MODUL
GURU PEMBELAJAR
PAKET KEAHLIAN
PEDAGOGIK

KELOMPOK KOMPETENSI B

Penulis : Drs. Muh. Hasri, M.Hum.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016

HALAMAN PERANCIS
Penulis:
Drs. Muh. Hasri, M.Hum [081242564154]
Email : hasrilpmp@yahoo.co.id

Ilustrator :
1. Faizal Reza Nurzeha, A.Md [085242177945]
Email : faizalrezanurzeha@gmail.com
Layouter :
1. Descy Arfiyani, S.Sn [085643304927]
Email : sayadescy@gmail.com
Copyright ©2016
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga
Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengkopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk
kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementrian Pendidikan
Kebudayaan.

ii

KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan
hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi
guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.
Hasil UKG menunjukan
peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan
pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10
(sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan
dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan
sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar
dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended)
tatap muka dengan online.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag Kependidikan
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK
KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan Kepala Sekolah
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi guru
sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan
tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP
online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam
peningkatan kualitas kompetensi guru.
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.
Jakarta, Februari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan
Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP.195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai
profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga
kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan
kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu
“Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga
kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian
berkelanjutan.
Modul Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga
Kependidikan untuk institusi penyelenggara program pengembangan keprofesian
berkelanjutan merupakan petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam
melaksakan pengembangan modul yang merupakan salah satu sumber belajar
bagi guru dan tenaga kependidikan. Buku ini disajikan untuk memberikan
informasi tentang penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan dalam
kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga
kependidikan.
Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal
dalam mewujudkan buku ini, mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan
sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan
saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di
masa mendatang.

Makassar, Februari 2016
Kepala LPPPTK-KPTK,

Dr. H. Rusdi, M.Pd
NIP 19650430 199103 1004

v

vi

DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ................................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ................................................................................................. v
DAFTAR ISI .............................................................................................................. vii
PENDAHULUAN........................................................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................................................... 1
B. Tujuan .................................................................................................................. 2
C. Peta Kompetensi ............................................................................................... 2
D. Ruang Lingkup ................................................................................................... 3
E. Strategi Penggunaan Modul............................................................................ 3
Kegiatan Pembelajaran 1 ........................................................................................ 5
A. Tujuan .................................................................................................................. 5
B. Indikator Pencapaian Kompetensi ................................................................. 5
C. Uraian Materi ...................................................................................................... 5
D. Aktifitas Pembelajaran .................................................................................... 25
E. Latihan/kasus/Tugas ....................................................................................... 25
F. Rangkuman ....................................................................................................... 25
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ................................................................... 28
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 : ........................................................................ 33
A. Tujuan ................................................................................................................ 33
B. Indikator Pencapaian Kompetensi ............................................................... 33
C. Uraian Materi .................................................................................................... 33
D. Aktivitas Pembelajaran ................................................................................... 48
E. Latihan/ Kasus/ Tugas .................................................................................... 48
F. Rangkuman....................................................................................................... 48
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ................................................................... 49

vii

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 : ........................................................................ 54
A. Tujuan ................................................................................................................ 54
B. Indikator Pencapaian Kompetensi ............................................................... 54
C. Uraian Materi .................................................................................................... 54
D. Aktivitas Pembelajaran ................................................................................... 57
E. Latihan / Kasus / Tugas .................................................................................. 57
F. Rangkuman ....................................................................................................... 57
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .................................................................... 58
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 : ........................................................................ 61
A. Tujuan ................................................................................................................ 61
B. Indikator Pencapaian Kompetensi ............................................................... 61
C. Uraian Materi .................................................................................................... 61
D. Aktivitas Pembelajaran ................................................................................... 65
E. Latihan / Kasus / Tugas .................................................................................. 65
F. Rangkuman ....................................................................................................... 65
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .................................................................... 66
PENUTUP ................................................................................................................. 68
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 70
GLOSARIUM ............................................................................................................ 73
LAMPIRAN ................................................................................................................ 78

viii

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan

secara

umum,

merupakan

suatu

usaha

untuk

menambah

kecakapan, pengertian dan sikap belajar dan pengalaman yang diperlukan untuk
mementingkan kelangsungan hidup serta mencapai tujuan hidup. Usaha
tersebut terdapat baik dalam masyarakat yang masih terbelakang maupun
masyarakat yang sudah maju atau masyarakat yang sangat maju.

Belajar mengajar sebagai salah satu proses merupakan suatu sistem yang tidak
terlepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di dalamnya.
Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah kegiatan ekstrakurikuler
untuk menumbuhkan keaktifan siswa dalam belajar.

Ekstrakurikuler bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Guru merupakan seorang
fasilitator, yang bertugas memfasilitasi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik
dalam proses pembelajaran. Seorang pendidik harus mampu membangun
suasana belajar yang kondusif dalam kelas dan diluar kelas. Salah satu cara
untuk menciptakan motivasi dalam diri siswa adalah dengan adanya kegiatan
ekstrakurikuler di sekolah.Walaupun kegiatan ekstrakurikuler tidak secara
langsung dapat dilihat, tetapi secara tidak langsung ini mempengaruhi motivasi
dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dalam kelas, dengan siswa
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berarti sudah melatih peserta didik untuk
berani dan mau menunjukkan bakat dan keinginan yang tersimpan dalam
dirinya.
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B. Tujuan
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat :
a. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta
didik mencapai prestasi secara optimal
b. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan
potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya

C. Peta Kompetensi
NO

Kompetensi Inti Guru
Memfasilitasi
pengembangan
potensi peserta didik
untuk
mengaktualisasikan
berbagai potensi
yangdimiliki.

Kompetensi Guru
Mata Pelajaran
Menyediakan
berbagai kegiatan
pembelajaran untuk
mendorong peserta
didik mencapai
prestasi secara
optimal.
Menyediakan
berbagai kegiatan
pembelajaran untuk
mengaktualisasikan
Potensi peserta
didik,termasuk
kreativitasnya.

Indikator
Mengidentifikasi
program kegiatan
ekstrakurikuler
berdasarkan
Potensi
Peserta
Didik

Merencanakan
program kegiatan
ekstrakurikuler
berdasarkan
Potensi
Peserta
Didik
Melaksanakan
program kegiatan
ekstrakurikuler
berdasarkan
Potensi
Peserta
Didik
Mengevaluasi
program kegiatan
ekstrakurikuler
berdasarkan
Potensi
Peserta
Didik
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Ket.

D. Ruang Lingkup
Dalam mempelajari materi pelatihan ini, ada empat materi pokok yang harus
dilaksanakan yaitu:
Materi Pokok I : Mengidentifikasi program Berdasarkan Potensi Peserta Didik
berbagai kegiatan ekstra kurikuler
Materi Pokok II : Merencanakan program berdasarkan Potensi Peserta Didik
berbagai kegiatan ekstra kurikuler
Materi Pokok

III : Melaksanakan program berdasarkan Potensi peserta didik
berbagai kegiatan ekstra kurikuler

Materi Pokok

IV : Mengevaluasi program berdasarkan Potensi peserta didik
berbagai kegiatan ekstra kurikuler

E. Saran Cara Penggunaan Modul
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul
ini maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain :
a. Bacalah dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masingmasing materi pokok. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta diklat dapat
bertanya pada instruktur/fasilitator pengampu materi.
b. Kerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap
materi yang dibahas.
c. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah halhal berikut:
1) Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku.
2) Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik.
3) Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan
bahan yang diperlukan dengan cermat.
4) Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar.
5) Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta
ijin guru atau instruktur terlebih dahulu.
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6) Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula
Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan pengulangan pada
materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang mengampu
materi.
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Kegiatan Pembelajaran 1:
IDENTIFIKASI PROGRAM BERDASARKAN
POTENSI PESERTA DIDIK
A. Tujuan
Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik
mencapai prestasi secara optimal

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mengdentifikasi potensi kecerdasan atau bakat akademik yang dimiliki
peserta didik.
2. Merencanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi kecerdasan
atau bakat akademik peserta didik.

C. Uraian Materi
1. Potensi Peserta Didik
Potensi adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi (individu)
yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan sehingga dapat
berprestasi. Setiap manusia pasti memiliki potensi dan bisa mengembangkan
dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Kemampuan yang dimiliki manusia
merupakan bekal yang sangat pokok. Berdasarkan kemampuan itu, manusia
akan berkembang dan akan membuka kesempatan luas baginya untuk
memperkaya diri dan mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi dengan
meningkatkan potensi sesuai dengan bidangnya .
Potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih
berkembang. Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan
karakteristik/sifatindividu yang berhubungan dengan sumber daya manusia
yang

memiliki

kemungkinan

dikembangkan

dan

atau

menunjang

pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta didik. Berbagai
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pengertian

ini

menegaskan

bahwa

setiap

peserta

didik

memiliki

kesanggupan, daya, dan mampu berkembang. Artinya, tidak boleh vonis
kepada peserta didik tertentu bahwa ia tidak sanggup, berdaya, dan tidak
mampu berkembang.
Pada dasarnya setiap peserta didik mempunyai potensi, baik fisik,
intelektual, kepribadian, minat, moral, maupun religi. Potensi fisik tidak
hanya mengacu pada kondisi kesehatan fisik dan keberfungsian anggota
tubuh

tetapi

juga

perkembangan

fisik,

Potensikepribadian

berhubungan dengan
perkembangan
mengacu

proporsi

dan

pada

pertumbuhan

keterampilan

kemampuan

dan

psikomotorik.

mengelola

emosi,

mengembangkan dan menjaga motivasi belajar, memimpin, beradaptasi,
berinteraksi, berkomunikasi, responsibilitas, orientasi nilai, moral dan religi,
sikap, dan kebiasaan. Sementara

potensi

intelektual sudah pasti

berhubungan dengan kecerdasan yaitu prestasi akademik, kecerdasan
umum, kemampuan khusus (bakat), dan kreativitas.
Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan
karakteristik / sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia
yang

memiliki

kemungkinan

dikembangkan

dan

atau

menunjang

pengembangan potensi lain. Potensi itu meliputi potensi fisik, intelektual,
kepribadian, minat, potensi moral dan religius.
KEPRIBA

MINAT

INTELEKT

POTENSI
RELIGIU

FISI

MORA
L
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Gambar.1.1. Pengembangan Potensi Peserta Didik
2. Aspek Potensi Kognitif
2.1. Konsep Potensi Kognitif
Pada dasarnya hakikat pengembangan potensi kognitif terletak
pada upaya peningkatan aspek pengamatan, mengingat, berfikir,
menciptakan serta kreativitas seseorang. Proses kognitif (cognitive
processes) meliputi perubahan pada pemikiran, intelegensi, dan
bahasa individu. Memandang benda yang berayun-ayun diatas tempat
tidur bayi, merangkai satu kalimat yang terdiri atas dua kata, menghafal
syair, membayangkan seperti apa rasanya menjadi bintang tokoh, dan
memecahkan suatu teka-teki silang, semuanya mencerminkan peran
proses-proses kognitif dalam pengembangannya.

Gambar. 1.2. Tingkat Kecerdasan

Tingkat intelegensi adalah tingkat kecerdasan yang berbeda
antara satu individu dengan individu lainnya. Intelegensi mempengaruhi
cara individu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Semakin
cerdas seseorang, maka akan semakin mudah dan cepat ia
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menemukan

jawaban

Pengembangan
mengembangkan

dari

kognitif

permasalahan

dimaksudkan

kemampuan

agar

persepsinya,

yang

dihadapinya.

individu

mampu

ingatan,

berpikir,

pemahaman terhadap simbol, melakukan penalaran dan memecahkan
masalah. Pengembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor hereditas,
lingkungan,

kematangan,

minat

dan

bakat,

pembentukan

dan

kebebasan dari berbagai pengaruh sugesti.

2.2. Model Pengembangan Kognitif
Menurut Piaget.(1995) hubungan antara tingkat perkembangan
konseptual anak dengan bahan pelajaran yang kompleks menunjukkan
bahwa guru harus memperhatikan apa yang harus diajarkan dan
bagaimana mengajarkannya. Situasi belajar yang ideal ialah keserasian
antara bahan pengajaran yang kompleks dengan tigkat perkembangan
konseptual anak. Jadi guru harus dapat menguasai perkembangan
kognitif anak, dan menentukan jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh
anak untuk memahami bahan pelajaran itu.

Gambar.1.3. Pengembangan Kognitif

Strategi belajar yang dikembangkan dari teori Piaget

ialah

menghadapkan anak dengan sifat pandangan yang tidak logis agar dapat
merangsang berfikir. Walaupun anak sulit mengerti sesuatu pandangan
yang berbeda dengan pandangannya itu sendiri. Tipe kelas yang
dikehendaki oleh Piaget untuk transmisi pengetahuan adalah mendorong
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guru untuk bertindak sebagai katalisator dan siswa belajar sendiri. Tujuan
pendidikan

bukanlah

meningkatkan

jumlah

pengetahuan,

tetapi

meningkatkan kemungkinan bagi anak untuk menemukan dan menciptakan
pengetahunnya sendiri.
Satu diantara hal-hal yang penting dalam belajar mencakup soal
kematangan anak untuk belajar. Menurut Piaget, operasi mental tertentu
terdapat pada tingkat perkembangan yang berbeda-beda yang membatasi
kesanggupan anak untuk mengelola masalah-masalah tertentu terutama
pada tahap abstrak. Ini menunjukkan bahwa guru harus dengan tepat
menyesuaikan

bahan

pengajaran

yang

kompleks

dengan

tahap

perkembangan anak. Ini berarti pula bahwa guru harus menunggu tahap
perkembangan anak yang tepat untuk menyampaikan bahan tertentu
kepadanya.
Model Williams. Model tiga dimensional dari Williams (1978)
dirancang untuk membantu guru menentukan tugas-tugas di dalam kelas
yang berkenaan dengan dimensi kurikulum (materi atau konten), perilaku
anak (kegiatan belajar) dan perilaku guru (strategi atau cara mengajar).
Model ini berlandaskan pada pemikiran bahwa kreativitas perlu dipupuk
secara menyeluruh dan bahwa anak harus mengembangkan kemampuan
berpikir kreatif dalam semua bidang kegiatan. Dengan menggunakan model
ini guru mampu menggunakan aneka ragam strategi yang akan
meningkatkan pemikiran kreatif anak di dalam kelas.
Model Guilford. Sedangkan Guilford (1985) mengembangkan teori
atau model tentang kemampuan kognitif manusia (yang berisi 120
kemampuan intelektual) yang disusun dalam satu sistem yang disebut
"struktur

intelek".

Model

struktur

ini

menggambarkan

keragaman

kemampuan kognitif manusia, yang digambarkan dalam bentukan kubus
tiga dimensi intelektual untuk menampilkan semua kemampuan kognitif
manusia. Ketiga dimensi itu ialah konten, produk dan operasi.
Ada enam tingkat perilaku kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman,
penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Model ini banyak digunakan
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untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam kurikulum
berdiferensiasi untuk anak berbakat serta untuk merencanakan dan
mengevaluasi

kegiatan

belajar

sedemikian

hingga

anak

dapat

mengembangkan kemampuan kognitif mereka sepenuhnya. Dengan
menggunakan taksonomi ini, guru memberikan kesempatan kepada anak
untuk memperluas proses-proses pemikiran mereka, dimana anak dapat
dengan segera mengenali cara bagaimana berpikir, pada tingkat mana
pertanyaan yang mereka ajukan dan sifat kegiatan dimana mereka terlibat.

3. Potensi Fisik
3.1. Pengertian Potensi Fisik
Potensi fisik adalah kondisi kesehatan fisik dan keberfungsian anggota
tubuh diperoleh melalui pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga
medis dan observasi perilaku dalam mengikuti aktivitas pembelajaran
oleh guru.
3.2. Faktor yang berhubungan Potensi Fisik
Faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu ini
dibedakan menjadi dua macam :
Pertama, keadaan jasmani. Keadaan jasmani pada umumnya sangat
memengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan
bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar
individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan
menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu
keadaan jasmani sangat mempengaruhi proses belajar, maka perlu ada
usaha untuk menjaga kesehatan jasmani.
Cara untuk menjaga kesehatan jasmani antara lain adalah :
a. Menjaga pola makan yang sehat dengan memperhatikan nutrisi
yang masuk ke dalam tubuh kita, dengan asupan gizi yang baik,
maka kita pun akan terlihat sehat dan bugar, tidak mudah
mengantuk ketika sedang belajar.
b. Rajin berolahraga.
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c. Istirahat yang cukup.
Kedua, keadaan fungsi jasmani. Selama proses belajar berlangsung,
peran fungsi tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar,
terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan
mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Dalam proses
belajar, merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima
dan ditangkap oleh manusia. Sehingga manusia dapat menangkap
dunia luar. Panca indera yang memiliki peran besar dalam aktivitas
belajar adalah mata dan telinga.

4. Aspek Potensi Psikomotorik
4.1. Konsep Potensi Psikomotorik
Kemampuan psikomotorik hanya bisa dikembangkan dengan latihan
latihan

yang

Pengembangan

menuju
ini

kearah

memerlukan

peningkatan
rangsangan

kemampuan
yang

kuat

anak.
agar

perkembangan potensi psikomotorik anak bisa optimal.

Gambar.1.4. Peningkatan Potensi Psikomotorik melalui olah Raga

Peningkatan potensi perkembangan psikomotorik merupakan salah
satu faktor yang sangat penting dalam kesuksesan pengajaran. Dengan
peningkatan kemampuan motorik, anak akan mampu menerima
pengajaran sesuai dengan batasan jenjang pendidikanya. Beberapa
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konstelasi perkembangan motorik individu dipaparkan oleh Hurlock
(1999) sebagai berikut :
a. Melalui ketrampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan
memperoleh perasaan senang. Seperti anak merasa senang
memiliki ketrampilan memainkan boneka, melempar bola dan
memainkan alat alat mainan.
b. Dengan keterampilan motorik anak dapat beranjak dari kondisi tidak
berdaya pada bulan bulan pertama dalam kehidupanya kepada
kondisi yang independen. Anak dapat bergerak dari satu tempat
ketempat yang lain, dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya sendiri.
Kondisi ini akan menunjang perkembangan rasa percaya diri.
c. Melalui peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak dapat
menyesuaikan dangan lingkungan sekolah. Pada masa pra sekolah
atau pada masa awal sekolah dasar, anak sudah dapat dilatih
menulis menggambar melukis dan baris berbaris.
d. Melalui peningkatan potensi prkembangan psikomotorik yang normal
memungkinkan anak dapat bermain dan bergaul dengan teman
sebayanya, sedangkan yang tidak normal akan menghambat dalam
bergaul dengan teman sebayanya, bahkan dia akan terkucilkan
atau menjadi anak yang terpinggirkan
e. Peningkatan potensi perkembangan psikomotorik sangat penting
bagi perkembangan self concept (kepribadian anak)
4.2. Tahapan Dalam Meningkatkan Kemampuan Psikomotorik
a. Tahap Kognitif
Tahap ini ditandai dengan adanya gerakan gerakan yang kaku dan
lambat. Hal tersebut terjadi karena anak ataupun siswa masih dalam taraf
belajar untuk mengendalikan gerakan gerakanya. Dia harus berfikir
sebelum melakukan suatu gerakan, pada tahap tersebut peserta didik
sering membuat kesalahan dan kadang terjadi tingkat frustasi yang tinggi.
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b. Tahap Asosiatif
Pada tahap ini seorang anak ataupun peserta didik membutuhkan waktu
yang lebih pendek untuk memikirkan tentang gerakanya, dia mulai dapat
mengasosiasikan gerakan yang sedang dipelajarinya dengan gerakan
yang sudah dikenal. Tahap ini masih dalam tahap pertengahan dalam
perkembangan psikomotorik oleh karena itu gerakan gerakan dalam
tahap ini belum menjadi gerakan yang bersifat otomatis. Pada tahap ini
peserta didik ataupun anak masih menggunakan pikiranya untuk
melakukan suatu gerakan, tetapi waktu yang diperlukan untuk berfikir
lebih sedikit dibanding pada waktu dia berada pada tahap kognitif.
Gerakannya sudah tidak kaku kerena waktu yang dipergunakan untuk
berfikir lebih pendek.
c. Tahap otonomi
Pada tahap ini seorang peserta didik telah mencapai tingkat otonomi
yang tinggi, proses belajarnya sudah hampir lengkap meskipun dia masih
dapat memperbaiki gerakan garakan yang dipelajarinya. Tahap ini
disebut tahap otonomi karena siswa sudah tidak memerlukan kehadiran
instruktur untuk melakukan gerakan gerakan. Pada tahap ini gerakan
yang dilakukan secara spontan oleh karenanya gerakan yang dilakukan
juga tidak mengharuskan pembelajaran untuk memikirkan tentang
gerakanya.

4.3. Teknik Mengembangkan Potensi Psikomotorik Pada Peserta Didik
a. Model Permainan Atau Out Bond
Model yang satu ini mungkin menjadi yang terfavorit. Hal ini karena pada
out bond terdapat beberapa macam permainan permainan yang
semuanya memiliki manfaat atau memiliki tujuan tertentu. Terutama
dalam peningkatan kemampuan psikomotorik anak. Dalam setiap
permainan yang ada pada out bond terdapat makna yang tersirat
ataupun tersurat. Out bond melatih ketrampilan kerjasama dalam team
dan melatih kemampuan psikomotorik anak. Kesulitan yang ada dalam

13

setiap permainan yang ada pada out bond menuntut para peserta untuk
bekerjasama dan menguras kreatifitasnya dalam bertindak. Dengan
adanya kreatifitas tersebut maka kemampuan psikomotorik anak akan
meningkat

dan

berkembang

dan

anak

pun

akan

memperoleh

kesenangan.

