan konteks suatu materi ajar dengan baik.  
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