Gambar.1.5. Meningkatkan kemampuan motorik dengan Out Bond

b. Model Meniru
Dalam model ini guru menyuruh peserta didik untuk menirukan atau
mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Model meniru dilakukan guna
memberi contoh kepada anak didik agar bisa mengikuti apa yang
diinginkan oleh gurunya. Seperti pada saat guru mengajarkan menari,
maka anak didik harus benar benar memperhatikan apa yang dicontohkan
oleh gurunya itu kemudian anak tersebut harus bisa melakukan apa yang
baru saja dicontohkan oleh gurunya tersebut.

c. Model Kelompok Belajar dan Bermain
Model ini sangat baik dilakukan pada tahap kanak kanak atau SD karena
pada tingkat ini kecenderungan anak adalah berkelompok dan bermain.
Dengan bermain sambil belajar maka tingkat psikomotorik anak akan
berkembang dengan cepat pula. Salah satu prinsip belajar adalah
menyenangkan, maka dengan bermain akan menghadirkan rasa senang
dalam belajar. Dapat diharapkan belajar psikomotorik dengan hati senang
akan menghasilkan kemampuan motorik yang berkualitas.
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Gambar.1.6. Kelompok bermain menghasilkan kemampuan motorik yang berkualitas

5. Aspek Potensi Moral
5.1. Konsep Peningkatan Potensi Moral
Pendidikan moral perlu dilaksanakan secara komprehensif
dengan menggunakan strategi dan model pendekatan terpadu, yaitu
melibatkan semua unsur yang terkait dalam proses pembelajaran dan
pendidikan. Semua unsur pendidik seperti guru, kepala sekolah orang
tua peserta didik dan tokoh-tokoh masyarakat harus berkontribusi
dalam pendidikan moral. Tujuan pendidikan moral tidak hanya
menguasai konsep-konsep moral, tetapi yang lebih penting adalah
terbentuknya

karakter

yang

baik,

yaitu

pribadi

yang

memiliki

pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan atau perilaku moral
(Lickona, 1992). Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan
upaya untuk meningkatkan potensi moral peserta didik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kematangan moral dan
pembentukan karakter siswa, maka penyajian materi pendidikan
moral hendaknya

dilaksanakan

secara

terpadu

kepada

semua
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pelajaran dengan melibatkan semua guru, kepala sekolah, orang tua
peserta didik dan bila perlu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat
sekitar.
Untuk mengembangkan strategi dan model pembelajaran terpadu, diperlukan
adanya analisis kebutuhan (needs assessment) pendidikan moral. Dalam
kaitan ini diperlukan adanya serangkaian kegiatan, antara lain :
a. mengidentifikasikan isu-isu sentral yang bermuatan moral dalam
masyarakat untuk dijadikan bahan kajian dalam proses pembelajaran di
kelas dengan menggunakan metode klarifikasi nilai,
b. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan peserta didik dalam
pembelajaran pendidikan moral agar tercapai kematangan moral yang
komprehensif yaitu kematangan dalam pengetahuan moral perasaan
moral, dan tindakan moral,
c. mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah dan kendalakendala instruksional yang dihadapi oleh para guru di sekolah dan para
orang tua murid di rumah dalam usaha membina perkembangan moral
siswa, serta berupaya memformulasikan alternatif pemecahannya yaitu :
1)

mengidentifikasi dan mengklarifikasi nilai-nilai moral yang inti dan
universal yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam proses
pendidikan moral,

2)

mengidentifikasi

sumber-sumber

lain

yang

relevan

dengan

kebutuhan belajar pendidikan moral.
5.2. Mengembangkan Potensi Moral Pada Anak
Pengembangan moral peserta didik dimulai dari pendidikan di
rumah. Di rumah sebaiknya orang tua memberikan pembelajaran
tentang moral sejak masih kecil agar peserta didik tersebut tumbuh
dengan moral yang baik. Sikap positif dari ayah ibu bisa juga
diperlihatkan saat menolong orang lain yang sedang mengalami
kesulitan. Selanjutnya perhatikan juga seberapa konsisten ayah ibu
menerapkan batasan dan aturan sesuai norma-norma yang berlaku.
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Apakah batasan dan aturan tersebut bisa dipahami peserta didik?
Untuk membuktikannya orang tua perlu mendengarkan percakapan
anak dengan teman-temannya, apakah ia keluar dari aturan yang
sudah dibuat atau malah menciptakan aturan sendiri.
Berangkat dari tanggungjawab tersebut, maka peranan orang
tua menjadi penentu bagi perkembangan watak seorang anak baik
dilihat dari sisi keagamaan, sosial maupun emosionalnya. Keluarga
khususnya orang tua merupakan penanaman utama dasar-dasar moral
bagi anak, yang biasanya tercermin dalam sikap dan prilaku orang tua
sebagai suri tauladan yang dapat dicontoh anak. Jika contoh baik yang
diperoleh oleh anak maka ia akan menjadi anak yang baik, tetapi jika
contoh yang buruk yang diperoleh maka menjadi buruklah moral anak
tersebut.
Segala nilai yang dikenal oleh anak baik yang diperoleh di
keluarga maupun di sekolah akan melekat pada dirinya, dan akan
menjadi bekal hidupnya kelak dalam bergaul. Nilai tersebut diperoleh
oleh anak melalui peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak.
Perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada anak-anak dapat
dipupuk sedini mungkin, terutama lewat kehidupan keluarga yang
penuh rasa tolong menolong. Nilai lain yang perlu dikembangkan
adalah gotong royong, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian,
kebersihan dan keserasian serta ikut menjaga dan melestarikan
lingkungan sekitar (Purwanto, 1985).
Menanamkan moral pada anak merupakan upaya yang perlu
dilakukan untuk meningkatkan praktek moral pada anak. Ada beberapa
hal yang harus kita perhatikan untuk menanamkan moral yang
dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik terhadap anak yaitu :
a. Memberi contoh yang baik (tauladan)
Manusia belajar melalui contoh yang ada di sekitar mereka. Guru
haruslah bisa memberikan contoh yang terbaik terhadap anak-anak
didiknya. Tidak mungkin siswa menjadi pribadi yang baik jika guru tidak
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memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap mereka. Guru tidak
bisa menghindar dari kenyataan bahwa dirinya menjadi tokoh model
yang sedang ditiru oleh peseta didik, entah itu perilaku baik ataupun
buruk. Menjadi contoh yang baik, adalah pekerjaan yang terpenting
yang harus kita lakukan (Kartono, 1986).
b. Memberikan reward (pujian)
Anak-anak akan senang jika gurunya memberikan hadiah karena telah
melaksanakan perbuatan yang baik. Bisa jadi hadiah yang diberikan
bukanlah berupa benda atau hal-hal yang besar. Akan tetapi yang
utama adalah esensi dari pemberian reward itu yaitu untuk memberikan
apresiasi terhadap apa yang kemudian dilakukan. Hadiah yang
diberikan bisa dalam bentuk ucapan seperti bagus, well done,
excelence dll. Hal inilah yang kemudian akan membuat anak
melakukan hal yang diinginkan yaitu perikalu moral yang baik.
c. Memberikan cerita yang bisa memotivasi
Banyak sekali buku-buku cerita yang kemudian bisa memotivasi anak
untuk melakukan nilai-nilai kebaikan. Seperti cerita tentang bagaimana
mendidik anak supaya gemar berinfaq, tidak jajan sembarangan,
menghormati orang tua dll. Semua golongan usia masih suka
mendengarkan cerita-cerita ataupun guyonan, apalagi anak-anak didik
yang masih di tingkat SD. Oleh karena itu cerita dapat dijadikan media
untuk menanamkan nilai moral pada anak.
d. Mengingatkan pada setiap kesempatan
Dengan memberikan pengingatan pada setiap kesempatan maka hal ini
akan menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan mereka. Mendidik
adalah mengajarkan apa saja yang kemudian harus dicapai dan bisa
diaplikasikan oleh peserta didik dalam keseharian mereka. Karena itu
memberikan peringatan kepada mereka untuk melakukan nilai-nilai
kebaikan merupakan upaya yang baik dalam menanamkan nilai moral.
Selalu mengingatan pada setiap kesempatan akan membentuk pola
kebiasaan dalam berperilaku. Kebiasaan akan menjadi sesuatu yang
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secara otomatis teraplikasikan dalam kehidupannya tanpa ada paksaan
(Hardiwardoyo, 1990).
e. Mengajak kepada sesuatu yang sifatnya riil
Sesuatu yang sifatnya riil dalam pendidikan moral adalah praktek
langsung dengan perbuatan nyata. Mengajak mereka dalam kegiatan
baksos, menunjukkan bagaimana sikap dan tingkah laku kepada orang
yang lebih tua atau yang lebih muda, lemah lembut dalam berkata dan
hal-hal yang baik lainnya akan semakin membuat anak ingat untuk
melakukan kebaikan itu didalam kehidupannya. Janganlah kita hanya
berkata-kata saja terhadap mereka akan tetapi juga berikanlah contoh
real/aksi nyata terhadap landasan teoritis dari apa yang kemudian kita
lakukan (Hardiwardoyo, 1990).
f. Memberikan hukuman dengan kasih sayang.
Pelanggaran terhadap kesepakatan (tata tertib bersama) sering kita
jumpai di lingkungan sekolah maupun keluarga. Pelanggaran ini ada
yang sifatnya ringan, akan tetapi banyak juga yang menuju kepada
pelanggaran berat. Dalam menegakkan pendidikan moral, maka sangat
perlu ditunjukkan akibat dari pelanggaran tersebut, yaitu berlakunya
sanksi atau hukuman. Dalam menerapkan hukuman maka diperlukan
rambu-rambu

yang

memberikan

arah

sesuai

dengan

tujuan

memberikan pendidikan moral pada anak. Hukuman yang mendidik
adalah salah satu cara manusia untuk belajar. Anak-anak harus
mengerti fungsi hukuman dan menyadari sumbernya bahwa hukuman
adalah berasal dari cinta kasih orang tua. Oleh karena itulah maka
hukuman tidak boleh diberikan secara berlebihan (Kartono, 1986).
6. Aspek Potensi Emosional
6.1. Konsep Peningkatan Potensi Emosional
Konsep peningkatan potensi emosi sesungguhnya ekuivalen dengan
mencerdasakan emosi. Kecerdasan emosi telah diakui sebagai kontributor
utama kesuksesan hidup seseorang. Goleman (2000) mengidentifikasi
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bahwa 80% kesuksesan ditopang oleh kecerdasan emosi. Oleh karena itu
upaya meningkatkan kecerdasan emosi merupakan hal penting dalam
pengembangan potensi emosional peserta didik di sekolah. Pengembangan
kecerdasan emosi disekolah dapat dilakukan melalui pengembangan
kurikulum

dan

penciptaan

situasi

sekolah

yang

kondusif

untuk

pengembangan emosi peserta didik.
Kecerdasan emosi merupakan tahapan yang harus dilalui seseorang
sebelum mencapai kecerdasan spiritual. Seseorang dengan Emotional
Quotient (EQ) yang tinggi memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi lebih
cerdas secara spiritual. Seringkali kita menganggap bahwa emosi adalah hal
yang begitu saja terjadi dalam hidup. Kita menganggap bahwa perasaan
marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, dan sebagainya
adalah akibat dari atau hanya sekedar respons terhadap berbagai peristiwa
yang terjadi pada kita.
Goleman (2000) mengemukakan kurikulum sekolah yang ditujukan
untuk pengembangan emosi peserta didik. Beberapa ketrampilan emosional
yang dapat dilatihkan di sekolah diantaranya adalah :
a. Self awareness (kepekaan terhadap diri sendiri), ketrampilan ini diberikan
dengan membahas kata-kata yang berkaitan dengan perasaan, hubungan
antara pikiran dan perasaan di satu sisi dengan reaksi di pihak lain,
peranan pikiran atau perasaan dalam bereaksi.
b. Decission

making

(pembuatan

keputusan),

dimaksudkan

untuk

mempelajari tindakan dan konsekwensi yang mungkin timbul karena
keputusan yang diambil untuk membiasakan seseorang mengadakan
refleksi diri.
c. Managing feeling (mengelola perasaan), yaitu memonitor perasaan (self
talk atau gumaman) seseorang untuk menangkap perasaan perasaan
negative, belajar menyadari timbulnya perasaan tertentu misalnya sakit
hati yang membuat seseorang menjadi marah.
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d. Self concept (konsep diri), dimaksudkan untuk membangun kepekaan
terhadap identitas diri yang kuat dan untuk mengembangkan menerima
dan menghargai diri sendiri.
e. Handling stress (penanganan stress), dengan melakukan kegiatan
relaksasi, senam pernafasan, berimajinasi secara terarah atau berolah
raga.
f. Communication (komunikasi dengan orang lain), yaitu dengan berlatih
mengirim pesan dengan menggunakan kata “saya”, belajar untuk tidak
menyalahkan orang lain dan belajar menjadi pendengar yang baik.
g. Group dynamic (dinamika kelompok), untuk membangun kerja sama,
belajar menjadi pemimpin dan belajar menjadi pengikut yang baik.
h. Conflict resolution (pemecahan konflik) belajar berkompetisi secara sehat
dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan saling menang (win-win
solution).
Dengan mengembangkan model tersebut diharapkan sekolah dapat
memberikan perhatian yang tinggi dengan menciptakan suasana yang
kondusif untuk penumbuhan kecerdasan emosi siswa didalam kelas. Sebagai
catatan perlu diperhatikan bahwa kecerdasan emosi guru seharusnya lebih
dahulu terbangun sebelum mengembangkan kecerdasan emosi siswa.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan potensi
emosi peserta didik, diperlukan 3

kegiatan,

yaitu

mengembangkan

kecerdasan emosi guru, mengembangkan kecerdasan emosi siswa dan
meningkatkan susasana atau lingkungan kelas yang kondusif.

6.2. Peran Lingkungan dalam Pengembangan Emosi
Manusia akan selalu mempunyai keterkaitan dengan lingkungan baik
lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mendesain lingkungan
peserta didik menjadi lingkungan yang baik dalam memberikan pengalaman
nyata untuk pengembangan emosi adalah suatu kebutuhan. Hal ini
dikarenakan lingkungan merupakan faktor utama yang mempengaruhi
potensi emosional peserta didik.
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Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama
dalam mengembangkan dan mencerdasakan emosi serta menanamkan nilai
pada anak. Di lingkungan keluarga inilah maka potensi emosional peserta
didik dapat ditingkatkan dengan menciptakan interaksi dan komunikasi antar
anggota keluarga. Dalam komunikasi dan interaksi itulah terlibat atau
terekspresikan emosi yang akan mewarnai keseharian. Misalnya dalam
membangunkan anak, jika sudah dibiasakan bangun pagi anak-anak harus
semangat dan tidak boleh malas-malasan maka pembiasaan ini akan
mempengaruhi gairah hidup anak. Apalagi jika orang tua selalu memutarkan
musik yang dapat mengiringi aktivitas pagi hari, maka pembentukan emosi
anak untuk bersemangat setiap pagi dapat tercipta.
Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang berperan aktif
dalam proses pembelajaran. Lingkungan sekolah terwujud dalam interaksi
dan komunikasi antara peserta didik dan pendidik. Dalam upaya peningkatan
potensi peserta didik utamanya dalam bidang emosional maka guru haruslah
menciptakan pembelajaran yang menarik simpati peserta didik. Contoh
kegiatan yang dapat meningkatkan potensi emosional peserta didik yaitu
melaui diskusi yang menarik simpati dan mengajarkan sikap kekeluargaan.
Guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar menjadi anak
yang

lebih

tenang

dan

lebih

mudah

ditangani.

Salah

satu

cara

yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan
diri sendiri (Dinata, 2005).
Lingkungan

masyarakat

yang

bernuansa

kekerasan

dapat

membentuk perilaku emosi anak yang keras pula. Begitu sebaliknya,
lingkungan masyarakat yang ramah dan santun, mendorong warganya untuk
berprestasi (misalnya slogan kota A adalah kota prestasi), maka hal itupun
akan mendorong warganya untuk berperilaku sebagaimana yang menjadi
slogan masyarakatnya. Beberapa penelitian memang telah membuktikan
bahwa lingkungan masyarakat dengan karakter yang melekat padanya, akan
mempengaruhi perilaku dan emosi anak.
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Gambar.1.7. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku dan emosi anak

Lingkungan masyarakat mempengaruhi kehidupan sehari-hari peserta
didik utamanya dari segi emosional. Untuk itu perlu diadakan beberapa
kegiatan yang dapat mempengaruhi peningkatan emosional peserta didik
melalui lingkungan masyarakat. Misalnya :
a. Mengenalkan organisasi-organisasi sosial yang ada di masyarakat sekitar
tempat tinggal peserta didik,
b. Mengenalkan kebudayaan termasuk kesenian yang ada disekitar tempat
tinggal peserta didik,
c. Menjadikan lingkungan masyarakat sebagai tempat pendidikan emosi,
dengan mengembangkan slogan atau kampanye pembentukan perilaku
yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang slogan yang
mendidik (misalnya “Puasa Mengendalikan Sifat Amarah dan Rakus”) di
tempat strategis.
7. Aspek Potensi Sosial
7.1. Konsep Peningkatan Potensi Sosial
Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai
dengan tuntutan sosial (Hurlock, 1990). Tuntutan sosial pada perilaku sosial
anak tergantung dari perbedaan harapan dan tuntutan budaya dalam
masyarakat

tempat

anak

tumbuh-kembang,

serta

usia

dan

tugas

perkembangannya. Setiap masyarakat memiliki harapan sosial sesuai
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budaya masyarakat tersebut. Belajar hidup bermasyarakat memerlukan
sekurangnya tiga proses berikut.
a. Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok
sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang
dapat diterima dalam kelompok tersebut. Agar dapat diterima dalam
kelompok, maka para anggota termasuk peserta didik dalam usia apapun
harus menyesuaikan perilakunya dengan standar kelompok tersebut.
b. Memainkan peran sosial yang dapat diterima. Agar dapat diterima dalam
kelompok selain dapat menyesuaikan perilaku dengan standar kelompok,
peserta didik juga dituntut untuk memainkan peran sosial dalam bentuk
pola-pola kebiasaan yang telah disetujui dan ditentukan oleh para anggota
kelompok. Misalnya, ada peran yang telah disetujui bersama bagi orang
tua dan anak, serta peran bagi guru dan peserta didik.
c. Perkembangan sikap sosial. Untuk dapat bergaul dalam masyarakat,
peserta didik juga harus menyukai orang lain atau terlibat dalam aktivitas
sosial tertentu. Jika anak dapat melakukannya dengan baik, maka ia dapat
melakukan penyesuaian sosial yang baik dan diterima sebagai anggota
kelompok.
Peserta didik dapat melakukan sosialisasi dengan baik apabila sikap
dan perilakunya mencerminkan ketiga proses sosialisasi tersebut sehingga
dapat diterima sesuai dengan standar atau aturan kelompok tempat peserta
didik menggabungkan diri. Apabila perilaku peserta didik tidak mencerminkan
ketiga proses sosialisasi tersebut, maka ia dapat berkembang menjadi orang
yang nonsosial (perilaku tidak sesuai dengan norma kelompok), asosial
(tidak mengetahui tuntutan kelompok sosial terhadap perilakunya), bahkan
sampai antisosial (bersikap permusuhan dan melawan standar dalam
kelompok sosial).

24

D. Aktivitas Pembelajaran
a. Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan
belajar ini ?
b. Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan
belajar ini ?
c. Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan materi
kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ?
d. Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ?
e. Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar ini?

E. Latihan/Tugas
Lakukan tugas yang ada dibawah ini sesuai dengan langkah-langkahnya
1. Bentuk kelas menjadi 4 kelompok (@ 6 – 8 orang / kelompok)
2. Diskusikan “strategi yang dilakukan oleh guru jika dalam mengajar
menghadapi peserta didik yang memiliki berbagai macam potensi peserta
didik
3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!
4. Perbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan pada saat presentasi !
Kumpulkan hasil perbaikan pada fasilitator !

F. Rangkuman
Setiap

peserta

didik

memiliki

potensi

untuk

berkembang.

Mengembangkan potensi peserta didik melalui proses yang dinamakan belajar
karena dengan adanya belajar, maka peserta didik mengalami perubahanperubahan mulai dari saat lahir sampai mencapai umur tua.
Pada dasarnya hakikat pengembangan potensi kognitif terletak pada
upaya peningkatan aspek pengamatan, mengingat, berfikir, menciptakan serta
kreativitas seseorang. Pengembangan kognitif dimaksudkan agar individu
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mampu

mengembangkan

kemampuan

persepsinya,

ingatan,

berpikir,

pemahaman terhadap simbol, melakukan penalaran dan memecahkan masalah.
Pengembangan

kognitif

dipengaruhi

oleh

faktor

hereditas,

lingkungan,

kematangan, minat dan bakat, pembentukan dan kebebasan dari berbagai
pengaruh sugesti. Ada 3 model pengembangan kognitif peserta didik, yaitu
model Piaget, model tiga dimensional dari Williams, Model Guilford (tiga
dimensi) dan Model taksonomi kognitif menurut Bloom.
Peningkatan potensi fisik dapat dilakukan dengan pembelajaran jasmani
(olah raga) dan pemenuhan asupan gizi yang berkualitas. Dalam kaitannya
dengan peningkatan potensi fisik pada peserta didik, antara metode
pembelajaran jasmani berbanding lurus dengan penanaman nilai gizi atau
nutrisi yang seimbang. Hal tersebut dapat diketahui dengan cara asupan gizi
atau nutrisi yang seimbang akan mempengaruhi perkembangan anak didik.
Dengan melakukan pembelajaran jasmani yang dapat di aplikasikan dengan
sering berolahraga minimal 30 menit/ harinya dapat meningkatkan kebugaran
fisik serta menjauhkan diri dari penyakit pada anak.
Kemampuan psikomotorik hanya bisa dikembangkan dengan latihan
latihan yang menuju kearah mengembangkan kemampuan anak. Hal ini
memerlukan

rangsangan

yang

psikomotorik

anak

optimal.

bisa

adekuat

agar

Peningkatan

perkembangan
potensi

potensi

perkembangan

psikomotorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam
kesuksesan pengajaran. Dengan peningkatan kemampuan motorik, anak akan
mampu menerima pengajaran pengajaran sesuai dengan batasan batasan
jenjang pendidikanya.
Dalam mengembangkan potensi moral pada anak sebaiknya orang tua
memberikan pembelajaran tentang moral sejak masih kecil agar anak tersebut
tumbuh dengan moral yang baik. Prinsip dalam pengembangan moral adalah
menumbuhkan kesadaran dan penalaran moral peserta didik. Sebab betapapun
bermanfaatnya suatu perilaku moral terhadap nilai kemanusiaan, namun jika
perilaku tersebut tidak disertai dan didasarkan pada penalaran moral, maka
perilaku tersebut belum dapat dikatakan sebagai perilaku moral yang
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mengandung nilai moral. Dengan demikian, suatu perilaku moral dianggap
memiliki nilai moral jika perilaku tersebut dilakukan secara sadar atas kemauan
sendiri dan bersumber dari pemikiran atau penalaran moral yang bersifat
otonom (Kohlberg, 1971). Penumbuhan kesadaran ini dapat dilaksanakan
melalui pendidikan moral dan agama dan dilakukan sejak kecil di lingkungan
keluarga, sekolah dan masyarakat secara terpadu.
Konsep secara umum untuk memanfaatkan potensi emosional agar
berdampak positif terhadap lingkungan melalui dua dimensi yaitu mengendalikan
emosi

dan

disiplin.

Mengendalikan

emosi

berarti

seseorang

mampu

mengenali/memahami serta mengelola emosinya, sedangkan kedisiplinan adalah
melakukan hal-hal yang harus dilakukan secara ajeg dan teratur dalam upaya
mencapai tujuan atau sasaran kita. Lingkungan memiliki peran yang penting bagi
pengembangan emosi anak. Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
memberikan

kontribusi

pada

penyediaan

pengalaman

langsung

untuk

pengembangan emosi peserta didik. Dengan demikian terdapat kepentingan
untuk mendesain lingkungan agar memberikan pengalaman yang baik dalam
pengembangan emosi peserta didik.
Para ahli pendidikan menegaskan, ada dua cara untuk menanamkan nilainilai sosial dalam pendidikan. Pertama, melalui proses belajar sosial (proces of
learning) atau

sosialisasi

dan

kedua

melalui

proses

perlekatan

social

(kesetiakawanan social). Belajar social berarti belajar memahami dan mengerti
tentang perilaku dan tindakan masyarakat. Melalui proses pembentukan
kesetiaan sosial (formation of social loyalities), perkembangan kesetiaan sosial ini
muncul berkat kesadaran peserta didik terhadap kehidupan ditengah-tengah
masyarakat.

27

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Petunjuk:
1. Bacalah dengan seksama soal berikut ini
2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar
Soal :
1. Potensi peserta didik adalah ….
A. kapasitas atau kemampuan dan karakteristik individu yang berhubungan
dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan
dan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri
peserta didik
B. kapasitas dan keterampilan serta karakteristik individu yang berhubungan
dengan sumber daya alam yang memiliki kemungkinan dikembangkan
dan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri
peserta didik individu yang sedang

dalam proses perencanaan

pendidikan dan pengajaran
C. kapasitas atau kompetensi dan karakteristik individu yang berhubungan
dengan sumber daya alam yang memiliki kemungkinan dikembangkan
dan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri
peserta didik
D. kapasitas atau kemampuan dan karakteristik individu yang berhubungan
dengan sumber daya alam yang memiliki kemungkinan dikembangkan
dan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri
peserta didik

2. Proses kognitif (cognitive processes) adalah ….
A. pengembangan pada pemikiran, intelegensi, dan bahasa individu.
B. perumusan pada pemikiran, intelegensi, dan bahasa individu.
C. perubahan pada pemikiran, intelegensi, dan bahasa individu.
D. penataan pada pemikiran, intelegensi, dan bahasa individu.
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3. Model pengembangan kognitif menurut Guilford. Adalah ….
A. menunjukan keragaman keterampilan kognitif manusia, yang digambarkan
dalam bentukan empat dimensi intelektual untuk menampilkan semua
kemampuan kognitif manusia. Kempat dimensi itu ialah konten, produk,
proses dan operasi
B. menggambarkan

keragaman

kemampuan

kognitif

manusia,

yang

digambarkan dalam bentukan kubus tiga dimensi intelektual untuk
menampilkan semua kemampuan kognitif manusia. Ketiga dimensi itu
ialah konten, produk dan operasi
C. menggambarkan
digambarkan

keragaman

dalam

kemampuan

bentukan

empat

kognitif

dimensi

manusia,
intelektual

yang
untuk

menampilkan semua kemampuan kognitif manusia. Ketiga dimensi itu
ialah konten, produk dan operasi
D. menunjukan keragaman kemampuan kognitif manusia, yang digambarkan
dalam bentukan kubus tiga dimensi intelektual untuk menampilkan semua
kemampuan kognitif manusia. Ketiga dimensi itu ialah konten, produk dan
operasi

4. Model pengembangan Taksonomi Bloom pada perilaku kognitif terdiri dari ….
A. enam tingkat perilaku kognitif

yaitu pengetahuan, pemahaman,

penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi
B. lima tingkat perilaku kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan,
analisis, sintesis
C. tuju tingkat perilaku kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan,
analisis, sintesis, evaluasi dan kreaktifitas
D. enam

tingkat

perilaku

kognitif

yaitu

pengetahuan,

pemahaman,

penerapan, analisis, sintesis dan kreaktifitas
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5. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu yaitu ….
A. keadaan badan yang pada umumnya sangat memengaruhi aktivitas belajar
seseorang. Kondisi badan

yang sehat dan bugar akan memberikan

pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu.
B. keadaan jasmani yang pada umumnya sangat memengaruhi aktivitas belajar
seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh
positif terhadap kegiatan belajar individu.
C. keadaan mata yang pada umumnya sangat memengaruhi aktivitas belajar
seseorang. Kondisi mata yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh
positif terhadap kegiatan belajar individu.
D. keadaan jantung yang pada umumnya sangat memengaruhi aktivitas belajar
seseorang. Kondisi jantung yang sehat dan bugar akan memberikan
pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu.

6.

Tahapan dalam meningkatkan kemampuan psikomotorik adalah
A. tahap kognitif, tahap evaluatif, dan tahap otonomi,
B. tahap afektif, tahap aosiatif, dan tahap otonomi
C. tahap relatif, tahap kognitif, dan tahap otonomi
D. tahap kognitif, tahap aosiatif, dan tahap otonomi

7. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menanamkan moral yang
dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik terhadap anak yaitu :
A. memberi contoh yang baik, memberikan reward , memberikan cerita yang
bisa memotivasi, mengingatkan pada setiap kesempatan, mengajak kepada
sesuatu yang sifatnya riil, dan memberikan hukuman dengan kasih sayang,
B. memberi financial yang cukup, memberikan reward , memberikan cerita yang
bisa memotivasi, mengingatkan pada setiap kesempatan, mengajak kepada
sesuatu yang sifatnya riil, dan memberikan hukuman dengan kasih sayang,
C. memberi harta yang banyak, memberikan hukuman , memberikan cerita
yang bisa memotivasi, mengingatkan pada setiap kesempatan, mengajak

30

kepada sesuatu yang sifatnya riil, dan memberikan hukuman dengan kasih
sayang
D. memberi contoh yang baik, memberikan hukuman , memberikan cerita yang
bisa memotivasi, mengingatkan pada teman sejawat, mengajak kepada
sesuatu yang sifatnya riil, dan memberikan hukuman dengan kasih sayang

8. Beberapa ketrampilan emosional yang dapat dilatihkan di sekolah diantaranya
adalah :
A. kepekaan
perasaan,

terhadap
konsep

kelompok,
diri,

pembuatan

penanganan

keputusan,

mengelola

stress, komunikasi, dinamika

kelompok, pemecahan konflik
B. kepekaan
perasaan,

terhadap
konsep

lingkungan,
diri,

pembuatan

penanganan

keputusan,

mengelola

stress, komunikasi, dinamika

kelompok, pemecahan konflik
C. kepekaan terhadap diri sendiri, pembuatan keputusan, mengelola
perasaan,

konsep

diri,

penanganan

stress, komunikasi, dinamika

kelompok, pemecahan konflik
D. kepekaan terhadap teman sejawat, pembuatan keputusan, mengelola
perasaan,

konsep

diri,

penanganan

stress, komunikasi, dinamika

kelompok, pemecahan konflik
9. Perkembangan potensi sosial adalah ….
A. perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai
dengan tuntutan masyarakat
B. perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai
dengan tuntutan sosial
C. perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai
dengan tuntutan keluarga
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D. perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai
dengan tuntutan kelompok

10. Berdasarkan wujud dari bahasa , maka cara atau metode yang dilakukan
untuk meningkatkan potensi bahasa peserta didik adalah …..
A. metode demonstrasi, metode membaca, metode mendengarkan, metode
menulis, dan berbicara didepan umum,
B. metode kelompok, metode membaca, metode mendengarkan, metode
menulis, dan berbicara didepan umum,
C. metode ceramah, metode membaca, metode mendengarkan, metode
menulis, dan berbicara didepan umum,
D. metode bercerita, metode membaca, metode mendengarkan, metode
menulis, dan berbicara didepan umum,

H. Kunci Jawaban
Terlampir
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Kegiatan Pembelajaran 2:
Perencanaan Program Kegiatan Ekstrakurikuler
Berdasarkan Potensi Peserta Didik
A. Tujuan
Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi
peserta didik, termasuk kreativitasnya

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator keberhasilan materi pokok 2 adalah
a. Merencanaan berbagai kegiatanekstrakurikuler untuk mendorong peserta
didik mencapai perestasi secara optimal
b. Merencanakan Pembinaan kegiatanekstrakurikuler untuk mendorong peserta
didik mencapai perestasi secara optimal

C. Uraian Materi
1. Pendahuluan
Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa dan
pada waktu libur sekolah yang dilakukan baik di sekolah ataupun di luar
sekolah. Tujuan program ekstrakurikuler adalah untuk memperdalam dan
memperluas pengetahuan peserta didik, mengenal hubungan antar berbagai
mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya
pembinaan

manusia

seutuhnya.

Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan
peserta didik di sekolah, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar.
Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar
sampai universitas. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar peserta didik
dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai
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bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari
pihak sekolah maupun peserta didik itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar
jam pelajaran sekolah.
Kegiatan dari ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk kegiatan pada seni,
olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan
positif untuk kemajuan dari peserta didik itu sendiri.

BENTUK KEGIATAN
EKSTRAKURIKULER

PENGEMBANGAN
PENGEMBAN
KEPRIBADIAN
GAN
KEPR
KEGIATAN SENI

KEGIATAN
KEAGAMAAN

KEGIATAN
OLAH RAGA
Gambar.2.1. Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler
2. Pembelajaran
Menurut Corey (Dalam Sagala , 2010 : 61) Pembelajaran adalah suatu
proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk
memungkinkan dia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisikondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu.
Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu
kegiatan atau usaha yang dapat memberikan kepuasan emosional, dan
dapat diukur dengan alat atau tes tertentu (Asnawi, 2009: 5)
Untuk mencapai prestasi belajar yang diharapkan peserta didik, maka
perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar
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antara lain; faktor yang terdapat dalam diri peserta didik (faktor intern), dan
faktor yang terdiri dari luar peserta didik (faktor ekstern). Faktor-faktor yang
berasal dari dalam diri peserta didik bersifat biologis sedangkan faktor yang
berasal dari luar diri pesertga didik antara lain adalah faktor keluarga,
sekolah, masyarakat dan sebagainya.
Ekstrakurikuler adalah wadah pembentuk karakter peserta didik dalam
lingkungan

sekolahyang

bertujuan

untuk

mengembangkan

jiwa

kepemimpinan dan kemampuan sosial melalui berbagai aktivitas, baik yang
terkait langsung maupun tidak langsung dengan materi kurikulum . Kegiatan
ini menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepribadian peserta
didik. Seperti yang tersebut dalam tujuan pelaksanaan ekstrakurikuler di
sekolah menurut Direktorat Pendidikan Menengah sebagai berikut:
a. Kegiatan ekstrakurikuler harus meningkatkan kemampuan peserta didik
beraspek kognitif, afektif dan psikomotor.
b. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan
pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif.
c. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu
pelajaran dengan pelajaran lainnya.
Dari tujuan ekstrakurikuler di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
ekstrakurikuler erat hubungannya dengan prestasi belajar peserta didik.
Melalui kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat bertambah wawasan
mengenai mata pelajaran yang erat kaitannya dengan pelajaran di ruang
kelas dan biasanya yang membimbing peserta didik dalam mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler adalah guru bidang studi yang bersangkutan. Melalui
kegiatan ekstrakurikuler juga peserta didik dapat menyalurkan bakat, minat
dan potensi yang dimiliki. Salah satu ciri kegiatan ekstrakurikuler adalah
keanekaragamannya, dapat digunakan sebagai bagian dari kegiatan
ekstrakurikuler.
Hasil yang dicapai peserta didik setelah mengikuti pelajaran
ekstrakurikuler dan berdampak pada hasil belajar di ruang kelas yaitu pada
mata pelajaran tertentu yang ada hubungannya dengan ekstrakurikuler yaitu
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mendapat nilai baik pada pelajaran tersebut. Biasanya peserta didik yang
aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler akan terampil dalam berorganisasi,
mengelola, memecahkan masalah sesuai karakteristik ekstrakurikuler yang
diikuti.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa peserta didik yang aktif dan
berani menyampaikan pendapat itu identik dengan peserta didik yang
memiliki prestasi belajar lebih baik dibandingkan teman-teman lain yang yang
pasif. Peserta didik yang aktif dapat menyerap ilmu dengan baik dan berani
mengutarakan hal-hal yang belum mereka pahami sehingga ketika mereka
menemui masalah maka mereka akan segera menanyakan permasalahan itu
kepada guru. Sedangkan peserta didik yang cenderung pasif mereka lebih
lama menyerap ilmu karena mereka tidak berani mengutarakan apa yang
belum mereka pahami, sehingga mereka tidak berani bertanya ketika mereka
mengalami kesulitan, sehingga disini jelas perbedaan antara siswa yang aktif
dan pasif.

3. Prinsip-prinsip program Ekstrakurikuler
Dengan berpedoman pada maksud dan tujuan kegiatan ekstrakurikuler
disekolah maka dapat dikemukakan prinsip-prinsip kegiatan ekstrakurikuler.
prinsip kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut:
a. Semua peserta didik, guru dan personil administrasi sekolah hendaknya
ikut serta dalam usaha meningkatkan program.
b. Kerjasama dalam team adalah fundamental.
c. Perbuatan untuk partisipasi hendaknya dibatasi.
d. Proses lebih penting dari pada hasil.
e. Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan khusus sekolah.

36

Aktivitas Belajar Siswa
a. Pengertian Aktivitas Belajar Peserta didik
Aktivitas

belajar

merupakan

suatu

kegiatan

yang

dilakukan

untuk

menghasilkan perubhan pengetahuan-pengetahua, nilai-nilai sikap, dan
keterampilan pada siswa sebgai latihan yang dilaksanakan secara sengaja.
b. Jenis Aktivitas Belajar Peserta didik
Berdasarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip diatas, diharapkan kepada
guru untuk dapat mengembangkan aktivitas peserta didik. Diatas jenis-jenis
aktivitas yang dimaksud dapat digolongkan menjadi:
1) Visual Activities, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan
aktivitas peserta didik dalam melihat, mengamat, dan memperhatikan.
2) Oral Activities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan
peserta didik dalam mengucapkan, melafazkan, dan berfikir.
3) Listening Aktivities, aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan
peserta didik dalam berkonsentrasi menyimak pelajaran.
4) Motor Activities, yakni segala keterampilan jasmani peserta didik untuk
mengekspresikan bakat yang dimilikinya.

4. Perbedaan Kegiatan Ekstrakurikuler dan Kegiatan Kurikuler
Kegiatan

ektrakurikuler

berbeda

dengan

kegiatan

kurikuler

(intrakurikuler). Perbedaan keduanya ini dapat Dilihat dari beberapa aspek,
antara lain (a) sifat kegiatan; (b) waktu pelaksanaan; (c) sasaran dan tujuan
program; (d) teknis pelaksanaan dan; (e) evaluasi dan criteria keberhasilan.
Berikut

ini

akan

kita

bahas

satu

persatu.

a. Sifat kegiatan
Bila dilihat dari sifat kegiatan, kegitan kurikuler merupakan kegiatan yang
wajib diikuti oleh setiap peserta didik. Kegiatan kurikuler bersifat mengikat.
Program kurikuler berisi berbagai kemampuan dasar dan kemampuan
minimal yang harus dimiliki peserta didik di suatu tingkat sekolah (lembaga
pendidikan). Oleh karenanya maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh
pencapaian

peserta

didik

pada

tujuan

kegiatan

kurikuler

ini.
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Sebaliknya, kegiatan ektrakurikuler lebih bersifat sebagai kegiatan penunjang
untuk mencapai program kegiatan kurikuler serta untuk mencapai tujuan
pendidikan yang lebih luas. Sebagai kegiatan penunjang, maka kegiatan
ekstrakurikuler sifatnya lebih luwes dan tidak terlalu mengikat. Keikutsertaan
peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diprogramkan lebih
bergantung pada bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik itu sendiri.

b. waktu pelaksanaan
Kalau ditinjau dari waktu pelaksanaan, waktu untuk kegiatan kurikuler pasti
dan tetap, dilaksanakan sekolah secara terus-menerus setiap hari sesuai
dengan kalender akademik. Sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler sangat bergantung pada sekolah yang bersangkutan, lebih
bersifat

fleksibel

dan

dinamis.

c. sasaran dan tujuan program
Sebagai kegiatan inti persekolahan yang wajib diikuti oleh seluruh peserta
didik, kegiatan kurikuler memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan
kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler berhubungan dengan kegiatan
untuk menumbuhkan kemampuan akademik peserta didik, sementara
kegiatan ekstrakurikuler lebih menumbuhkan pengembangan aspek-aspek
lain seperti pengembangan minat, bakat, kepribadian, dan kemampuan
sebagai makhluk sosial, disamping tentu saja, sebagai pembantu pencapaian
tujuan

kegiatan

kurikuler.

d. teknis pelaksanaan
Teknis pelaksanaan kegiatan kurikuler, sebagai kegiatan inti persekolahan,
sangatlah ketat dan teratur, dengan struktur program yang pasti sesuai
kalender akademik. Kegiatan kurikuler berada di bawah tanggungjawab guru
bidang studi atau guru kelas.Sementara itu kegiatan ekstrakurikuler,
penanggung jawabnya dapat guru kelas, guru bidang studi yang mungkin
lebih bersifat team work, sesuai dengan keahlian para guru tersebut untuk
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bidang-bidang tertentu. Bahkan tak jarang sekolah mempekerjakan tenaga
dari luar untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, di mana tenaga luar
tersebut memiliki keahlian-keahlian khusus yang diprogramkan pada
kegiatan

ekstrakurikuler.

e. evaluasi dan kriteria keberhasilan
Keberhasilan kegiatan kurikuler ditentukan oleh keberhasilan peserta didik
dalam menguasai kompetensi yang sesuai dengan kurikulum yang
diberlakukan oleh sekolah. Evaluasi keberhasilan pencapaian ditentukan
dengan

menggunakan

tes.

Pada

kegiatan

ekstrakurikuler,

kriteria

keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan dalam kegiatan
itu. Analisis dan evaluasi keberhasilan dilakukan secara kualitatif.

5. Perencanaan Program Ekstrakurikuler
Program kegiatan

ekstrakurikuler pada

prinsipnya

didasarkan pada

kebijakan yang berlaku dan kemampuan sekolah, kemampuan para orang
tua/masyarakat dan kondisi lingkungan sekolah.
Sekolah dapat mengembangkan alternatif program kegiatan ekstrakurikuler,
melalui cara:
a. Alternatif -1 Top-Down : sekolah menyediakan/menyelenggarakan
program kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk paket-paket (jenis-jenis
kegiatan) yang diperkirakan dibutuhkan peserta didik.
b. Alternatif -2 Bottom-Up : sekolah mengakomodasikan keragaman potensi,
keinginan, minat, bakat, motivasi dan kemampuan seorang atau
kelompok peserta didik untuk kemudian menetapkan/menyelenggarakan
program kegiatan ekstrakurikuler.
c. Alternatif -3: Variasi dari alternatif-1 dan alternatif-2.
Alternatif

manapun

hendaknya

di

pertimbangkan

tenaga,

biaya,

sumber/bahan/fasilitas. Sekolah sebaiknya melakukan penelusuran atau
seleksi atas potensi, keinginan, minat, bakat, motivasi dan kemampuan
peserta didik sebagaimana dipertimbangkan adanya quota atas peserta
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untuk

setiap

jenis

kegiatan

ekstrakurikuler

yang

ditawarkan/akan

diselenggarakan. Seleksi dapat ditempuh melalui suatu test, kuesioner,
wawancara/penawaran tertentu sekaligus dimaksudkan untuk mengetahui
kelompok

peserta didik yang

karena

berbagai

hal

tidak

dapat

melanjutkan studi sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam
layanan program kegiatan ekstrakurikuler.
Selanjutnya sekolah melakukan pengelompokkan peserta didik dengan
jumlah

tertentu

(sesuai

quota)

yang

dipandang

layak

mengikuti

satu/beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang akan diselenggarakan.
Sebagaimana jumlah peserta telah ditetapkan, suatu perencanaan kegiatan
ekstrakurikuler hendaknya menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap jenis
program kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan sejalan pula dengan visi
sekolah yang telah ditetapkan.
Melalui penetapan tujuan dan jenis kegiatan serta peserta didik (sebagai
sasaran) yang ditetapkan, perencanaan hendaknya menetapkan rencana
strategi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan struktur organisasi
sekolah yang ada, rencana strategi pelaksanaan hendaknya menjelaskan
siapa yang bertanggung jawab, baik terhadap keseluruhan program kegiatan
ekstrakurikuler ataupun terhadap jenis kegiatan ekstrakurikuler tertentu yang
akan dilaksanakan. Perencanaan strategi ini mencakup pula, perencanaan
waktu, tempat, fasilitas/sumber/bahan, jaringan/tenaga lainnya, dan besarnya
alokasi dan sumber biaya.
Contoh Perencanaan Program Kerja Ekstrakurikuler
Salah satu wadah pembinaan peserta didik di sekolah adalah kegiatan
ekstrakurikuler.

Kegiatan-kegiatan

yang

diadakan

dalam

program

ekstrakurikuler didasari atas tujuan dari pada kurikulum sekolah. Melalui
kegiatan ekstrakurikuler yang beragam peserta didik dapat mengembangkan
bakat,

minat

dan

kemampuannya.

Namun seperti kegiatan formal lainnya, ektrakurikuler yang berada di bawah
naungan suatu badan dan instansi ataupun bentuk lainnya. Dalam hal ini
adalah kegiatan ektarkurikuler yang berada dalam ruang lingkup Sekolah

40

,maka suatu kegiatan ektrakurikuler memerlukan Rencana Program Kerja
yang akan di jadikan acuan para anggotanya untuk menjalankan kegiatankegiatan.
Salah satu contoh Rencana Program Kerja Ektrakurikuler dalam bentuk
kegiatan

Sepak

Bola

yang

berada

di

salah

satu

sekolah

.

CONTOH RENCANA PROGRAM KERJA EKSTRAKURIKULER SEPAK
BOLA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. PengertianKegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang berada di luar
program yang tertulis di kurikulum dan umumnya pihak sekolah menyediakan
waktu satu hari untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ekstrakurikuler
sangat berguna untuk pengembangan hobi, minat dan bakat peserta didik
pada hal tertentu. Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan ini merupakan suatu
bentuk perhatian sekolah pada peserta didik agar melakukan kegiatan yang
lebih positif.
Para peserta didik SMA/SMK adalah anak yang sedang dalam masa
perailihan dari pribadi seorang anak menuju pribadi yang lebih dewasa,
mereka cenderung menjauh dari orang tua dan lebih percaya pada teman,
mempunyai energi yang besar sehingga mereka tampak lebih emosional.
Kecenderungan lain adalah mereka berkelompok dengan teman yang
memiliki kesukaan yang sama.
Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler pada setiap sekolah di harapkan
dapat menjadi wadah untuk penyaluran energi peserta didik dan jenis
kegiatanpun sangat beragam baik itu seputar olah raga, kesenian,
keterampilan ataupun pengetahuan.

1.2.Maksud dan Tujuan
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Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami dari pengurus Ekstrakurikuler
“Sepak Bola “ bermaksud untuk menetapkan sasaran serta langkah-langkah
dalam mewujudkan kegiatan bidang olah raga Sepak Bola sebagai wadah
penyaluran bakat, hobi dan keterampilan dalam bidang olah raga bela diri
karate serta melatih mentalitas serta kedisiplinan diri. Tujuan dari rencana
program kerja kegiatan ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler dalam bidang olah raga sepak bola.

BAB II NAMA, TARGET DAN JADWAL KEGIATAN

2. 1. Nama Kegiatan
Nama kegiatan yang telah berjalan adalah ”Sepak Bola”.
2. 2. Target Kegiatan
Target dari kegiatan ini adalah peserta didik kelas X s.d. XII atau pelajar
lainnya dan umum.
2.3. Jadwal Kegiatan
Kegiatan latihan yang telah berjalan adalah dua kali dalam satu minggu yaitu
pada hari Selasa dan Sabtu jam 15.30 WIB berlokasi di “ Stadion Kota”

BAB III
RENCANA PROGRAM KERJA

3. 1. Rencana Program kerja Jangka Pendek dan Menengah
Setelah berjalan sekian lama ekstrakurikuler sepak bola hingga saat ini
masih tetap berjalan, ini berkat adanya kerja sama antara sekolah, guru,
pengurus sepak bola serta pihak-pihak terkait yang mendukung kegiatan
ekstarkurikuler sepak bola.

3.1.1. Adapun rencana kegiatan jangka pendek dan menengah ini meliputi:
a. Memperkenalkan dan mempertunjukkan ekstrakurikuler sepak bola
Kepada seluruh masyarakat sekolah.
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b. Mengajak dan merekrut peserta didik untuk ikut serta dalam kegiatan
ekstrakurikuler sepak bola
c. Mampu menunjukkan sebagai ekstrakurikuler sepak bola yang di minati
oleh Peserta didik
d. Sebagai wadah penyalur minat, bakat dan hobi bagi peserta didik
e. Melakukan latihan rutin sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
Selain itu sebagai salah satu cabang olah raga prestasi di harapkan
dapatmemunculkan bibit-bibit Atlit baru dalam bidang olah raga sepak bola.

3.1.2. Rencana Program Kerja Jangka Panjang
Dalam program jangka panjang ini di rencanakan akan melanjutkan programprogram yang belum terlaksana pada periode sebelumnya dan yang akan di
laksanakan pada periode saat ini, hal itu di susun dalam bentuk program
sebagai berikut:
a. Melanjutkan program yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya.
b. Melanjutkan program-program yang berkesinambungan, di antaranya :
c. Melaksanakan kegiatan latihan gabungan yang di laksanakan per
tiga bulan (triwulan) atau per 6 bulan (semester) dengan jadwal dan waktu
yang akan di tentukan kemudian.
d. Melaksanakan kegiatan sepak bola guna memperkenalkan kegiatan
ektrakurikuler kepada para siswa/siswi baru.
e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan yang berguna untuk
memperkokoh tali persaudaraan dan silatuhrahmi antara anggota sepak bola
atau dari anggota kegiatan ekstrakurikuler lain dan juga kegiatan-kegiatan
yang berkenaan dengan pengembangan diri.
f. Bekerja sama dengan ranting-ranting sepak bola lain dalam rangka studi
banding untuk melihat sejauh mana perkembangan para peserta didik selama
menjalani masa latihan.
g. Mengikuti pertandingan-pertandingan, antar pelajar atau yang di
selenggarakan oleh organisasi persepakbolaan daerah atau nasional
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Adapun anggaran dana yang akan di ajukan untuk pelaksanaan kegiatankegiatan program kerja tersebut terlampir pada halaman berikutnya.

BAB IV
PENUTUP
Demikianlah gambaran rencana program kerja ini kami susun dengan harapan
akan menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan
ekstrakurikuler sepak bola, sehingga perkembangan kegiatan ini akan lebih
jelas dan terarah dalam pencapaian tujuan. Dengan di sertai bantuan oleh
pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung
semoga rencana kegiatan ini akan dapat terlaksana dengan baik dan tentu
saja hasil akhirnya akan mencapai tujuan yang telah di tentukan serta dapat
memberikan manfaat bagi kita semua.

5. Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler
Melalui pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler akan dapat terlihat keunggulan
dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan seperti :
a.

Kegiatan Pembinaan Ketaqwaan terhadap Tuhan YME, seperti

melaksanakan peribadahan seperti yang diisyariatkan, memperingati harihari besar dalam agamanya, melaksanakan perbuatan amanah sesuai
dengan norma agamanya, membina toleransi kehidupan antar umat,
mengadakan lomba yang bernuansa agama dan mengadakan kegiatan seni
yang bernuansa agama.

Dengan demikian akan terbinanya kualitas

keimanan, kesadaran dan ketaqwaan terehadap Tuhan YME, kerukunan
antar umat dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

44

Gambar.2.2. Kegiatan Pondok Ramadhan

. b. Jenis-jenis kegiatan dari Pembinaan Kehidupan bernuansa dan bernegara
seperti melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin dan hari-hari besar
nasional lainnya, melaksanakan bakti sosial, melaksanakan lomba karya tulis,
menghayati dan mampu menyanyikan lagu-lagu nasional.

Hasil yang

diharapkan dari peserta didik adalah agar mereka memiliki jiwa patroitisme
yang tinggi dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat
kebangsaan dan memiliki sikap bertanggung jawab terhadap bangsa dan
negara, semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Gambar.2.3. Pembinaan Kehidupan Berbangsa

c.Jenis-jenis kegiatan pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara yaitu
melaksanakan tata tertib sekolah, melaksanakan baris berbaris, mempelajari
dan menghayati sejarah perjungan bangsa dan melaksanakan wisata, pecinta
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alam dan kelestarian lingkungan. Hal ini akan mendorong peserta didik agar
memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, terpadu dan berlanjut dalam
menumbuh kembangkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa
dan bernegara, dan rela berkorban.
d.Kegiatan-kegiatan kepribadian dan budi pekerti luhur seperti membuktikan dan
meningkatkan

kesadaran

rela

berkorban

dengan jalan

melaksanakan

perbuatan amal untuk meringankan beban dan penderitaan orang lain,
meningkatkan sifat hormat peserta didik terhadap orang tua, guru, baik di
sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Hasilnya yang diharapkan agar
peserta didik memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, memiliki budi
pekerti luhur sesuai norma dan nilai yang berlaku, memiliki rasa tanggung
jawab kemasyarakatan, dan kesetiakawanan yang tinggi.
e.Kegiatan-kegiatan pembinaan-pembinaan berorganisasi, pendidikan politik dan
kepemimpinan seperti memantapkan dan mengembangkan peran serta
peserta didik
membentuk

dalam OSIS sesuai dengan kedudukan masing-masing,
kelompok

belajar,

melaksanakan

latihan

kepemimpinan,

mengadakan forum diskusi ilmiah, mengadakan media komunikasi OSIS
(bulletin,madding), mengorganisasikan suatu pementasan dan atau bazar.
Hasil yang diharapkan agar peserta didik mampu berorganisasi, memimpin
dan dipimpin, bekerjasama, menguasai tata cara berdiskusi, dan memiliki
keterampilan mengatur dan mengorganisasikan kegiatan, rajin berkreasi
dalam bidang ilmiah, gemar membaa dan menulis, menghargai pendapat
orang lain, dan tidak memeksakan kehendak, serta menghargai dan
melaksanakan keputusan bersama.
f. Kegiatan-kegaitan pembinaan keterampilan dan kemampuan berwiraswasta
seperti meningkatkan keterampilan dan menciptakan sesuatu yang berguna,
meningkatkan keterampilan dibidang teknik, elektronika, dan sebagainya,
meningkatkan

46

usaha-usaha

keterampilan

tangan,

meningkatkan

penyelenggaraan perpustakaan madrasah, melaksanakan praktek kerja nyata,
kerja lapangan. Hasil yang diharapkan agar peserta didik memiliki sikap
kewiraswastaan, dinamis, kreatif, mandiri dan percaya diri.
g. Kegiatan-kegiatan pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi adalah
meningkatkan kesadaran hidup sehat dilingkungan madrasah, rumah dan
lingkungan

(masyarakat),

melaksanakan

mellaksanakan

pemeliharaan

keindahan,

usaha

kesehatan

penghijauan

dan

madrasah,
kebersihan

madrasah, menyelenggarakan kantin sekolah, meningkatkan kesehatan
mental,

melaksanakan

pencegahan

penggunaan

narkooba,

menyelenggarakan lomba berbagai macam loahraga, mengembangkan kreasi
seni. Hasil yang diharapkan agar peserta didik memiliki daya tangkal dan
ketahanan terhadap pengaruh buruk lingkungan serta meningkatkan daya
kreasi yang positif.
h.Kegiatan-kegiatan pembinaan persepsi, apreasiasi dan kreasi seni adalah
mengembangkan wawasan dan keterampilan peserta didik dibidang seni
suara,

tari,

seni

rupa

dan

kerajinan,

drama,

music

dan

fotografi,

menyelenggarakan sanggar macam-macam seni, meningkatakan daya cita
seni dan mementaskan mamamerkan hasil/karya seni. Hasil yang diharapkan
agar peserta didik dapat mengisi waktu luang dengan berbagai kegatan,
mempunyai wawasan dan keterampilan dibidang seni, mampu memelihara
dan menghargai seni dan budaya nasional.
Dalam pelaksanaan pembinaan ekstrakurikuler dapat menghasilkan sebagai
berikut :
a.

Pengembangan,

yaitu

fungsi

kegiatan

ekstrakurikuler

untuk

mengembangkan kemampuan dan kreatifitas peserta didik sesuai dengan
potensi, bakat dan minat mereka.
b. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan
kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik
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c. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan
suasana rileks menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik untuk
menunjang proses perkembangan
d.

Persiapan

Karir,

yaitu

fungsi

kegiatan

ekstrakurikuler

untuk

mengembangkan kesiapan karir peserta didik.

D. Aktivitas Pembelajaran
a. Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan
belajar ini ?
b. Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan
belajar ini ?
c. Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan materi
kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ?
d. Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ? Aspek
menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar ini?

E. Latihan/Tugas
Lakukan tugas yang ada dibawah ini sesuai dengan langkah-langkahnya
1. Bentuk kelas menjadi 4 kelompok (@ 6 – 8 orang / kelompok)
2. Diskusikan “strategi yang dilakukan oleh guru jika dalam mengajar
menghadapi peserta didik yang memiliki berbagai macam potensi peserta
didik
3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!
4. Perbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan pada saat presentasi !
5. Kumpulkan hasil perbaikan pada fasilitator !
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F. Rangkuman
Ekstrakurikuler adalah wadah pembentuk karakter peserta didik dalam
lingkungan sekolahyang bertujuan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan
dan kemampuan sosial melalui berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung
maupun tidak langsung dengan materi kurikulum . Kegiatan ini menjadi salah
satu unsur penting dalam membangun kepribadian peserta didik.
Peserta didik yang aktif dan berani menyampaikan pendapat identik dengan
peserta didik

yang memiliki prestasi belajar lebih baik dibandingkan teman-

teman lain yang yang pasif. Peserta didik yang aktif dapat menyerap ilmu
dengan baik dan berani mengutarakan hal-hal yang belum mereka pahami
sehingga ketika mereka menemui masalah maka mereka akan segera
menanyakan permasalahan itu kepada guru. Sedangkan siswa yang cenderung
pasif mereka lebih lama menyerap ilmu karena mereka tidak berani
mengutarakan apa yang belum mereka pahami, sehingga mereka tidak berani
bertanya ketika mereka mengalami kesulitan, sehingga disini jelas perbedaan
antara peserta didik yang aktif dan pasif.
Sekolah dapat mengembangkan alternatif program kegiatan ekstrakurikuler,
melalui cara:
a. Alternatif -1 Top-Down : sekolah menyediakan/menyelenggarakan program
kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk paket-paket (jenis-jenis kegiatan) yang
diperkirakan dibutuhkan peserta didik.
b. Alternatif -2 Bottom-Up : sekolah mengakomodasikan keragaman potensi,
keinginan, minat, bakat, motivasi dan kemampuan seorang atau kelompok
peserta didik untuk kemudian menetapkan/menyelenggarakan program kegiatan
ekstrakurikuler.
c. Alternatif -3: Variasi dari alternatif-1 dan alternatif-2.
Seleksi

dapat

ditempuh

melalui

suatu

test,

wawancara/penawaran tertentu sekaligus dimaksudkan untuk

kuesioner,
mengetahui

kelompok peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat melanjutkan
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studi sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam layanan program
kegiatan ekstrakurikuler.
Selanjutnya sekolah melakukan pengelompokkan peserta didik dengan jumlah
tertentu (sesuai quota) yang dipandang layak mengikuti satu/beberapa jenis
kegiatan ekstrakurikuler yang akan diselenggarakan. Sebagaimana jumlah
peserta telah ditetapkan, suatu perencanaan kegiatan ekstrakurikuler hendaknya
menetapkan

tujuan

yang

jelas

untuk

setiap

jenis

program

kegiatan

ekstrakurikuler yang disediakan sejalan pula dengan visi sekolah yang telah
ditetapkan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Pilihlah jawaban pada soal dibawah ini dengan cara memberikan tanda
silang pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang paling tepat !
1.Kegiatan ekstrakurikuler adalah ….
A. kegiatan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah yang
dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah
B. kegiatan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah yang
dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah
C. kegiatan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah yang
dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah
D. kegiatan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah yang
dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah

2. Tujuan program ekstrakurikuler adalah ….
A. untuk memperdalam dan memperluas sikap peserta didik, mengenal
hubungan antar kegiatan, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi
upaya pembinaan manusia seutuhnya
B. untuk memperdalam dan memperluas keterampilan peserta didik, mengenal
hubungan antar berbagai mata pelajaran, menyalurkan kompetensi, serta
melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya
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C. untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan peserta didik,
mengenal hubungan antar berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan
minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya
D. untuk meningkatkan pengetahuan pendidikan ekstrakurikuler, mengenal
hubungan antar peserta didik, menyalurkan bakat dan minat, serta
melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya

3. Tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu kegiatan atau usaha yang dapat
memberikan kepuasan emosional, dan dapat diukur dengan alat atau tes
tertentu adalah ….
A. prestasi kerja
B. prestasi belajar
C. kinerja
D. kompetensi
4. Prinsip kegiatan ekstrakurikuler adalah ….
A. semua peserta didik, dan guru ikut serta dalam usaha meningkatkan
program, serta kerjasama dalam team
B. semua peserta didik, personil administrasi sekolah ikut serta dalam usaha
meningkatkan kompetensi, dan kerjasama dalam team
C. semua peserta didik, guru dan personil administrasi sekolah ikut serta
dalam usaha meningkatkan sikap,pengetahuan dan keterampilan
D. semua peserta didik, guru dan personil administrasi sekolah ikut serta
dalam usaha meningkatkan program, dan kerjasama dalam team

5. Sekolah menyediakan/menyelenggarakan program kegiatan ekstrakurikuler
dalam bentuk paket-paket (jenis-jenis kegiatan) yang diperkirakan dibutuhkan
peserta didik adalah alternative program melalui cara ….
A. Alternative – 1 Top down
B. Alternative – 2 Bottom-Up
C. Alternative – 3 Variasi dari alternatif-1 dan alternatif-2
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D. Alternative – 4 Variasi dari alternatif-2 dan alternatif-3

6. Melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin dan hari-hari besar nasional
lainnya, melaksanakan bakti sosial, melaksanakan lomba karya tulis,
menghayati dan mampu menyanyikan lagu-lagu nasional adalah jenis kegiatan
ekstrakurikuler ….
A. pembinaan keagamaan.
B. pembinaan Kehidupan bernuansa dan bernegara.
C. pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan YME.
D. kegiatan pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara

7.

Meningkatkan

kesadaran

rela

berkorban

dengan jalan

melaksanakan

perbuatan amal untuk meringankan beban dan penderitaan orang lain,
meningkatkan sifat hormat siswa terhadap orang tua, guru, baik di madrasah
maupun di lingkungan masyarakat adalah jenis kegiatan ekstrakurikuler ……..
A. kegiatan pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara,
B. pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan YME.
C. kegiatan kepribadian dan budi pekerti luhur
D. pembinaan Kehidupan bernuansa dan bernegara.

8. Melaksanakan tata tertib sekolah, melaksanakan baris berbaris, mempelajari
dan menghayati sejarah perjuangan bangsa dan melaksanakan wisata peserta
didik , pecinta alam dan kelestarian lingkungan adalah jenis kegiatan
ekstrakurikuler ……
A.

kegiatan pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara,

B.

pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan YME.

C.

kegiatan kepribadian dan budi pekerti luhur

D.

pembinaan Kehidupan bernuansa dan bernegara.
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9. Melaksanakan peribadahan seperti yang diisyariatkan, memperingati hari-hari
besar dalam agamanya, melaksanakan perbuatan amanah sesuai dengan
norma agamanya, membina toleransi kehidupan antar umat, mengadakan
lomba yang bernuansa agama dan mengadakan kegiatan seni yang
bernuansa agama adalah jenis kegiatan ekstrakurikuler ….
A. kegiatan pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara
B. pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan YME.
C. kegiatan kepribadian dan budi pekerti luhur
D. pembinaan Kehidupan bernuansa dan bernegara

10. Meningkatkan keterampilan dan menciptakan sesuatu yang berguna,
meningkatkan keterampilan dibidang teknik, elektronika, dan sebagainya,
meningkatkan

usaha-usaha

keterampilan

tangan,

meningkatkan

penyelenggaraan perpustakaan madrasah, melaksanakan praktek kerja
nyata, kerja lapangan adalah jenis kegiatan ekstrakurikuler ….
A. kegatan pembinaan keterampilan dan kemampuan berwiraswasta
B. pembinaan Kehidupan bernuansa dan bernegara
C. kegiatan pembinaan pendidikan pendahuluan bela Negara
D. kegiatan kepribadian dan budi pekerti luhur
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Kegiatan Pembelajaran 3:
Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Berdasarkan
Potensi Peserta Didik
A. Tujuan
Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi
peserta didik, termasuk kreativitasnya

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Melaksanakan Program hasil seleksi, sesuai kondisi sekolah dan peraturan
yang berlaku



Melaksanakan Pembinaan potensi kecerdasan atau bakat akademik
dilaksanakan sesuai program

C. Uraian Materi
1. Jenis kegiatan Ekstrakurikuler
Kegiatan ekstrakurikuler dapat berbentuk;
a. Krida, meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa
(LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRAKA)

Gambar.3.1. Kegiatan PASKIBRAKA.
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b. Karya

ilmiah,

meliputi

Kegiatan

Ilmiah Remaja

(KIR),

kegiatan

penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian.
c. Latihan/lomba keberbakatan/prestasi, meliputi pengembangan bakat
olah raga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan
d. Seminar, lokakarya, dan pameran/bazar, dengan substansi antara lain
karir, pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, seni
budaya
Selanjutnya menurut Depdikbud (1987:27) kegiatan ekstrakurikuler dibagi
menjadi dua jenis yaitu:
a) Kegiatan yang bersifat sesaat, misalnya: karyawisata, bakti sosial.
b) Kegiatan yang bersifat kelanjutan, misalnya: pramuka , PMR, dan
sebagainya

2. Format kegiatan Ekstrakurikuler
Format kegiatan ekstrakurikuler dapat berbentuk sebagai berikut;
a. Individual, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti peserta didik
secara perorangan.
b. Kelompok, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh
kelompok-kelompok peserta didik.
c. Klasikal, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti peserta didik dalam
satu kelas.
d. Gabungan, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti peserta didik
antar kelas/antar sekolah/madrasah.
e. Lapangan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format
yang diikuti oleh seorang atau sejumlah peserta didik melalui
kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan.

3. Keterlibatan Peserta didik dalam kegiatan Ekstrakurikuler
Keaktifan dan keterlibatan peserta didik dalam suatu organisasi atau
kegiatan yang diikutinya merupakan gambaran perkembangan sosial peserta
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didik tersebut. Roni Nasrudin (2010: 18), menjelaskan bahwa karakteristik
peserta didik yang mengikuti kelompok/karakteristik peserta didik

aktifis

sekurang-kurangnya memiliki hal-hal berikut ini.
a. Keikutsertaan atau keterlibatan pada salah satu organisasi dalam hal ini
adalah salah satu unit kegiatan ekstrakurikuler.
b. Adanya peranan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, meliputi
posisi mereka dalam struktur berorganisasi dan tanggung jawab serta
loyalitas terhadap kegiatan.
c. Adanya tujuan yang jelas dalam kegiatan ekstrakurikuler, baik tujuan yang
bersifat kepentingan pribadi, sosial maupun akademis.
d. Adanya manfaat yang mereka rasakan dari kegiatan yang mereka ikuti,
baik manfaat yang bersifat pribadi, sosial maupun akademis.
e. Adanya dukungan dalam keikutsertaan peserta didik pada kegiatan yang
mereka dikuti, baik itu dukungan diri sendiri, guru, maupun teman.
f. Adanya prestasi yang pernah diraih.
Kegiatan ekstrakurikuler berbeda-beda sifatnya, ada yang bersifat sesaat
dan ada pula yang berkelanjutan. Kegiatan yang bersifat sesaat seperti
karyawisata dan bakti sosial, itu hanya dilakukan pada waktu sesaat dan
alokasi waktu yang terbatas sesuai dengan kebutuhan, sedangkan yang
sifatnya berkelanjutan maksudnya kegiatan itu tidak hanya untuk hari itu saja,
melainkan kegiatan tersebut telah diprogramkan sedemikian rupa sehingga
dapat diikuti terus sampai selesai kegiatan sekolah.
Kegiatan

ekstrakurikuler

yang

dapat

dijadikan

sebagai

tempat

mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler
antara lain: PMR, Pramuka, Pecinta Alam, Volly, OSIS, dan Robotika. Melalui
kegiatan ekstrakurikuler ini, peserta didik banyak mendapatkan prestasi yang
membanggakan baik ditingkat regional maupun nasional.
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D. Aktivitas Pembelajaran
Diskusikan sejumlah pertanyaan di bawah ini.
a. Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan
belajar ini ?
b. Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan
belajar ini ?
c. Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan materi
kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ?
d. Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ? Aspek
menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar ini?

E. Latihan/Tugas
Diskusikan dalam kelompok (Waktu : 15 menit )
Bagaimana merencanakan program kegiatan ekstrakurikuler dan strategi yang
digunakan berdasarkan potensi peserta didik ?

F. Rangkuman
Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ikut andil dalam meningkatkan prestasi
dalam belajar. Kegiatan ekstrakurikuler bukan termasuk materi pelajaran yang
terpisah dari materi pelajaran lainnya, penyampaian materi pelajaran dapat
dilaksanakan di sela-sela kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan, mengingat
kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari kurikulum sekolah. Kegiatan
ekstrakurikuler dapat dijadikan wadah untuk peserta didik menampung minat dan
bakatnya.
Kegiatan

ekstrakurikuler

berfungsi

untuk

mendukung

perkembangan

personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan
pemberian

kesempatan

untuk

pembentukan

karakter

dan

pelatihan

kepemimpinan.
Mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta
didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan
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kepada

peserta didik

untuk memperluas pengalaman sosial, praktek

keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai social.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Petunjuk:
1. Bacalah dengan seksama soal berikut ini
2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar
Soal :
1. Kegiatan pendidikan diluar mata pelajaran dan pelayanan konseling yang
merupakan wahana pengembangan pribadi peserta didik melalui berbagai
aktifitas sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka baik
yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan materi kurikulum
sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan dan untuk menunjang pencapaian
tujuan pendidikan di seluruh lembaga pendidikan adalah ….
A.

jalur kegiatan ekstrakurikuler

B.

jalur kegiatan intrakurikuler

C.

jalur kegiatan kokurikuler

D.

jalur kegiatan intra dan ekstrakurlkuler

2. Kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti peserta didik dalam satu kelas adalah
….
A.

bentuk program kegiatan ekstrakurikuler individual

B.

bentuk program kegiatan ekstrakurikuler kelompok

C.

bentuk program kegiatan ekstrakurikuler klasikal

D.

bentuk program kegiatan ekstrakurikuler gabungan

58

3. Kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti seorang atau sejumlah peserta didik
melalui kegiatan diluar kelas atau dilapangan adalah ….
A. bentuk program kegiatan ekstrakurikuler gabungan
B. bentuk program kegiatan ekstrakurikuler klasikal
C. bentuk program kegiatan ekstrakurikuler kelompok
D. bentuk program kegiatan ekstrakurikuler lapangan

4. Jenis kegiatan ekstrakurikuler meliputi kepramukaan, Pelatihan Dasar
Kepemimpinan Siswa (LDKS), Kursus Kader Da’wah (KKD), Palang Merah
Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRAKA) adalah ….
A.

karya ilmiah

B.

penelitian

C.

seminar/lokakarya

D.

krida

5. Pembinaan kesiswaan memiliki tujuan ….
A.

mengembangkan keterampilan peserta didik secara optimal dan
terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas

B.

mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu
yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas

C.

mengembangkan sikap peserta didik secara optimal dan terpadu yang
meliputi bakat, minat, dan kreativitas

D.

mengembangkan pengetahuan peserta didik secara optimal dan
terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas

6. Kegiatan

ekstrakurikuler

berfungsi

untuk

mendukung

perkembangan

personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan
pemberian

kesempatan

untuk

pembentukan

karakter

dan

pelatihan

kepemimpinan adalah ….
A. kegiatan ekstrakurikuler fungsi pengembangan
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B. kegiatan ekstrakurikuler fungsi sosial
C. kegiatan ekstrakurikuler fungsi pembinaan
D. kegiatan ekstrakurikuler fungsi rekreatif

7.

Kegiatan

ekstrakurikuler

dilakukan

dalam

suasana

rileks,

menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses
perkembangan peserta didik adalah ….
A.

kegiatan ekstrakurikuler fungsi sosial

B.

kegiatan ekstrakurikuler fungsi pengembangan

C.

kegiatan ekstrakurikuler fungsi rekreatif

D.

kegiatan ekstrakurikuler fungsi pembinaan

8. PMR, Pramuka, Pecinta Alam, Volly, OSIS, dan Robotika adalah sebagai
tempat peserta didik mengembangkan ….
A. kegiatan

intrakurikuler

yang

dapat

dijadikan

sebagai

tempat

dijadikan

sebagai

tempat

dijadikan

sebagai

tempat

dijadikan

sebagai

tempat

mengembangkan minat dan bakat peserta didik
B. kegiatan

ekstrakurikuler

yang

dapat

meningkatkan keterampilan peserta didik
C. kegiatan

ekstrakurikuler

yang

dapat

meningkatkan kompetensi peserta didik
D. kegiatan

ekstrakurikuler

yang

dapat

mengembangkan minat dan bakat peserta didik

“Selamat mengerjakan, semoga sukses”

H. Kunci Jawaban
Terlampir
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Kegiatan Pembelajaran 4:
Evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler
A. Tujuan
Peserta

diklat

mampu

mengevaluasi

pelaksanaan

Program

Kegiatan

Ekstrakurikuler

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mengevaluasi Program pembinaan potensi kecerdasan atau bakat akademik
disusun sesuai hasil seleksi, kondisi sekolah dan peraturan yang berlaku
2. Mengevaluasi

Pembinaan

potensi

kecerdasan

atau

bakat akademik

dilaksanakan sesuai program

C. Uraian Materi
1. Tujuan Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler
Evaluasi

program

kegiatan

ekstrakurikuler

dimaksudkan

untuk

mengumpulkan data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang
dicapai peserta didik. Penilaian dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk
menetapkan tingkat keberhasilan peserta didik pada tahap-tahap tertentu
dan untuk jangka waktu tertentu berkenaan dengan proses dan hasil
kegiatan ekstrakurikuler.
Evaluasi/Penilaian program ekstrakurikuler menekankan pada penilaian/tes
tindakan yang dapat mengungkapkan tingkat unjuk perilaku belajar/kerja
peserta didik. Penetapan tingkat keberhasilan untuk program ekstrakurikuler
didasarkan atas standar minimal tingkat penguasaan kemampuan yang
disyaratkan dan bersifat individual.
Penilaian secara inklusif mempertimbangkan pembentukan
kepribadian yang terintegrasi, jiwa kemandirian atau kewirausahaan, sikap
dan etos perilaku belajar/kerja dan disiplin peserta didik dalam kegiatankegiatan ekstrakurikuler. Juga, perilaku itu mempertimbangkan kemahiran
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dalam

pemecahan

strandard

masalah

dan

berkomunikasi;

mempertimbangan

keadilan dan keragaman secara individual bagi setiap peserta

didik; dan mempertimbangkan tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan
ekstrakurikuler yang dilakukan.
Penilaian dilakukan dengan memandang bobot yang sama baik terhadap
proses dan hasil akhir dari setiap kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan.
Penilaian melalui pemberian tugas secara bervariasi dan dinamis akan
mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab yang tinggi.
Ujian kemampuan atau tingkat kemahiran yang telah dicapai peserta didik
dan sertifikasi, dilakukan secara bersama sehingga dapat dipercaya dan
dipertanggungjawabkan.
Evaluasi kinerja program ekstrakurikuler merupakan kegiatan lebih lanjut dari
kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja; oleh
karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran
ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja
program ekstrakurikuler juga merupakan suatu proses umpan balik atas
kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa
datang, sebagai

suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja

menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap
tujuan dan sasaran.
Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerjamasa
lalu

yang

berguna

untuk

meningkatkan

produktivitas

di

masa

mendatang.Sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja
menyediakan informasitentang kinerja dalam hubungan terhadap tujuan dan
sasaran
Pengukuran kegiatan ekstra ini bertujuan memperoleh nilai capaian kinerja
masing-masing kegitan. Nilai capaian kinerja masing-masing kegiatan akan
dijumlahkan dan diberi bobot untuk memperoleh nilai capaian akhir program
ekstrakurikuler yang akan dievaluasi.
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2. Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Ekstra Kurikuler
2.1. Pelaksanaan
Peserta didik harus mengikuti program ekstrakurikuler wajib (kecuali
bagi

yang

terkendala),dan

dapat

mengikuti

suatu

program

ekstrakurikuler pilihan baik yang terkait maupun yang tidak terkait
dengan suatu mata pelajaran di satuan pendidikan tempatnya belajar.
Penjadwalan waktu kegiatan ekstrakurikuler sudah harus dirancang
pada awal tahun atau semester dan di bawah bimbingan kepala
sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan peserta
didik. Jadwal waktu kegiatan ekstrakurikuler diatur sedemikian rupa
sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan kurikuler atau
dapat menyebabkan gangguan bagi peserta didik dalam mengikuti
kegiatan kurikuler.
a. Kegiatan

ekstrakurikuler

yang

bersifat

rutin,

spontan

dan

keteladanan dilaksanakan secara langsung oleh guru konselor dan
tenaga kependidikan disekolah/madrasah.
b. Kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dilaksanakan sesuai
dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat dan
pelaksanaan sebagaimana telah direncanakan.
2.2. Penilaian
Penilaian perlu diberikan terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan
ekstrakurikuler. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan
keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang
dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif dan dilaporkan kepada
pimpinan sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan lainnya oleh
penanggung jawab kegiatan.
Peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai memuaskan pada
kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap semester. Nilai yang
diperoleh

pada

kegiatan

ekstrakurikuler

wajib

Kepramukaan

berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Nilai di bawah
memuaskan dalam dua semester atau satu tahun memberikan sanksi
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bahwa peserta didik tersebut harus mengikuti program khusus yang
diselenggarakan bagi mereka.
Persyaratan demikian tidak dikenakan bagi peserta didik yang
mengikuti

program

ekstrakurikuler

pilihan.

Meskipun

demikian,

penilaian tetap diberikan dan dinyatakan dalam buku rapor. Penilaian
didasarkan atas keikutsertaan dan prestasi peserta didik dalam suatu
kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Hanya nilai memuaskan atau di
atasnya yang dicantumkan dalam buku rapor.
Satuan pendidikan dapat dan perlu memberikan penghargaan kepada
peserta didik yang memiliki prestasi

sangat

memuaskan atau

cemerlang dalam satu kegiatan ekstrakurikuler wajib atau pilihan.
Penghargaan tersebut diberikan untuk pelaksanaan kegiatan dalam
satu kurun waktu akademik tertentu; misalnya pada setiap akhir
semester,

akhir

menyelesaikan

tahun,
seluruh

atau

pada

program

waktu

peserta

pembelajarannya.

didik

telah

Penghargaan

tersebut memiliki arti sebagai suatu sikap menghargai prestasi
seseorang. Kebiasaan satuan pendidikan memberikan penghargaan
terhadap prestasi baik akan menjadi bagian dari diri peserta didik
setelah mereka menyelesaikan pendidikannya.

3. Pelaporan Kegiatan Ekstrakurikuler
Sekolah hendaknya membuat laporan, baik laporan untuk keseluruhan
program

kegiatan

ekstrakurikuler

ekstrakurikuler

ataupun

dan

untuk

pertanggungjawaban

setiap

jenis

keuangan

kegiatan

yang

telah

dialokasikan/digunakan untuk kegiatan yang dimaksudkan.
Untuk laporan kegiatan, hendaknya dibuat format yang sederhana tetapi
cukup komprehensif dan mudah dipahami, misalnya

mencakup: kata

pengantar, daftar isi, latar belakang, pengertian dari jenis kegiatan
ekstrakurikuler,

tujuan,

sasaran,

hasil

yang

diharapkan;

penyelenggaraan kegiatan yang meliputi persyaratan peserta, bentuk dan
materi kegiatan, organisasi penyelenggaraan,
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jadwal dan mekanisme

pelaksanaan, bentuk penghargaan, hasil yang diperoleh, kesulitan yang
dijumpai dan usaha mengatasi kesulitan itu, kesimpulan keseluruhan dan
saran-saran yang diajukan, serta lampiran-lampiran yang diperlukan.

D. Aktivitas Pembelajaran
a. Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan
belajar ini ?
b. Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan
belajar ini ?
c. Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan materi
kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ?
d. Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ?
e. Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar ini?

E. Latihan/Tugas
Kegiatan Individu !
Rencanakan program evaluasi pelaksanaan program ekstrakurikuler kegiatan
fungsi lapangan
Hasilnya serahkan kepada fasilitator.

F. Rangkuman
Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan disekolah merupakan salah satu
komponen penting dalam dunia pendidikan untuk membantu pengembangan
peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka. Dan
juga, Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang baik dan penting karena
memberikan nilai tambah bagi para siswa dan dapat menjadi barometer
perkembangan/kemajuan sekolah yang sering kali diamati oleh orangtua peserta
didik maupun masyarakat dengan adanya kegiatan ekstra tersebut diharapkan
suasana sekolah menjadi lebih hidup.

65

Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengumpulkan
data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik.
Penilaian

dapat

dilakukan

sewaktu-waktu

untuk

menetapkan

tingkat

keberhasilan peserta didik pada tahap-tahap tertentu dan untuk jangka waktu
tertentu berkenaan dengan proses dan hasil kegiatan ekstrakurikuler.
Penilaian program ekstrakurikuler menekankan pada penilaian/tes tindakan
yang dapat mengungkapkan tingkat unjuk perilaku belajar/kerja peserta didik.
Penetapan tingkat keberhasilan untuk program ekstrakurikuler didasarkan atas
standar minimal tingkat penguasaan kemampuan yang disyaratkan dan bersifat
individual.
Sekolah hendaknya membuat laporan, baik laporan untuk keseluruhan program
kegiatan ekstrakurikuler dan untuk setiap jenis kegiatan ekstrakurikuler ataupun
pertanggungjawab keuangan yang telah dialokasikan/digunakan untuk kegiatan
yang dimaksudkan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Petunjuk:
1. Bacalah dengan seksama soal berikut ini
2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar
Soal :
1. Tujuan evaluasi bagi peserta didik …..
A. mengetahui apakah hasil pekerjaannya memuaskan atau tidak
B. mengetahui apakah hasil kegiatannya memuaskan atau tidak
C. mengetahui apakah hasil kinerjanya memuaskan atau tidak
D. mengetahui apakah hasil belajarnya memuaskan atau tidak
2. Guru mempunyai cara untuk megadakan seleksi bagi calon peserta didik,
kegiatan untuk memilih peserta didik naik tidaknya ke tingkat lanjut, adalah
fungsi evaluasi ……..
A. penempatan
B. diagnostik
C. selektif
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D. keberhasilan
3. Tujuan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler adalah ………
A. untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan
yang dicapai peserta didik
B. untuk menyeleksi data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang
dicapai peserta didik
C. untuk mengidentifikasi data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan
yang dicapai peserta didik
D. untuk menganalisis data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan
yang dicapai peserta didik
4. Pengukuran kegiatan ekstra ini bertujuan untuk ….
A. memperoleh nilai capaian kegiatan masing-masing kegiatan
B. memperoleh nilai capaian keterampilan masing-masing kegiatan
C. memperoleh nilai capaian pengetahuan masing-masing kegiatan
D. memperoleh nilai capaian kinerja masing-masing kegiatan
5. Penilaian kegiatan ekstrakurikuler dilakukan untuk mengetahui ……
A. kriteria kegiatan proses dan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan
ekstrakurikuler yang dipilihnya
B. kriteria keberhasilan proses dan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan
ekstrakurikuler yang dipilihnya
C. kriteria penilaian proses dan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan
ekstrakurikuler yang dipilihnya
D. kriteria pelaksanaan proses dan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan
ekstrakurikuler yang dipilihnya

“Selamat mengerjakan, semoga sukses”

H. Kunci Jawaban
Terlampir
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PENUTUP
A. Simpulan
Kegiatan pembelajaran modul ini memberikan informasi tentang pemahaman
identifikasi potensi peserta didik, perencanaan

kegiatan ekstrakurikuler,

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan evaluasi

kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam modul ini memberikan informasi kepada guru harus memiliki kemampuan
mendesain program, menguasai materi pelajaran, mampu menciptakan kondisi
kelas yang kondusif, terampil memanfaatkan media dan memilih sumber,
memahami cara atau metode yang digunakan sesuai kebutuhan dari potensi
peserta didik.
Ekstrakurikuler adalah wadah pembentuk karakter peserta didik dalam
lingkungan sekolahyang bertujuan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan
dan kemampuan sosial melalui berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung
maupun tidak langsung dengan materi kurikulum . Kegiatan ini menjadi salah
satu unsur penting dalam membangun kepribadian peserta didik.
Peserta didik yang aktif dan berani menyampaikan pendapat identik dengan
peserta didik

yang memiliki prestasi belajar lebih baik dibandingkan teman-

teman lain yang yang pasif. Peserta didik yang aktif dapat menyerap ilmu
dengan baik dan berani mengutarakan hal-hal yang belum mereka pahami
sehingga ketika mereka menemui masalah maka mereka akan segera
menanyakan permasalahan itu kepada guru. Sedangkan peserta didik yang
cenderung pasif mereka lebih lama menyerap ilmu karena mereka tidak berani
mengutarakan apa yang belum mereka pahami, sehingga mereka tidak berani
bertanya ketika mereka mengalami kesulitan, sehingga disini jelas perbedaan
antara peserta didik yang aktif dan pasif.
Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ikut andil dalam meningkatkan prestasi
dalam belajar. Kegiatan ekstrakurikuler bukan termasuk materi pelajaran yang
terpisah dari materi pelajaran lainnya, penyampaian materi pelajaran dapat
dilaksanakan di sela-sela kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan, mengingat
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kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari kurikulum sekolah. Kegiatan
ekstrakurikuler dapat dijadikan wadah untuk peserta didik menampung minat dan
bakatnya.
Evaluasi

program

kegiatan

ekstrakurikuler

dimaksudkan

untuk

mengumpulkan data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai
peserta didik. Penilaian dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk menetapkan
tingkat keberhasilan peserta didik pada tahap-tahap tertentu dan untuk jangka
waktu tertentu berkenaan dengan proses dan hasil kegiatan ekstrakurikuler.
Demikian uraian tentang kegiatan pengembangan potensi peserta didik yang
berkaitan dengan kegiatan ekstrakurilkuler di sekolah.

B. Tindak Lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu
menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau
membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai
minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat
memperoleh nilai minimal 80
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GLOSARIUM
Berfikir asosiatif adalah berfikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan
lainnya

Communication (komunikasi dengan orang lain), yaitu berlatih mengirim pesan
dengan menggunakan kata “saya”, belajar untuk tidak menyalahkan
orang lain dan belajar menjadi pendengar yang baik

Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengumpulkan data
atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai peserta
didik

Group dynamic (dinamika kelompok), yaitu

membangun kerja sama, belajar

menjadi pemimpin dan belajar menjadi pengikut yang baik.

Inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon
tertentu karena ada proses respon lain yang sedang berlangsung

Potensi adalah

kemampuan yang dimiliki setiap pribadi (individu) yang

mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan sehingga dapat
berprestasi

Potensi peserta didik adalahkapasitas atau kemampuan dan karakteristik / sifat
individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang
memiliki

kemungkinan

dikembangkan

dan

atau

menunjang

pengembangan potensi lain

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa dan pada
waktu libur sekolah yang dilakukan baik di sekolah ataupun di luar
sekolah
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Kegitan kurikuler yaitu merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap siswa

Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan
kemampuan dan kreatifitas peserta didik sesuai dengan potensi,
bakat dan minat mereka.

Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan
dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik

Persiapan Karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan
kesiapan karir peserta didik.

Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan suasana
rileks menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik untuk
menunjang proses perkembangan

Tingkat intelegensi adalah tingkat kecerdasan yang berbeda antara satu individu
dengan individu lainnya

Potensi fisik adalah kondisi kesehatan fisik dan keberfungsian anggota tubuh
diperoleh melalui pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga
medis dan observasi perilaku dalam mengikuti aktivitas pembelajaran
oleh guru

Kreaktifitas adalah menenukan susesuatu dari yang belum ada menjadi ada

Inovasi adalah mengembangkan konsep atau barang yang sudah ada menjadi
ditambah sesua asesoris
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Kecerdasan emosi adalah merupakan tahapan yang harus dilalui seseorang
sebelum mencapai kecerdasan spiritual

Intelligensi adalah kemampuan untuk mengarahkan fikiran atau tindakan,
kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut
dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengeritik diri sendiri atau
melakukan autocriticsm

Emosi adalah suatu perasaan (afek) yang mendorong individu untuk merespon
atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam
maupun dari luar dirinya

Faktor Fisik adalah

dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu diperhatikan

sarana dan prasarana yang ada jangan sampai menimbulkan
gangguan pada peserta didik. Misalnya: tempat didik yang kurang
sesuai, ruangan yang gelap dan terlalu sempit yang dapat
menimbulkan gangguan kesehatan

Faktor Psikososial adalah perkembangan emosi peserta didik sengat erat
kaitannya dengan faktor-faktor: perubahan jasmani, perubahan dalam
hubungannya dengan orang tua, perubahan dalam hubungannya
dalam teman-teman, perubahan pandangan luar (dunia luar) dan
perubahan dalam hubungannya dengan sekolah

Faktor Sosial-Kulture adalah faktor problem yang dialaminya peserta didik, yang
berakibat mereka melepaskan diri dari orang tua dan mengarahkan
perhatiannya pada lingkuan di luar keluarganya untuk bergabung
dengan teman sekebudayaannya, guru dan sebagainya. Lingkungan
teman memegang peranan dalam kehidupan remaja.

75

Faktor akademis adalah jumlah peserta didik yang dihadapi di dalam kelas, rasio
guru dan peserta didik menentukan kesuksesan belajar. Di samping
itu, indeks prestasi, tingkat inteligensi peserta didik juga tidak kalah
penting.

Faktor Sosial adalah hubungan kedekatan sesama siswa dan keadaan ekonomi
peserta didik itu sendiri mempengaruhi pribadi peserta didik tersebut

Strategi Pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan
materi pembelajaran didasarkan pada pengetahuan, keterampilan
dan sikap awal peserta didik

Self awareness yaitu, ketrampilan ini diberikan dengan membahas kata-kata yang
berkaitan dengan perasaan, hubungan antara pikiran dan perasaan di
satu sisi dengan reaksi di pihak lain, peranan pikiran atau perasaan
dalam bereaksi

Managing feeling yaitu memonitor perasaan (self talk atau gumaman) seseorang
untuk menangkap perasaan perasaan negative, belajar menyadari
timbulnya perasaan tertentu misalnya sakit hati yang membuat
seseorang menjadi marah

Self concept yaitu membangun kepekaan terhadap identitas diri yang kuat dan
untuk mengembangkan menerima dan menghargai diri sendiri.

Handling stress (penanganan stress), adalah melakukan kegiatan relaksasi,
senam pernafasan, berimajinasi secara terarah atau berolah raga

Perilaku adalah kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati
langsung maupun yang tidak dapat diamati secara langsung
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Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat- urat syaraf dan
otot-otot (neuromuscular) yang lazimnya tampak dalam kegiatan
jasmaniah seperti menulis, mengetik, olah raga, dan sebagainya
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LAMPIRAN

KUNCI JAWABAN Materi POKOK 1. : Identifikasi Potensi Peserta Didik
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SOAL NO :

JAWABAN

1.

A

2.

C

3.

B

4.

A

5.

B

6

D

7

A

8

C

9

B

10

D

KUNCI JAWABAN Materi POKOK 2. : Perencanaan Kegiatan
Ekstrakurikuler

SOAL NO :

JAWABAN

SOAL NO

JAWABAN

1.

A

6

B

2.

C

7

C

3.

B

8

D

4.

D

9

B

5.

A

10

A

KUNCI JAWABAN Materi POKOK 3. : Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler
SOAL NO

JAWABAN

SOAL NO

JAWABAN

1.

A

5.

B

2.

C

6.

A

3.

D

7.

C

4.

D

8.

D
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KUNCI JAWABAN Materi POKOK 4. : Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler
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SOAL NO

JAWABAN

1.

A

2.

C

3.

A

4.

D

5.

B
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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting
sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru
yang kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga
dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut
menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu
pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.
Pengembangan

profesionalitas

guru

melalui

program

Guru

Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua
guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah
dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik
dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukanpeta
kekuatan

dan

kelemahan

kompetensi

guru

dalam

penguasaan

pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10
(sepuluh)

kelopok

kompetensi.

Tindak

lanjut

pelaksanaan

UKG

diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program
Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru
sebagai agen perubahaan dan sumber belajar utama bagi peserta didik.
Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring
(online) dan campuran (blended) tatap muka dengan online.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag
Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan
dan Pemberayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan
yang

bertanggung

jawab

dalam

mengembangkan

perangkat

dan
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melaksanakan peningkaan kompetensi guru sesuai dengan bidangnya.
Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah
modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online
untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar
dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia
Karena Karya.
Jakarta, Februrari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan
dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga kependidikan merupakan
tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang
sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu “Menciptakan
Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga
kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan
keprofesian berkelanjutan.
Modul Diklat Guru Pembelajar merupakan petunjuk bagi
penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul
yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga
kependidikan. Modul ini disajikan untuk memberikan informasi tentang
penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan dalam kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga
kependidikan.
Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi
secara maksimal dalam mewujudkan modul ini, mudah-mudahan modul
ini dapat menjadi acuan dan sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan modul untuk
pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan saran yang
membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan modul ini di
masa mendatang.
Makassar, Desember 2015
Kepala

Dr. H. Rusdi, M.Pd.
NIP. 196504301991031004
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan
pengembangan

keprofesian

secara

berkelanjutan

agar

dapat

melaksanakan tugas profesionalnya. Pengembangan profesionalitas
guru melalui program Guru Pembelajar (GP) adalah pengembangan
kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai
kebutuhan,

bertahap,

dan

berkelanjutan

untuk

meningkatkan

profesionalitasnya.
GP sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga
kependidikan

diharapkan

kependidikan

mampu

dapat

menjamin

secara

terus

meningkatkan, dan mengembangkan

guru

dan

menerus

tenaga

memelihara,

kompetensi sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan GP akan
mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan
tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.
Di dalam pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh PPPPTK
diperlukan modul sebagai salah satu sumber belajar guru. Modul Diklat
GP Multimedia Kelompok Kompetensi B ini disusun sebagai acuan
bagi

penyelenggaraan

diiklat

pengembangan

keprofesian

melaksanakan

tugas

mengembangkan

dan

secara

secara

pelatihan

dalam

berkelanjutan

professional,

agar

meningkat,

upaya
dapat
dan

kompetensi sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.
Modul GP Multimedia Kelompok Kompetensi B ini membahas
tentang nirmana trimatra. Materi dalam modul ini mencakup tiga garis

1

besar pembasahan yaitu Pengantar Nirmana Trimatra, Bentuk
Nirmana Trimatra, dan Penerapan unsur dan prinsip desain dalam
nirmana trimatra..

2

Tujuan
Tujuan disusunnya modul GP Multimedia Kelompok Kompetensi B
ini adalah memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada
guru tentang nirmana trimatra dengan benar melalui aktivitas observasi
dan praktikum. Setelah mempelajari modul ini diharapkan guru dapat :
“Merancang suatu karya nirmana trimatra”.
Secara khusus tujuan penyusunan modul ini adalah:
1. Memberikan pemahaman tentang mengidentifikasi sifat dan
karakter material kertas.
2. Memberikan petunjuk tentang membedakan bentuk trimatra
dengan menggunakan teknik memotong, menggunting, mengiris
melipat dan menekuk.
3. Memberikan arahan tentang rancangan penerapan unsur dan
prinsip desain dalam nirmana trimatra.
Peta Kompetensi
Modul ini disusun dengan empat pembahasan utama (materi
pokok), dalam setiap materi pokok terdapat beberapa kegiatan
pembelajaran guna untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan,
dalam setiap kegiatan pembelajaran terdapat keterkaitan yang
mendukung atau menunjang pemahaman konsep dan praktik dalam
setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan.
Berikut merupakan peta kedudukan modul Nirmana Trimatra dalam
keseluruhan modul diklat Multimedia
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Gambar 1.1. Peta Kedudukan Modul

Ruang Lingkup
Modul ini merupakan panduan tentang nirmana trimatra yang berisi
tiga pokok bahasan materi, tiga pokok materi tersebut adalah :


Pengantar Nirmana Trimatra



Bentuk Nirmana Trimatra



Penerapan unsur dan prinsip desain dalam nirmana trimatra

Saran Cara Penggunaan Modul
Modul ini digunakan dengan dukungan bahan dan alat praktikum
diantaranya:

4



Kertas 80 gr



Kertas Karton



Lem kertas



Gunting



Alat Potong seperti cutter pen, professional cutter



Alas Potong/ cutting mat



Mistar/penggaris



Pensil
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Mengenal Nirmana Trimatra
A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui diskusi peserta diklat mengenal pengertian Nirmana
Dwimatra dan Trimatra
2. Melalui observasi peserta diklat mengenal perbedaan Nirmana
Dwimatra dan Trimatra
B. Indikator Pencapian Kompetensi
1. Mengenal Nirmana Trimatra
2. Membedakan bentuk-bentuk Nirmana Dwimatra dan Trimatra.
Uraian Materi
1. Pengertian Nirmana
Nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemenelemen visual seperti titik, garis, warna, ruang dan tekstur menjadi
satu kesatuan yang harmonis. Nirmana dapat juga diartikan
sebagai hasil angan-angan dalam bentuk dwimatra, trimatra yang
harus mempunyai nilai keindahan. Nirmana disebut juga ilmu
tatarupa. Elemen–elemen seni rupa dapat dikelompokan menjadi 4
bagian berdasarkan bentuknya.
a. Titik, titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai
dimensi. Raut titik yang paling umum adalah bundaran
sederhana, mampat, tak bersudut dan tanpa arah.
b. Garis, garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit
suatu benda, ruang, rangkaian masa dan warna.
c. Bidang, bidang adalah suatu bentuk pipih tanpa ketebalan,
mempunyai dimensi pajang, lebar dan luas; mempunyai
kedudukan, arah dan dibatasi oleh garis.
d. Gempal, gempal adalah bentuk bidang yang mempunyai
dimensi ketebalan dan kedalaman.
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Penyusunan merupakan suatu proses pengaturan atau disebut
juga komposisi dari bentuk-bentuk menjadi satu susunan yang baik.
Ada beberapa aturan yang perlu digunakan untuk menyusun
bentuk-bentuk

tersebut.

Walaupun

penerapan

prinsip-prinsip

penyusunan tidak bersifat mutlak, namun karya seni yang tercipta
harus layak disebut karya yang baik. Perlu diketahui bahwa prinsipprinsip ini bersifat subyektif terhadap penciptanya.
Dalam ilmu desain grafis, selain prinsip-prinsip diatas ada beberapa
prinsip utama untuk tujuan komunikasi dari sebuah karya desain.
a. Ruang Kosong (White Space)
Ruang kosong dimaksudkan agar karya tidak terlalu padat
dalam penempatannya pada sebuah bidang dan menjadikan
sebuah obyek menjadi dominan.
b. Kejelasan (Clarity)
Kejelasan atau clarity mempengaruhi penafsiran penonton
akan sebuah karya. Bagaimana sebuah karya tersebut dapat
mudah dimengerti dan tidak menimbulkan ambigu.
2. Dunia Dwimatra
Apakah dunia dwimatra itu? Dua matra, yaitu panjang dan
lebar, membentuk bidang papar. Pada bidang papar dibuat markah
papar yang dapat dilihat dan tidak mempunyai kedalaman, kecuali
kedalaman maya. Markah tersebut tidak memiliki ketebalan, dapat
abstrak atau mengimba sesuatu. Bidang dan markah bersamasama mengungkap dunia dwimatra yang berbeda dengan dunia
yang kita alami sehari-hari
Dunia

dwimatra

pada

dasarnya

ciptaan

manusia.

Menggambar, melukis, mencetak, mencelup, atau bahkan menulis
pun

termasuk

kegiatan

yang

langsung

menjurus

kepada

pembentukan dunia dwimatra.
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Terkadang benda trimatra terlihat sebagai dwimatra; misalnya
pemandangan yang kita nikmati nampak seperti sebuah lukisan
karena keindahannya. Berkat kemajuan teknologi dewasa ini,
kamera dengan mudah memilih segala yang ada di depan lensanya
menjadi gambar papar, sedangkan televisi dengan seketika
memindahkan santir yang bergerak ke permukaan berbatas.
Markah barik pada bahan alami yang licin seperti batu, kayu, dan
lain-lain juga mengesankan santiran dwimatra. Sesungguhnyalah
dunia dwimatra menjadi bermakna karena mata manusia.
3. Dunia Trimatra
Pada kenyataannya kita hidup dalam dunia trimatra. Apa
yang terlihat di depan kita bukanlah gambar papar dengan panjang
dan lebar saja, tapi ruang maujud yang dalam, jadi trimatra. Tanah
dibawah kaki membentang sampai di kaki langit yang jauh. Kita
dapat memandang lurus ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan,
ke atas, ke bawah. Apa yang terlihat adalah rangkaiaan kesatuan
ruang yan kita huni. Benda yang dekat dapat kita sentuh, dan
begitu

pula yang jauh dapat diraba kalau kita mencoba

menjangkaunya.
Setiap benda kecil, ringan, dan dekat kepada kita dapat kita
pungut dan putar-putarkan dalam tangan. Setiap geraknya akan
memperlihatkan raut yang berbeda karena hubungan antara benda
dan mata kita berubah. Kalau kita berjalan legat memasuki sebuah
pemandangan (hal yang mustahil dalam dunia dwimatra), benda
yang semula jauh tak hanya makin membesar, tapi rautnya pun
berubah karena makin banyak permukaanya yang tampak,
sementara permukaan lain makin berkurang.
Dengan pemandangan yang hanya sekilas, pemahaman kita
tentang benda trimatra takkan pernah lengkap. Pandangan dari
sudut dan jarak tertentu dapat mengelabui mata. Benda yang
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nampak bundar pada jarak yang agak jauh, jika didekati mungkin
saja sebuah bola, kerucut, tabung, atau raut lain yang alasnya
bundar. Untuk memahami benda trimatra, kita harus melihatnya
dari beberapa sudut dan jarak yang berbeda, kemudian hasil
penglihatan

itu

dirakit

dalam

pikiran

untuk

memperoleh

pemahaman yang lengkap tentang kenyataan trimatra. Walhasil
dunia trimatra menjadi bermakna karena pikiran manusia.
4. Nirmana Trimatra dalam Desain
Jika dilihat dari bentuk yang dipakai dalam ilmu desain,
nirmana

menggambarkan

lambang-lambang

bentuk

tidak

bermakna, dilihat sebagai kesatuan pola, warna, komposisi, irama,
nada dalam desain.
Bagi pemula, bentuk-bentuk yang dipelajari pada awalnya
dimulai

dari bentuk dasar seperti kotak, segitiga, bulat yang

sebelumnya

tidak

bermakna,

kemudian

dalam

proses

perancangan nirmana didesain sedemikian rupa menjadi sebuah
karya seni yang memiliki pola berirama tertentu. Istilah ini sering
dikaitkan dengan karya atau studi karya yang tidak memiliki makna
(nonrepresentasi). Biasanya, istilah ini dipakai sebagai sarana studi
mengenai unsur-unsur dan struktur dalam karya seni.
Sedangkan matra atau dimensi ialah satuan ukuran yang
memiliki tinggi, panjang, dan lebar. Dalam hal ini penggunaan
istilah ini seringkali

berhubungan dengan keruangan, seperti

dwimatra yang berarti dua dimensi atau trimatra yang berarti tiga
dimensi.
Nirmana trimatra disebut juga sebagai nirmana ruang atau
desain tiga dimensi. Nirmana trimatra menggali studi tentang
pengolahan rupa bentuk, atau dalam pengertian yang lebih lengkap
memberikan

pengetahuan

dasar

mengenai

prinsip-prinsip

pengolahan rupa tanpa adanya tujuan terhadap fungsi apapun,
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tetapi harus memiliki estetika atau keindahan Berbeda dengan
dunia dua dimensi yang hanya memiliki satuan panjang dan lebar
yang menciptakan suatu permukaan bidang di mana tidak
mempunyai kedalaman, dunia tiga dimensi lebih rumit. Ini karena
dunia tiga dimensi memiliki kedalaman fisik yang menyebabkan
banyak pandangan, tampak, dan arah yang harus dipertimbangkan
secara simultan.
Sudut-sudut yang berbeda dapat menghasilkan banyak
sekali hubungan di dalam ruang yang kompleks, yang sulit bila
divisualisasikan hanya di atas kertas. Tidak hanya satu sisi, tetapi
objek nirmana trimatra harus dipertimbangkan dari tampak atas dan
bawah, tampak depan dan belakang, dan tampak samping kiri dan
samping kanan.

Kemudian di dalam dunia dua dimensi atau

nirmana dwimatra, objek tidak akan mengalami perubahan bentuk
atau shape ketika pengamat mengubah kedudukan dan posisi.
Maksudnya, ketika pengamat bergerak mendekati objek, pengamat
akan melihatobjek lebih besar, tetapi dalam bentuk yang sama
persis.
posisi

Sebaliknya, nirmana trimatra sangat bergantung pada
pengamat,

karena

sedikit

perubahan

posisi

memengaruhi perubahan tampak keseluruhan bentuknya.

sangat
Oleh

karena itu, untuk mengetahui kelengkapan suatu objek tiga
dimensi, dapat dicapai dengan mengamati objek dari sudut dan sisi
yang berbeda, yang akan menghasilkan informasi yang lengkap
dalam pikiran pengamat.
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Aktivitas Pembelajaran
Membedakan Nirmana Dwimatra dan Trimatra
1. Perhatikan gambar-gambar berikut ini, diskusikan mana yang
termasuk Dwimatra dan Trimatra !

2. Perhatikan Gambar berikut, diskusikan mana yang Dwimatra dan
Trimatra, mengapa ?
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Gambar 2.A.Dwimatra dan Trimatra

Gambar 2.B.Dwimatra dan Trimatra
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Latihan
Jawablah pertanyaan berikut ini :
1. Apa yang dimaksud dengan Nirmana?
2. Apa perbedaan Dwimatra dan Trimatra?
3. Jelaskan unsur-unsur seni rupa dalam desain !
Rangkuman
Nirmana

menggambarkan

lambang-lambang

bentuk

tidak

bermakna, dilihat sebagai kesatuan pola, warna, komposisi, irama,
nada dalam desain.
Nirmana trimatra menggali studi tentang pengolahan rupa bentuk,
atau dalam pengertian yang lebih lengkap memberikan pengetahuan
dasar mengenai prinsip-prinsip pengolahan rupa tanpa adanya tujuan
terhadap fungsi apapun, tetapi harus memiliki

estetika

atau

keindahan. Berbeda dengan dunia dua dimensi yang hanya memiliki
satuan panjang dan lebar yang menciptakan suatu permukaan bidang
di mana tidak mempunyai kedalaman, dunia tiga dimensi

memiliki

kedalaman fisik yang menyebabkan banyak pandangan, tampak, dan
arah yang harus dipertimbangkan secara simultan
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Merancang Nirmana Trimatra

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui praktikum peserta didik dapat merancang nirmana trimatra
2. Melalui

praktikum

peserta

dapat

mampu

membayangkan

keseluruhan bentuk sebuah benda.
B. Indikator Pencapian Kompetensi
1. Memproyeksikan bentuk untuk merancang nirmana trimatra.
Uraian Materi
1. Merancang Nirmana Trimatra
Seperti merancang dwimatra, merancang trimatra juga
bertujuan mencapai keserasian rupa, atau membangkitkan rupa
tertentu yang mengasyikkan tapi dalam dunia trimatra. Merancang
trimatra lebih rumpil dari merancang dwimatra karena berbagai
sudut pandangan harus dipertimbangkan dengan serempak;
pertalian ruang yang rumpil ini tidak mudah digambarkan pada
kertas. Dalam pada itu merancang trimatra lebih mudah dari
merancang dwimatra karena berurusan dengan bentuk dan bahan
yang nyata dalam ruang yang sebenarnya; karena itu segala
masalah yang berhubungan dengan imba bentuk trimatra yang
maya pada kertas (atau bidang papar lain) dapat dihindarkan.
Sementara ada orang yang cenderung berpikir trimatra, banyak
pula

yang

cenderung

berpikir

dwimatra.

Mereka

mungkin

menghadapi kesulitan ketika merancang trimatra. Sering perhatian
mereka terpusatkan pada tampak depan saja sehingga tampak lain
terabaikan. Mungkin racana bentuk trimatra tak dapat mereka
kuasai, atau sering sering mereka terlalu mudah tertarik oleh warna
dan bari permukaan, padahal gempal dan ruang lebih penting
artinya.
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Ada perbedaan sikap antara cara berpikir dwimatra atau
trimatra. Perancang bentuk trimatra harus mampu membayangkan
keseluruhan bentuk sebuah benda, lalu memutar-mutarnya seolaholah benda itu ada ditangannya. Ia tidak boleh membatasi santirnya
pada satu dua tampak saja, tapi harus dengan seksama
menjelajahi permainan kedalaman dan perturutan rongga, dampak
pukal, dan khuluk bahan yang berlainan.
2. Tiga Arah Utama
Untuk memulai berpikir trimatra, pertama-tama kita harus
mengetahui tiga arah utama. Seperti telah disebutkan, trimatra
terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Untuk mendapatkan ketiga
matra sebuah benda, kita harus mengukur benda itu ke arah tegak,
lintang, dan bujur.
Jadi ketiga arah utama terdiri atas arah tegak keatas dan
bawah, arah lintang ke kiri dan ke kanan, dan arah bujur ke depan
dan belakang (gambar 2.1).
Pada setiap arah dapat dibuat bidang papar. Dengan
demikian terdapatlah bidang lintang, bidang jelar, dan bidang bujur
(gambar 2.2). Dengan menggandakan bidang tersebut, bidang
bidang lintang menjadi bidang muka dan pungkur, bidang jelar
menjadi bidang sutuh dan telapak, dan bidang bujur menjadi bidang
lambung kiri dan kanan. Semuanya bergabung membentuk kubus
(gambar 2.3).

Gambar 2.1.Tiga arah utama
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Gambar 2.2. Bidang lintang, bidang jelar, dan bidang bujur

Gambar 2.3. Kubus
3. Tiga Tampak Dasar
Setiap bentuk trimatra dapat ditempatkan dalam sebuah kubus
khayal sehingga tiga tampak dasarnya dapat ditentukan (gambar
2.4).

Gambar 2.4. Khubus Khayal

Jika bentuk itu diproyeksikan ke bidang utuh, muka, dan lambung
kubus khayal tersebut, akan diperoleh:
a. Tampak denah – bentuk terlihat dari atas (Gambar 2.5);
b. Tampak muka/depan – bentuk terlihat dari depan (gambar 2.6);
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c. Tampak lambung/samping – bentuk terlihat dari samping
(gambar 2.7).

Gambar 2.5. Tampak denah

Gambar 2.6. Tampak muka

Gambar 2.7. Tampak lambung

Tiap tampak merupakan diagram papar, dan semua tampak
bersama-sama meberikan bentuk trimatra yang paling seksama
(terkadang
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dibantu

dengan

tampak

imbuh

dan/atau

penampang). Dengan sendirinya diperlukan dasar pengetahuan
tentang menggambar teknik untuk dapat membangun kembali
bentuk asal berdasar gambar tampak itu

Aktivitas Pembelajaran
Tampak Dasar Trimatra
Proyeksikanlah tampak dasar gambar-gambar bentuk Trimatra
berikut ini !
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Gambar 2.8. Gambar tampak dasar bentuk Trimatra
Aktivitas Belajar 2
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Latihan
1. Proyeksikanlah tampak dasar gambar-gambar bentuk Trimatra
berikut ini

.
Gambar 2.9. Gambar tampak dasar bentuk Trimatra Aktivitas Latihan
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Rangkuman
Merancang trimatra bertujuan mencapai keserasian rupa,
merancang trimatra lebih mudah dari merancang dwimatra karena
berurusan dengan bentuk dan bahan yang nyata dalam ruang yang
sebenarnya.

Perancang

bentuk

trimatra

harus

mampu

membayangkan keseluruhan bentuk sebuah benda. Setiap bentuk
trimatra dapat ditempatkan dalam sebuah kubus khayal sehingga
tiga

tampak

dasarnya

dapat

ditentukan.

Jika

bentuk

itu

diproyeksikan akan diperoleh: Tampak denah/ atas, Tampak muka/
depan; Tampak lambung/ samping.
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Merancang Nirmana Trimatra
Berbahan Kertas
A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui observasi peserta diklat dapat mengidentifikasi sifat dan
karakter material kertas.
2. Melalui praktikum peserta didik dapat membedakan berbagai
bentuk trimatra dengan material kertas
B. Indikator Pencapian Kompetensi
1. Mengidentifikasi sifat dan karakter material kertas.
2. Membedakan berbagai bentuk trimatra dengan material kertas
C. Uraian Materi
1. Material yang Digunakan dalam Nirmana Trimatra
Material yang digunakan dalam merancang nirmana trimatra
salah satunya adalah kertas.

Ketika desainer telah berhasil

merancang dan membuat nirmana trimatra dengan baik, ia dapat
mempelajari seni nirmana trimatra ke tingkat yang lebih dalam dan
lebih rumit dengan menggunakan material-material lain yang
mengandung pola-pola tertentu. Sebagai contoh, selang dan
sumpit. Kedua material ini dapat digunakan sebagai perwakilan
bentuk lingkaran dan garis dalam sebuah nirmana trimatra.
Penggunaan material yang berbeda-beda dalam nirmana
trimatra tidak pernah dibatasi. Semua karya nirmana trimatra ialah
hasil karya seni yang diciptakan sesuai dengan keinginan, karakter,
dan ide yang dipaparkan desainer masing-masing. Tidak hanya
memanfaatkan kertas dan membentuknya menjadi karya seni yang
memiliki ruang, tetapi desainer juga mempelajari bagaimana
menggunakan kelebihan dan kekurangan dari bentuk-bentuk
barang tiga dimensi yang memiliki konstruksi yang berbeda-beda
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jika dikombinasikan. Jika seorang desainer membuat dua buah
nirmana trimatra dengan pola yang sama namun berbeda material,
nirmana yang pertama dibuat dari material selang dan sumpit,
sedangkan nirmana kedua dibuat dari material selang dan tusuk
gigi, walau memiliki bentuk dan pola yang sama, nirmana trimatra
yang terlihat pasti akan menghasilkan nilai seni

yang berbeda.

Tidak hanya nirmana yang memiliki pola yang sama dengan
material berbeda, tetapi juga nirmana yang memiliki material yang
sama dengan pola berbeda akan menghasilkan nilai seni yang
berbeda. Oleh karena itu untuk menentukan nilai seni dari nirmana
trimatra harus didasari oleh bagaimana pandangan orang lain dan
bagaimana cara orang-orang tersebut menilai seni dari nirmana
trimatra yang dibuat.
2. Sifat dan Karakteristik Kertas
Potensi kertas sungguh tak terbatas dan pada hakekatnya
sifat kertas sungguh unik karena dapat diubah tampilan fisiknya
dengan beragam teknik sesuai jenis kertasnya. Kertas dapat
diubah tampilannya dengan berbagai cara : diremas, dilinting,
dipotong
menutup,

(lurus/
dibuat

panjang),
bubur

dilem,
kertas/

interlock/berkaitan,
paper

mache,

saling

digulung,

digores/ditoreh, dilubangi, dilipat, dipotong/disobek-sobek, dijalin,
dijahit dan sebagainya.
Anda akan menikmati kegiatan mengolah kertas dengan
cara-cara tak lazim. Hal ini menarik untuk dieksperimentasikan,
mulai dari berkreasi dengan kertas berukuran terkecil hingga mural
kertas berukuran sangat besar, baik dengan bentuk 2D (lembaran)
kertas maupun bentuk 3D.
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Proyek yang digarap bisa sederhana atau rumit, bergantung
imajinasi dan keterampilan kreatur. Kualitas dan tipe kertas yang
digunakan mempengaruhi aktivitas dan keberhasilan yang dicapai.
Beragam jenis kertas dapat digunakan untuk fungsi yang berbeda
baik sebagai bahan dasar pembuatan produk fungsional seperti;
bungkus kado, buku tulis, tas kertas, poster, atau sebagai bahanbahan dasar pembuatan produk kriya, bahkan media artistik dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan karya seni atau material
patung. Berkreasi dengan kertas sungguh merupakan pengalaman
yang menarik

Gambar 2.10. Kertas dapat dibentuk

Beragam sifat kertas yang unik dan istimewa menjadikan
kertas memiliki peranan besar dalam kehidupan manusia. Sebagai
contoh, kertas dapat menyerap air, kertas dapat dianyam, kertas
dapat dikerat dan dilubangi, dan sebagainya.
Sifat kertas
Tahukah anda bahwa bahan utama kertas adalah selulosa
sehingga sifat kertas pun dipengaruhi oleh sifat selulosa.
Dan berikut adalah sifat-sifat utama selulosa yang mempengaruhi
kertas:
a. Menyerap air – kertas akan menyerap air kecuali ia diolah
b. Berwarna putih – warna kertas adalah putih kecuali ia
mengandungi lignin (sebagai impurity) atau pencelup
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c. Hidroskopik – kertas adalah hidroskopik dan akan mengambil
dan mengeluarkan kelembapan dengan pertukaran dalam
kelembapan relatif.
d. Lentur – kertas bersifat lentur atau artinya bisa di ubah ubah
bentuknya.
e. Mudah terbakar – kertas mudah terbakar.

Penggolongan Kertas
Jenis kertas terdiri dari beberapa macam. Berikut ini merupakan
jenis-jenis kertas berdasarkan peggolongan tertentu.
1. Berdasarkan keadaan permukaan, kertas terbagi menjadi yaitu :
a. Kertas tak berlapis (uncoated paper), merupakan kertas yang
tidak di berikan lapisan dengan ciri-ciri permukaan yang kasar dan
mempunyai daya serap zat cair yang tinggi.
Contoh : Kertas Koran, Kertas cetak Ilustrasi ( HHI ), Kertas tulis,
Berbagai jenis kertas cetak
b. Kertas berlapis ( coated paper ), merupakan jenis kertas yang
pada lapisan permukaannya di berikan lapisan. Lapisan tersebut
terdiri

dari zat kapur dan perekat.

Kertas jenis ini mempunyai

karakter permukaan yang halus, licin, mengkilat dan mempunyai
daya serap zat cair yang rendah.
Contoh : Berbagai jenis kertas cetak seni ( art paper/ kunstdruk ),
Jenis art paper yang dibuat tidak mengkilat( mail coated paper ).
2. Berdasarkan berat / ketebalan, berdasarkan beratnya (gramatur)
di golongkan menjadi
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- Kertas

= 0 - 149 g/m2

- Kertas karton

= 150 - 180 g/m2

- Karton

= 200 - 500 g/m2

- Board

= > 500 g/m2

3. Berdasarkan jenis serat, kertas di bagi menjadi :
a. Kertas mengandung kayu kertas jenis ini merupakan jenis kertas
yang di samping masih mengandung serat selulosa, tetapi masih
mengandung unsur-unsur kayu lainnya. Jenis kertas ini biasanya
bisa dilihat dari nama jenisnya. Misalkan jenis hout-houdend papier
yang di singkat HHI. Hout houdend merupakan bahasa Belanda
yang dalam bahasa inggrisnya, wood content dan dapat diartikan
mengandung kayu (wood content paper = hout houdend papier).
Kertas ini sebagian besar terdiri dari serat mekanis. Karakter dari
kertas ini adalah tidak tahan lama dan mudah berubah warna.
contoh : Kertas koran, kertas cetak ilustrasi
b. Kertas bebas kayu, Kertas jenis ini merupakan kertas yang
terbebas dari unsur kayu kecuali serat selulosa.
Terbentuk dari serat kimia dan mempunyai karakter relative tahan
lama. Cara penamaannya sama dengan jenis kertas mengandung
kayu. (wood free paper = hout vrij papier = bebas kayu). contoh :
jenis kertas tulis (wood free writing / hout vrij schrijf), jenis kertas
cetak (wood free offset/hout vrij offset), jenis kertasdokumen.

Satuan dan Ukuran Kertas
1. Satuan
Standar satuan pada kertas terdiri dari massa (gramatur), jumlah
lembar, dan ketebalan. Satuan berat yang dipakai untuk kertas
disebut juga gramatur.

Standar yang digunakan pada gramatur

kertas massa persatuan luas (g/m2). Tetapi lain halnya pada bord,
biasanya tidak menggunakan gramatur tetapi menggunakan nomor.
Nomor pada bord menyatakan jumlah helai bord yang ada dalam
satu bok. Semakin besar nomorya, semakin tipis ketebalannya.
Standar satuan jumlah lembar kertas adalah menggunakan rim.
satu rim = 500 lembar. Sedangkan untuk ketebalan, satuan yang
dipakai yaitu milimeter (mm).

Pengukuran ketebalan dilakukan
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menggunakan alat, micrometer khusus. Korelasi tebal dan berat
kertas tidak selalu sebanding karena sifat kepadatan kertas.

2. Ukuran Kertas
Di setiap negara umumnya berlaku 2 macam ukuran kertas yaitu :
ukuran standard lokal dan ukuran standardinternational (ISO). Di
negara Indonesia berlaku ukuran kertas peninggalan Belanda
seperti : Plano 65 x 100 cm dan ukuran kertas tulis 34 x 22 cm.
Secara standar internasional, ISO menyusun ukuran kertas dengan
nama deret A. Ukuran kertas dari deret A adalah 1 meter persegi
(A0).

Tabel 2.1. Ukuran kertas ISO seri A

D. Aktivitas Pembelajaran
Memotong, menggunting, mengiris melipat dan menekuk kertas
membentuk trimatra
Perhatikan gambar-gambar berikut ini, buatlah dengan memotong,
menggunting, mengiris melipat dan menekuk kertas!
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Gambar 2.11. Membentuk Kertas

E. Latihan/Tugas
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini :
1. Mengapa kertas dipilih untuk mengkreasikan berbagai bentuk
Trimatra?
2. Apa saja sifat-sifat kertas?
3. Sebutkan beberapa jenis kertas berdasarkan penggolongannya?
F. Rangkuman
Potensi kertas sungguh tak terbatas dan pada hakekatnya sifat kertas
sungguh unik karena dapat diubah tampilan fisiknya dengan beragam
teknik sesuai jenis kertasnya.Beragam jenis kertas dapat digunakan
untuk fungsi yang berbeda. Bahan utama kertas adalah selulosa
sehingga sifat kertas pun dipengaruhi oleh sifat selulosa. Jenis kertas
terdiri dari beberapa macam dibedakan berdasarkan: keadaan
permukaan, berat / ketebalan, jenis serat.
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Unsur Rancang Trimatra

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui praktikum peserta dapat memahami unsur rancang trimatra
2. Melalui praktikum peserta dapat mengenal unsur-unsur rancang
trimatra
B. Indikator Pencapian Kompmetensi
1. Membedakan unsur-unsur Trimatra.
C. Uraian Materi
1. Unsur Rancang Trimatra
Dalam rancang trimatra, terdapat tiga kelompok unsur :
a.

Unsur konsep- titik, garis, bidang, gempal

b.

Unsur rupa-raut, ukuran, warna, dan barik

c.

Unsur pertalian-kedudukan, arah, ruang dan gaya berat.

Unsur konsep tidak berwujud, tetapi terasa seolah-olah ada. Unsur
rupa tentu saja dapat dilihat dan menentukan penampilan akhir
sebuah

rancangan.

Unsur

pertalian

mengendalikan

racana

keseluruhan dan pertalian semua unsur rupa.
2. Unsur konsep
Rancang trimatra dapat dibayangkan lebih dulu dalam pikiran
sebellum diwujudkan. Rancang tersebut terdiri atas unsur konsep
berikut :
a.

Titik-titik sebagai konsep menujukan kedudukan dalam

ruang.

Unsur

ini

tidak

memiliki

panjang,lebar

atau

tebal,merupakan pangkal dan ujung sepotong garis, tempat
duagaris berpotong, dan pertemuan beberapa garis pada pojok
bidang atau sudut bentuk padat (gambar 2.12);

37

Gambar 2.12. Pangkal dan ujung sepotong garis, tempat dua garis
berpotong, dan pertemuan beberapa garis pada pojok bidang
b. Garis-bila sebuah titik bergerak,jalan yang dilaluinya membentuk
garis. Garis sebagai konsep mempunyai panjang ,tanpa lebar atau
tebal,mempunyai kedudukan dan arah. Garis merupakan sanding
sebuah bidang,dan tempat dua bintang bersambung atau
perpotongan (gambar 2.13);

Gambar 2.13. Konsep Garis

c. Bidang-jalan yang dilalui oleh sepotong garis yang bergerak
(kearah yang bukan arah dirinya)membentuk bidang. Bidang
sebagai

konsep

mempunyai

panjang

dan

labar,

tanpa

tebal,dibatasi oleh garis dan menentukan batas terluar sebuah
gempal (gambar 10);

Gambar 2.14. Konsep Bidang
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d. Gempal –jalan yang dilalui oleh bidang yang bergerak (kearah
yang bukan arah dirinya) membentuk gempal. Gempal sebagai
konsep

mempunyai

menentukan

besar

panjang
ruang

lebar

yang

dan

tinggi,tanpa

dikandungnya

atau

berat
yang

ditempatinya (gambar 2.15);

Gambar 2.15. Konsep Gempal

Perlu dicatat bahwa banyak di antara gagasan trimatra itu
pertama-tama diwujudkan pada selembar kertas papar.Biasanya
kita menggunakan garis tipis untuk menggambarkan batas bidang
atau gempal. Garis ini terlihat pada permukaan dwimatra, tapi
hanya merupakankonsep bila digunakan untuk menggambarkan
bentuk trimatra.
3. Unsur Rupa
Bentuk trimatra tidak sama jika dilihat sudut dan jarak yang
berlainan dan dibawah pencahayaan yang berbeda. Karena intu
unsur rupa berikut harus dipandang terlepas dari ketergantungan
pada keadaan yang berubah-ubah itu.
a. Raut-raut merupakan rupa keliling sebuah rancangan dan
jatidiriutama rancangan tersebut. Sebuah bentuk trimatra dapat
digambarkan pada permukaan papar dengan beberapa raut
dwimatra, dan kita harus menyadari hal ini agar dapat
mempertalikan rupa semua bagi segi yang berlainan itu pada
bentuk yang sama (gambar 2.16);
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Gambar 2.16 Raut Trimatra

b. Ukuran – ukuran bukan hanya besar atau kecil, panjang atau
pendek yang hanya dapat ditetapkan berdasarkan perbandingan.
Ukuran juga nyata sehingga tiap bentuk trimatra dapat dinyatakan
panjangnya,lebarnya, dan tingginya, sedangkan isinya dapat
dihitung (gambar 2.17);

Gambar 2.17. Ukuran panjang-lebar-tinggi bentuk Trimatra

c. Warna-warna ,atau nilai terang dan gelap, membedakan sebuah
bentuk dengan jelas dari lingkunganya,dan dapat berupa warna
alam atau buatan. Pada warna alam, warna asli bahanlah yang
ditampilkan. Pada warna buatan warna asli bahan ditutup dengan
lapisan cat, atau diubah dengan lapisan cat, atau diubah dengan
cara lain (gambar 2.18);

Gambar 2.18. Warna untuk membedakan sebuh bentuk Trimatra
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d. Barik – barik ialah kaifiat permukaan bahan yang digunakan untuk
membuat sebuah rancangan. Barik dapat dibiarkan sebagainya
adanya atau diolah secara khusus; dapat licin, kasar,kusam atau
berkilap menurut kehendak perancangan. Barik dapat berukuran
kecil, yang menekankan kedwimatraan permukaan sebagai hiasan,
atau berukuran besar yang menekankan kesan raba trimatra
(gambar 2.19);

Gambar 2.19. Barik pada permukaan bahan
4. Unsur Pertalian
Unsur

pertalian

pada

rancang

trimatra

lebih

rumpil

ketimbang pada rancang dwimatra. Dalam merancang dwimatra
kita menggunakan simpai acuan, sedangkan dalam merancang
trimatra kita dapat menggunakan kubus

khayal untuk

menetapkan pertalian itu.
a. Kedudukan, kedudukan harus ditentukan oleh lebih dar satu
diantara

tiga

tampak

dasar.

Kita

hatus

mengetahui

bagaimana sebuah titik bertalian dengan bidang muka /
pungkur,sutuh / telapak, dan lambang kubus khayal ( gambar
2.20);

Gambar 2.20. Kedudukan pada kubus khayal
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b. Arah, arah juga harus dilihat berdasarkan lebih dari satu tampak.
Sepotong garis dapat sejajar dengan bidang muka/pungkur, tapi
miring terhadap bidang lain pada kubus khayal (gambar 2.21);

Gambar 2.21. Arah pada kubus khayal

c. Ruang, ruang disini tentu saja nyata, tidak maya; dapat dilihat
sebagai benar-benar ditempati, tidak ditempati, atau berongga
(gambar 2.22);

Gambar 2.22. Ruang pada kubus khayal

d. Gaya berat, gaya berat nyata adanya dan berpengaruh pada
kemantapan sebuah rancang. Mustahil sebuah bentuk berada
diudara tanpa ditopang, digantung, atau dipancangkan. Bahan ada
yang berat dan ada yang ringan. Bahan yang dipakai menentukan
bobot sebuah bentuk, dan juga menentukan kemampuan bentuk
untuk menyangga beban gaya berat benda lain. Segala bangun
trimatra tunduk pada hukum gaya berat yang berarti ada susunan
dan penempatannya yang tidak mungkin (gambar 2.23).

42

Gambar 2.23. Kubus khayal dengan gaya berat
5. Unsur Ragang
Unsur ragang memiliki nilai racanadan terutama penting
untuk memahami zadat goemetri. Semua unsur ragang
digunakan untuk menunjukkan komponen goemetri sebuah
rancang trimatra:
a. Bucu, bucu terbentuk jika beberapa bidang bertemu pada
satu titik konsep. Bucu dapat menjorok keluar atau kedalam
(gambar 2.24);

Gambar 2.24. Bucu dalam unsur ragang

b. Sanding, sanding dibentuk oleh dia bidang tak sejajar yang
bertemu sepanjang garis konsep. Sanding dapat mengajur
keluar atau kedalam (gambar 2.25);
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Gambar 2.25. Sanding dalam unsur ragang

c. Sisi, bidang konsep yang menjelma menjadi permukaan. Sisi
adalah permukaan luar yang menglingkupi gempal (gambar 2.26);

Gambar 2.26. Sisi dalam unsur ragang

Idealnya bucu itu tegas dan runcing dan semua sading tegas dan
lurus dan semua sisi licin dan papar. Pada kenyataaannya
keadaan itu bergantung pada bahan dan teknik, sementara lika-liku
kecil-kecil tak dapat dihindarkan.Unsur ragang dapat membantu
menentukan bentuk gempal dengan tepat. Misalnya kubus terdiri
atas delapan bucu, dua belas sanding, dan enam sisi.
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D. Aktivitas Pembelajaran
1. Bentuk Kubus
Buatlah bentuk Kubus seperti gambar berikut :

Gunakan kertas karton yang dipotong , lipat dan kemudian lem tepi
dengan pola sebagai berikut :

Gambar. 2.27. Pola Bentuk Kubus
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2. Bentuk Kerucut (Cone)
Buatlah bentuk kerucut seperti gambar berikut :

Gunakan kertas karton yang dipotong , lipat dan kemudian lem tepi .
dengan pola sebagai berikut :

Gambar 2.28. Gambar Pola Cone
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3. Tetrahedron
Buatlah bentuk Tetahedron seperti gambar berikut :

Gunakan kertas karton yang dipotong , lipat dan kemudian lem
tepi . dengan pola sebagai berikut :

Gambar 2.29. Pola Tetahedron
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4. Piramida Segiempat
Buatlah bentuk Piramida Segiempat seperti gambar berikut :

Gunakan kertas karton yang dipotong , lipat dan kemudian lem
tepi . dengan pola sebagai berikut :

Gambar 2.30. Pola Piramida Segiempat
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5. Bentuk Oktahedron
Buatlah bentuk Oktahedron seperti gambar berikut :

Gunakan kertas karton yang dipotong , lipat dan kemudian lem
tepi . dengan pola sebagai berikut :

Gambar 2.31. Pola Oktahedron
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6. Bentuk Prisma Hexagonal
Buatlah bentuk Prisma Hexagonal seperti gambar berikut :

Gunakan kertas karton yang dipotong , lipat dan kemudian lem
tepi . dengan pola sebagai berikut :

Gambar 2.32. Pola Prisma Hexagonal
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7. Bentuk Prisma Trapesium
Buatlah bentuk Prisma Trapesium seperti gambar berikut :

Gunakan kertas karton yang dipotong , lipat dan kemudian lem
tepi . dengan pola sebagai berikut :

Gambar. 2.33 Pola Prisma Trapesium
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8. Bentuk Prisma Segiempat
Buatlah bentuk Prisma Segiempat seperti gambar berikut :

Gunakan kertas karton yang dipotong, lipat dan kemudian lem
tepi. Dengan pola sebagai berikut :

Gambar 2.34 Pola Prisma Segiempat
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Latihan/Tugas
Buatlah 2-3 bentuk dari masing-masing aktivitas pembelajaran di atas!
Rangkuman
Dalam rancang trimatra, terdapat tiga kelompok unsur : konsep, rupa
dan pertalian. Rancang trimatra dapat dibayangkan lebih dulu dalam
pikiran sebellum diwujudkan. Rancang tersebut terdiri atas unsur
konsep . Bentuk trimatra tidak sama jika dilihat sudut dan jarak yang
berlainan dan dibawah pencahayaan yang berbeda ini dikarenakan
unsur rupa. Dalam merancang trimatra kita dapat menggunakan kubus
khayal untuk mentapkan pertalian. Unsur ragang memiliki nilai
racana.dan terutama penting untuk memahami zadat goemetri.
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Membuat Nirmana Trimatra
A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui praktikum peserta diklat dapat membuat Nirmana Trimatra
2. Melalui praktikum peserta diklat membuat berbagai ruang lingkup
Nirmana Trimatra
B. Indikator Pencapian Kompetensi
1. Membedakan bentuk Nirmana Trimatra dalam berbagai ruang
lingkup bidang.
C. Uraian Materi
1. Unsur Nirmana Ruang
Mendesain karya nirmana ruang bertujuan mencapai keserasian
karya rupa. Mendesain nirmana ruang lebih sulit dari mendesain
nirmana

datar,

karena

berbagai

sudut

pandangan

harus

dipertimbangkan.
Nirmana ruang merupakan satu kesatuan ruang yang sulit dan
tidak mudah digambarkan diatas kertas. Dalam mendesain bentuk
nirmana ruang harus dapat membayangkan keseluruhan bentuk
sebuah benda, kedalaman dan ruang atau rongga, massa dan sifat
alami suatu bahan.
Dalam nirmana ruang terdapat tiga unsur:
• unsur konsep : titik, garis, bidang dan ruang
• unsur rupa: bentuk, ukuran , warna dan tekstur
• unsur pertalian : kedudukan, arah, ruang dan gaya berat.
Unsur konsep tidak brewujud tetapi seolah-olah ada. Unsur rupa
dapatdilihat dan menentukan penampilan akhir sebuah disain
nirmana

ruang.Sedangkan

unsur

pertalian

mengendalikan

keseluruhan semua unsur rupa.
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2. Ruang lingkup bidang bersaf/berjajar dalam nirmana ruang
Bidang bersaf awalnya terjadi dari sebuah titik, garis, dan
bidang. Jikasejumlah titik dijajarkan membenrtuk garis.
Contoh:

Gambar 2.35. Garis berawal dari titik

Jika sejumlah garis dijajarkan membentuk bidang
Contoh:

Gambar 2.36. Bidang berawal dari garis

Jika sejumlah bidang disejajarkan membentuk ruang
Contoh:

Gambar 2.37. Ruang berawal dari bidang

Dan jika sebuah ruang dinyatakan dengan sederet bidang,
setiap bidang merupakan irisan ruang tersebut
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.

Gambar 2.38. Sederatan bidang yang membentuk ruang
3. Bidang berjajar
Bidang sejajar:


Untuk membentuk ruang, kita bayangkan deretan irisan.atau
cara bentuk itu teriris tipis-tipis sehingga diperoleh bidang
berjajar.



Setiap bidang dapat dianggap sebagai bentuk yang dapat
dipakai dalam susunan pengulangan .

•

Perulangan berhubungan dengan pengulangan bentuk dan
ukuran.
Contoh gambar:

Gambar 2.39. Pengulangan bidang
Gradasi berhubungan dengan bentuk yang beragam dengan
berangsurangsur,dan dapat digunakan dalam 3 cara dan
ukuran.
1). Ukuran gradasi, bentuknya berulang.
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Gambar 2.40. Ukuran gradasi bentuk berulang
2). Bentuknya gradasi, ukurannya berulang.

Gambar 2.41. Bentuk gradasi ukurannya berulang
3). Bentuk dan ukurannya gradasi

Gambar 2.42. Bentuk ukuran gradasi
4. Ragam kedudukan
Kedudukan bertalian pertama-tama dengan jarak bidang
Jika arah tidak beragam, semua bidang akan berderat sejajar
sama.
Contoh :
1). Semua bidang bujur sangkar dengan ukuran yang sama.
Bidang yangbersaf dengan lurus kedua lereng tegaknya
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akan merunut dua garislurus sejajar yang jaraknya sama
dengan lintang bidang.

Gambar 2.43. Bidang bujur sangkar yang bersaf tegak

2). Jarak antar bidang dapat sempit atau lebar, dengan
bentuk yang sama.
Jarak yang sempit mengesankan kepadatan, sedangkan
jarak yanglebar melemahkan kesan ruang.

Gambar 2.44. Jarak antar bidang ynag sempit

3). Begitu juga tanpa mengubah jarak antar bidang,
kedudukan setiap bidang dapat digeser naik turun
dengan gradasi. Contoh ini mudah dikerjakan jika
bidang digantung di udara atau ditempatkan pada
sebuah alas sehingga diperoleh kesan membenam
dengan gradasi.

Gambar 2.45. Jarak antar bidang naik turun
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5. Peragaman arah
Arah bidang dapat diubah dengan tiga cara:
1). Diputar pada sumbu tegak

Gambar 2.46. Bidang diputar pada sumbu tegak

2). Diputar pada sumbu datar

Gambar 2.47. Bidang diputar pada sumbu datar

3). Diputar pada bidang itu sendiri

Gambar 2.48. Bidang diputar pada bidang sendiri

Perputaran ini pasti berpengaruh pada kedudukan bidang
karena setiapperubahan arah dengan sendirinya akan
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mengubah kedudukan. Pada perubaha ini bidang dapat
disusun memancar dan membentuk lingkaranatau dapat
pula berkelok-kelok.
Perhatikan gambar

Gambar 2.49. Bidang yang disusun membentuk lingkaran

Gambar 2.50. Bidang yang disusun berkelok-kelok

6. Konstruksi dan Perakitan
Teknik ini merupakan membangun bentuk dengan cara
menggabungkan sejumlah bagian sehingga tercipta struktur
yang kokoh. Upaya untuk membangun material itu memiliki
struktur konstruksi dirangkai menggunakan material penunjang
seperti lem atau paku.
Bahan lembaran apa pun dapat digunakan untuk membuat
bidang bersaf. Lembaran akrilik sangat baik untuk itu jika
kebeningan yang di kehendaki. Papan kayu lapis dapat
digunakan untuk ragang berukuran besar. Hampir semua imak
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di sini dibuat dari karton tebal yang mudah ditangani. Karton
tebal dapat melekat dengan baik pada papan alas.
Untuk meragang karton, sebaiknya digunakan perekat yang
kuat dan cepat kering. Kemantapan dan keteguhan terbaik
didapat bila bidang bersaf berdiri tegak pada papan alas datar.
Bidang mirirng hanya mungkin bila bahan dan perekatnya
sangat kuat, dan sisi sambungan tiap

bidang diserongkan

dengan tepat
D. Aktivitas Pembelajaran
1. Ragam Kedudukan dan Peragaman Arah
Setelah membaca materi di atas, dan berdasar hasil aktivitas
pembelajaran pada Kegiatan Belajar 3, susunlah satu karya yang
menunjukan ragam kedudukan dan peragaman arah. Berikanlah
deskripsi dan presentasikan hasilnya.

2. Membuat Nirmana Trimatra menggunakan kertas dengan
teknik folding (melipat)
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Buatlah pola seperti berikut ini

Gambar 2.51. Pola Folding Pertama
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Garis biru : garis potong/cut
Garis putus-putus merah: lipat bentuk gunung
Garis putus-putus biru: lipat bentuk lembah


Dengan memotong dan melipat, jadikan seperti gambar berikut
ini:

Gambar 2.52. Hasil Folding Pertama
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Buatlah pola seperti berikut ini

Gambar 2.53. Pola Folding Kedua

67



Dengan memotong dan melipat, jadikan seperti gambar berikut
ini:

Gambar 2.54. Hasil Pola Folding Kedua
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Buatlah pola seperti berikut ini

Gambar 2.55. Pola Folding Ketiga
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Dengan memotong dan melipat, jadikan seperti gambar berikut
ini:

Gambar 2.56. Hasil Folding Ketiga

3. Membuat Nirmana Trimatra


Amati gambar nirmana ruang pada bidang berjajar berikut :

Gambar 2.57. Karya Nirmana
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Gambar 2.58. Karya Nirmana

Gambar 2.59. Karya Nirmana


Jadikan gambar di atas sebagai inspirasi.



Siapkan bahan, alat dan tempat



Potonglah karton tebal persegi berukuran 12 x 12 cm sebanyak
20 keping. Selanjutnya gunting seperti yang anda rancang.



Susunlan secara berjajar pada papan yang telah disiapkan
untuk menempatkan bidang tersebut.
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E. Latihan
1. Sebutkan tiga cara merubah arah bidang!
2. Apa saja yang termasuk unsur rupa, unsur konsep dan unsur
pertalian dari nirmana ruang?
F. Rangkuman
Mendesain karya nirmana ruang bertujuan mencapai keserasian
karya rupa. Dalam mendesain bentuk nirmana ruang harus dapat
membayangkan keseluruhan bentuk sebuah benda, kedalaman
dan ruang atau rongga, massa dan sifat alami suatu bahan. Salah
satu unsur dalam nirmana ruang, yaitu unsur pertalian: kedudukan,
arah, ruang dan gaya berat dapat digunakan dalam merancang
nirmana dalam lingkup bidang.
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Penerapan Unsur dan Prinsip Desain Dalam
Nirmana Trimatra
A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui observasi

peserta diklat memahami unsur dan prinsip

desain dalam nirmana trimatra
2. Melalui praktikum peserta diklat dapat menerapkan unsur dan
prinsip desain dalam nirmana trimatra
B. Indikator Pencapian Kompetensi
1. Memahami unsur dan prinsip desain dalam nirmana trimatra
2. Menerapkan unsur dan prinsip desain dalam nirmana trimatra.
C. Uraian Materi
1. Pendahuluan
Mengenai unsur dalam nirmana trimatra sudah dibahas pada
kegiatan-kegiatan belajar sebelumnya.Berikut ini tentang prinsip
dasar desain akan dibahas sebelum menerapkan keduanya dalam
nirmana trimatra..
Jika kita akan menciptakan karya seni rupa atau desain, kita
dihadapkan pada masalah menyusun sesuatu. Sesuatu yang akan
disusun tersebut berupa unsur-unsur seni rupa dan desain. Seperti
halnya

seseorang

yang

akan

mendirikan

rumah,

tentu

membutuhkan bahan-bahan seperti pasir, semen, batu, batu bata,
kayu, dan lain-lain, maka seseorang yang akan menciptakan karya
seni atau desain membutuhkan bahan-bahan berupa unsur-unsur
seni rupa yang terdiri atas bentuk, raut, ukuran, arah, tekstur,
warna, value,ruang, kedudukan,gerak, jarak, jumlah, dan lain-lain.
Setelah memiliki bahan-bahan, orang yang akan mendirikan
rumah tentu memerlukan alat-alat seperti cangkul, cetok, gergaji,
dan lain-lain. Adapun orang yang akan menciptakan karya seni
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atau interval-interval tangga unsur-unsur seni rupa dan desain,
yaitu raut, ukuran, arah, tekstur, warna, value, kedudukan, gerak,
jarak, dan lain-lain.
Jika untuk mendirikan rumah orang perlu tahu metoda atau
cara, teknik-teknik membangun rumah, seperti perbandingan
campuran semen dan pasir, besaran ukuran besi baja yang
diperlukan, tebalan kayu yang diperlukan, dan lain-lain, agar rumah
yang dibanguntidak retak, miring, ataupun roboh, maka orang yang
menciptakan karya seni atau desain perlu tahu metode untuk
menciptakan karya yang memiliki niai seni. Adapun metode untuk
menciptakan karya seni dan desain yang disebut sebagai prinsipprinsip dasar seni rupa dan desain, meliputi antara lain keselarasan
/ irama / ritme, kesatuan (unity), dominasi / daya tarik / pusat
perhatian, keseimbangan, keserasian / proporsi / perbandingan,
kesederhanaan, dan kejelasan. Sesungguhnya prinsip dasar seni
dan desain yang lain masih banyak lagi, misalnya harmoni, kontras,
dan lain-lain. Selain itu, jika menciptakan karya seni rupa atau
desain dengan memperhatikan tujuh prinsip dasar ini saja, setidaktidaknya telah tercipta suatu karya yang memiliki nilai keindahan.
2. Prinsip-prinsip Desain
Penyusunan merupakan suatu proses pengaturan atau
disebut juga komposisi dari bentuk-bentuk menjadi satu susunan
yang baik. Ada beberapa aturan yang perlu digunakan untuk
menyusun bentuk-bentuk tersebut. Walaupun penerapan prinsipprinsip penyusunan tidak bersifat mutlak, namun karya seni yang
tercipta harus layak disebut karya yang baik. Perlu diketahui bahwa
prinsip-prinsip ini bersifat subyektif terhadap penciptanya. Berikut
ini beberapa prinsip-prinsip dasar dalam ilmu desain dan beberapa
gambaran dalam nirmana trimatra.:
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Irama (Rhythm)
Irama berasal dari kata wirama (Jawa), Wirahma (Sunda), rhutmos
(Yunani), semula berarti gerak berukuran, ukuran perbandingan,
berkerabat dengan kata rhein yang artinya mengalir.(Ensiklopedia
Indonesia,hal. 1479)
Irama disebut juga ritme yang berasal dari kata rhythm (Inggris).
Fajar Sidik dalam bukunya menulis bahwa irama atau ritme ialah
suatu pengulangan yang secara terus menerus dan teratur dari
suatu unsur atau unsur-unsur (Fajar Sidik,Disain Elementer, hal 48)
Jadi, dapat disimpulkan bahwa irama atau ritme adalah gerak
pengulangan atau gerak mengalir yang ajek, teratur, terus
menerus. Ajek yang dimaksud dalam hal ini bisa keajekan dalam
kesamaan-kesamaan, bisa keajekan dalam perubahan-perubahan,
atau

bisa

keajekan

dalam

kekontrasan-kekontrasan,

yang

dilakukan secara teratur, terus menerus, bak sebuah aliran.
Dalam bentuk –bentuk alam bisa kita ambil contoh pengulangan
gerak pada ombak laut, barisan semut, gerak dedaunan, dan lainlain. Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan
dari bentuk –bentuk unsur rupa

Kesatuan (Unity)
Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang
sangat penting. Tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya rupa
akan membuat karya tersebut terlihat cerai-berai, kacau-balau yang
mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Prinsip ini
sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Jika salah satu atau
beberapa unsur rupa mempunyai hubungan (warna, raut, arah, dll),
maka kesatuan telah tercapai.
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Dominasi (Domination)
Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tatarupa yang harus
ada dalam karya seni dan deisan. Dominasi berasal dari kata
Dominance yang berarti keunggulan . Sifat unggul dan istimewa ini
akan menjadikan suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian.
Dalam dunia desain, dominasi sering juga disebut Center of
Interest, Focal Point dan Eye Catcher. Dominasi mempunyai
bebrapa tujuan yaitu utnuk menarik perhatian, menghilangkan
kebosanan dan untuk memecah keberaturan.

Keseimbangan (Balance)
Karya seni dan desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman
dipandang dan tidak membuat gelisah. Seperti halnya jika kita
melihat pohon atau bangunan yang akan roboh, kita measa tidak
nyaman dan cenderung gelisah. Keseimbangan adalah keadaan
yang dialami oleh suatu benda jika semua dayan yang bekerja
saling meniadakan. Dalam bidang seni keseimbangan ini tidak
dapat diukur tapi dapat dirasakan, yaitu suatu keadaan dimana
semua bagian dalam sebuah karya tidak ada yang saling
membebani.

Proporsi (Proportion)
Proporsi termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh
keserasian. Untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya
diperlukan

perbandingan

–perbandingan

yang

tepat.

Pada

dasarnya proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah
bidang. Proporsi Agung (The Golden Mean) adalah proporsi yang
paling populer dan dipakai hingga saat ini dalam karya seni rupa
hingga karya arsitektur. Proporsi ini menggunakan deret bilangan
Fibonacci yang mempunyai perbandingan 1:1,618, sering juga
dipakai 8 : 13. Konon proporsi ini adalah perbandingan yang
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ditemukan di benda-benda alam termasuk struktur ukuran tubuh
manusia sehingga dianggap proporsi yang diturunkan oleh Tuhan
sendiri. Dalam bidang desain proporsi ini dapat kita lihat dalam
perbandingan ukuran kertas dan layout halaman.

Kesederhanaan (Simplicity)
Kesederhanaan menuntut penciptaan karya yang tidak lebih dan
tidak kurang. Kesederhanaan seing juga diartikan tepat dan tidak
berlebihan. Pencapaian kesederhanaan mendorong penikmat
untuk menatap lama dan tidak merasa jenuh

Kejelasan (Clarity)
Kejelasan atau clarity mempengaruhi penafsiran penonton akan
sebuah karya. Bagaimana sebuah karya tersebut dapat mudah
dimengerti dan tidak menimbulkan ambigu/ makna ganda.

3. Penerapan Prinsip-prinsip Desain dalam Nirmana Trimatra
Prinsip Irama
Agar diperoleh susunan yang betul-betul ritmis, langkah yang perlu
dilakukan antara lain:
1. Jika objek yang ditata hanya satu, akan dapat memiliki nilai
irama apabila latar belakangnya diberi bentuk-bentuk yang
memiliki gerak pengulangan. Misalnya melukis atau memotret
objek

yang

jumlahnya

hanya

satu

(tunggal),

sebaiknya

dilengkapi dengan latar belakang bentuk-bentuk yang berulang,
misalnya

gelombang-gelombang

ombak

laut,

gumpalan-

gumpalan awan, batu-batu karang, dinding tatanan batu-batu,
dinding batu bata, sawah-sawah di pegunungan yang berundakundak, atau bentuk-bentuk berulang yang lain.
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2. Untuk menata objek yang jumlahnya banyak, yang memiliki
bentuk raut sama mirip tidak perlu harus memberi hiasan-hiasan
berulang pada objeknya,

karena objeknya

sendiri telah

berulang. Mereka dapat disusun secara berulang membentuk
garis semu secara lurus, berkelok-kelok, zig-zag, melingkarlingkar atau bentuk semu yang lain. Namun demikian, objek
yang jumlahnya banyak pun akan semakin ritmis apabila masing
–masing objek dihiasidengan bentuk-bentuk yang berulang.

Prinsip irama sesungguhnya merupakan hukum “hubungan
pengulangan” unsur rupa: bentuk raut, ukuran, arah, tekstur,
warna, value, kedudukan, gerak, jarak, dan lain-lain. Ada tiga
kemungkinan “Hubungan pengulangan” unsur-unsur seni/rupa
yang dapat membentuk/ melahirkan jenis-jenis irama tertentu:
1. Repetisi, yakni hubungan pengulangan dengan kesamaan
ekstrem pada semua unsur-unsur atau elemen seni/rupa
yang digunakan, hasilnya monoton. Repetisi merupakan
keajekan pengulangan dengan kesamaan-kesamaan:

Gambar 3.1. Susunan Repetisi Bentuk Gempal Trimatra
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2. Transisi, yakni hubungan pengulangan dengan perubahanperubahan dekat atauperalihan-peralihan dekat atau variasivariasi dekat pada satu atau beberapa unsur seni/rupa yang
digunakan, hasilnya harmonis. Transisi merupakan keajekan
pengulangan dengan perubahan-perubahan.

Gambar 3.2. Beberapa contoh susunan Transisi
3. Oposisi, yakni hubungan pengulangan dengan perbedaan
pada satu atau beberapa unsur/elemen seni/rupa yang
digunakan, hasilnya kontras. Oposisi merupakan keajekan
pengulangan dengan kekontrasan atau pertentangan
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Gambar 3.3. Contoh Susunan Bidang Oposisi pada bentuk
Nirmana Trimatra
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D. Aktivitas Pembelajaran
 Penerapan unsur dan prinsip desain dalam nirmana trimatra
1. Buatlah pola pada kertas karton seperti di bawah ini:

Gambar 3.4. Pola Folding Trimatra Aktivitas 1
Dengan teknik memotong dan melipat jadikanlah bentuk trimatra
seperti berikut ini :
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Gambar 3.5. Gambar Hasil Folding Trimatra Aktivitas 1
Langkah-langkah lebih jelas dapat dilihat di
http://www.youtube.com/watch?v=nGPIOz1QMEo
Menurut saudara unsur dan prinsip desain apa saja yang telah
diterapkan !
2. Buatlah pola pada kertas karton seperti di bawah ini:
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Gambar 3.6. Pola Folding Trimatra Aktivitas 2
Dengan teknik memotong dan melipat jadikanlah bentuk trimatra
seperti berikut ini :
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Gambar 3.7. Hasil Folding Trimatra Aktivitas 2

Menurut saudara unsur dan prinsip desain apa saja yang telah
diterapkan !

3. Buatlah pola pada kertas karton seperti di bawah ini:
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Gambar 3.8. Pola Folding Trimatra Aktivitas 3

Silahkan berkreasi dengan teknik potong dan melipat ataupun
menekuk kertas, menjadikan nirmana trimatra

4. Menggunakan hasil dari kegiatan belajar pada materi pokok 1
dan 2, saudara membuat penerapan unsur dan prinsip desain
pada

trimatra,

khusunya

pada

bentuk

gempal,

dengan
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menerapkan irama, boleh memilih : repetisi, transisi dan atau
oposisi.

E. Latihan
Jawablah pertanyaan berikut ini :
1. Apa saja prinsip desain dalam nirmana trimatra?
2. Mengapa prinsip irama menjadi unsur utama dalam desain karya
seni/desain?
3. Desainer

yang

merancang

nirmana

trimatra

dapat

mempraktekkan langsung di atas kertas atau material lainnya
dalam hal …. (Pilih jawaban yang tepat ):
a. bentuk-bentuk yang berwarna-warni di atas kertas sehingga
tampak dua dimensi
b. bentuk-bentuk yang memiliki ruang, bisa dalam bentuk
lekukan, segi, dan sebagainya
c. mencoret-coret di atas kertas yang dapat dilihat nilai
estetikanya secara tiga dimensi.
d. membuat pola gambar di atas kertas yang dapat dilihat nilai
estetikanya secara tiga dimensi
F. Rangkuman
Metode untuk menciptakan karya seni dan desain yang
disebut sebagai prinsip-prinsip dasar seni rupa dan desain, meliputi
antara lain keselarasan / irama / ritme, kesatuan (unity), dominasi /
daya tarik / pusat perhatian, keseimbangan, keserasian / proporsi /
perbandingan, kesederhanaan, dan kejelasan.
Ada tiga kemungkinan “Hubungan pengulangan” unsur-unsur
seni/rupa yang dapat membentuk / melahirkan jenis-jenis irama
tertentu: Repetisi, Transisi dan Oposisi.
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EVALUASI
1. Bentuk bidang yang mempunyai dimensi ketebalan dan kedalaman.
a) Bidang
b) Gempal
c) Garis
d) Titik
2. Menggambarkan lambang-lambang bentuk tidak bermakna, dilihat
sebagai kesatuan pola, warna, komposisi, irama, nada dalam desain
a) Trimatra
b) Nirmana
c) Dwimatra
d) Khayal
3. Tidak hanya hanya memiliki satuan panjang dan lebar, tetapi juga
memiliki kedalaman fisik yang menyebabkan banyak pandangan, tampak,
dan arah yang harus dipertimbangkan secara simultan
a) Bentuk
b) Dwimatra
c) Trimatra
d) Dunia maya
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4. Perhatikan gambar proyeksi di bawah ini,

gambar di atas merupakan proyeksi gambar bentuk berikut ini

Sebagai hasil :
a) Tampak Samping
b) Tampak Depan
c) Tampak Atas
d) Tampak Belakang
5. Secara standar internasional, ISO menyusun ukuran kertas dengan
nama deret A. Ukuran kertas dari deret A adalah 1 meter persegi yaitu
ukuran:
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a) A0
b) A1
c) A2
d) A3
6. Dalam nirmana ruang yang termasuk pertalian adalah:
a) titik, garis, bidang dan ruang
b) bentuk, ukuran , warna dan tekstur
c) kedudukan, arah, ruang dan gaya berat
d) bentuk, bidang , ukuran dan tekstur
7. Sifat unggul dan istimewa akan menjadikan suatu unsur sebagai
penarik dan pusat perhatian. Dalam dunia desain, prinsi ini sering juga
disebut
a) Unity
b) Keseimbangan
c) Irama
d) Dominasi
8. Hubungan pengulangan dengan kesamaan ekstrem pada semua unsurunsur atau elemen seni/rupa yang digunakan
a) Transisi
b) Repetisi
c) Oposisi
d) Duasisi
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9.

Hubungan

pengulangan

dengan

perubahan-perubahan

dekat

atauperalihan-peralihan dekat atau variasi-variasi dekat pada satu atau
beberapa unsur seni/rupa yang digunakan.
a) Transisi
b) Repetisi
c) Oposisi
d) Duasisi
10. Metode untuk menciptakan karya seni dan desain yang disebut
sebagai prinsip-prinsip dasar seni rupa dan desain, meliputi antara lain :
a) dua dimensi, tiga dimensi, kubus khayal
b) trimatra, dwimatra, nirmana
c) garis, bidang, gempal
d) irama, keseimbangan, keserasian
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PENUTUP

Semoga Modul Diklat GP Multimedia Kelompok Kompetensi B:
Nirmana Trimatra, ini bermanfaat bagi Guru dalam Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui diklat baik moda tatap muka maupun
onlineataupun belajar mandiri, khususnya bagi Guru SMK paket keahlian
Multimedia.
Tentu masih banyak kekurangan dalam penulisan modul ini, untuk
itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan bagi
perbaikan dan penyempurnaan Modul ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu me-Ridhoi serta menyertai
langkah-langkah kita dalam pengembangan Pendidikan di Indonesia.
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GLOSARIUM

Nirmana :
pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik,
garis, warna, ruang dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis.
Nirmana dapat juga diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk
dwimatra, trimatra yang harus mempunyai nilai keindahan
Dwimatra :
Dunia dua dimensi, Dua matra, yaitu panjang dan lebar, membentuk
bidang papar.
Trimatra :
Dunia tiga dimensi, selain memiliki panjang dan lebar, juga memiliki
kedalaman fisik yang menyebabkan banyak pandangan, tampak, dan arah
yang harus dipertimbangkan secara simultan.
Gempal :
Bentuk bidang yang mempunyai dimensi ketebalan dan kedalaman
Kertas karton :
Kertas dengan berat / ketebalan = 150 - 180 g/m2
Karton :
Kertas dengan berat / ketebalan = 200 - 500 g/m2
Paper folding:
teknik membentuk kertas dengan memotong, dan melipat kertas
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Montain fold:
Melipat kertas ke arah atas/luar (membentuk gunung)
Valey fold:
Melipat kertas ke arah bawah/dalam (membentuk lembah)
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