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Pengantar Pendidikan Midle 

Soal untuk Nim genap 

1. Jelaskan mengenai prinsip Long life learning, learning by doing, dan edutinment! 

2. Jika zaman kolonial dahulu gelar-gelar Raden (R), Raden Ayu (RA),  Raden Mas (RM), 

Kanjeng Pangeran Haryo (KPH), Kanjeng Gusti Haryo (KGH), dan seterusnya menjadi 

menjadi kebanggan karena mempnyai keturunan darah biru dan sangat prestisius dan sangat 

dihormat masyarakat, maka gelar-gelar sekarang seperti: SH, S.Pd, S.Psi, S.Ant, MA, 

M.Hum, M.Si, Ph.D dan seterusnya . Perubahan zaman dan kebudayaan ternyata belum 

mampu mengubah cara pandang masyarakat di tengah masyarakat Indonesia. 

Bagaimana menurut pendapatmu mengubah cara pandang tersebut agar lebih memedulikan 

kualitas ilmu yang dimiliki? 

3. Lakukan pengumpulan data baik melalui observasi maupun  interview di sekolah yang anda 

pilih mengenai system sekolah yang mereka buat beserta komponen-komponen yang terkait 

di dalamnya guna mencapai tujuan dari system tersebut. Menurut anda apakah system yang 

sekolah buat tersebut sudah tepat atau belum, jelaskan! (Sebutkan sumber  sekolah dan nama 

guru yang memberikan informasi) 

4. Cari metode-metode pembelajaran yang menurut anda efektif sebagai guru masa depan, 

jelaskan dan berikan contoh konkrit (minimal 5 metode)! 

5. Persoalan korupsi di KPU adalah bukti tidak mapannya dunia pendidikan. Artinya, orang 

yang bertitel atau bergelar Profesor, Doktor, dan gelar tertinggi pendidikan pun tidak lepas 

dari jeratan korupsi. Korupsi yang dilaksanakan dengan cara berjamaah di KPU juga 

merupakan bukti tidak berhasilnya pembinaan mental bangsa Indonesia. 

Berikan pendapatmu bagaiaman seharusnya konstribusi pendidikan untuk mencegahnya 

korupsi yang sudah membudaya di bangsa Indonesia ini dan kumpulkan data mengenai 

korupsi di KPU tahun lalu, apakah orang-orangnya sudah mendapatkan hukuman yang 

selayaknya! 
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Jawaban: 

1. a. Prinsip Long Life Learning 

Prinsip long life learning juga biasa dikenal dengan prinsip belajar sepanjang hayat. 

Konsep ini dikemukakan secara rinci karena mendasari arah baru dunia pendidikan. Ide 

dan konsep pendidikan sepanjang hayat (PSH) atau pendidikan seumur hidup yang secara 

operasional sering pula disebut “pendidikan sepanjang raga” bukanlah sesuatu yang baru. 

Sebagai konsep yang lebih ilmiah dan sekaligus sebagai gerakan global yang merambah 

ke berbagai Negara memang baru mulai dirasakan pada tahun 70-an. Pada zaman Nabi 

Muhammad saw. 14 abad yang lampau, ide dan konsep itu telah disiarkan dalam bentuk 

suatu imbauan yang berbunyi: “Tuntutlah ilmu mulai dibuaian sampai ke liang lahat”. 

Dalam kenyataan hidup sehari-hari dari dahulu sudah dapat dilihat bahwa pada hakikatnya 

orang belajar sepanjang hidup, meskipun dengan cara yang berbeda dan melalui proses 

yang tidak sama.  

Belajar seumur hidup adalah terus menerus membangun keterampilan dan 

pengetahuan sepanjang hidup individu. Hal ini terjadi melalui pengalaman yang ditemui 

dalam perjalanan seumur hidup. Pengalaman ini bisa formal (pelatihan, konseling, 

bimbingan, bimbingan, magang, pendidikan tinggi, dll) atau informal (pengalaman, 

situasi, dll). 

Model pembelajaran seumur hidup memungkinkan pelajar untuk memperoleh lebih 

banyak keterampilan baru yang dituntut oleh ekonomi pengetahuan serta lebih 

keterampilan akademis tradisional. 

b. Prinsip Learning by doing 

Dalam melakukan pembelajaran siswa harus banyak diberikan kesempatan untuk 

melakukan percobaan atau praktek sesuai dengan materi yang ada, siswa diharapkan dapat 

menemukan pengertiannya dalam psoses pembelajaran sehingga hasil belajar yang dicapai 

dapat lebih bermakna. Kemampuan anak akan tercapai apabila diberi kesempatan untuk 

melakukan secara berulang-ulang dan teratur. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

secara berulang akan memperkuat konsep, pengetahuan maupun keterampilan yang 

dikuasainya sehingga mencapai kematangan dan siap menjadi dasar bagi pengembangan 

kemampuan yang lebih tinggi. Kegiatan pembelajaran yang berulang-ulang diupayakan 
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tidak membuat anak bosan dan tetap tertarik untuk terlibat di dalamnya. Karenanya 

pendidik dan tutor mopin selalu menyediakan berbagai variasi kegiatan main yang 

berbeda dengan tujuan yang sama.   

Saat mendengar kata Learning by Doing mungkin sudah tidak asing lagi di telinga 

kita. Apabila di alih bahasakan menjadi bahasa Indonesia mungkin artinya seperti ini 

“Belajar dengan melakukan”. Dalam arti versi saya ini kata Learning by Doing saya lebih 

di artikan dan di maksudkan bahwa jika kita belajar sekaligus dengan langsung praktik, 

harapannya adalah kita benar-benar mengerti apa yang sedang kita pelajari tersebut. Jadi 

dengan langsung praktik kemungkinan pemahaman kita akan terus bertambah dan bahkan 

mungkin akan terus berkembang sehingga menghasilkan ide-ide baru.  

Learning by doing membuat kita mengerahkan ketiga aspek (fisik, otak, dan hati) pada 

materi belajar.  Misalnya anda belajar mengemudi, dengan langsung menyetir.  Belajar 

komputer langsung di depan komputer.  Belajar matakuliah desain dengan membuat 

langsung produk yang didesain.  Belajar untuk ujian dengan langung mengerjakan soal. 

Kita langsung bisa mendapat feedback keberhasilan.  Dan ini bisa encouraging kita untuk 

terus belajar.  Pengalaman belajar memberikan stimulus yang kuat untuk me-rewire otak 

kita. Terkadang hal yang kita hendak pelajari ini berbahaya.  Misalnya belajar menjadi 

pilot pesawat terbang.  Tentu kita tidak bisa langsung.  Untuk itu, kita bisa gunakan 

simulator dan mentor.  Setelah kita lulus simulator, barulah kita bisa terbang dengan 

seorang mentor (pendamping). 

c. Prinsip Edutainment 

Model dan media pembelajaran yang menghibur dan menyenangkan disebut dengan 

edutainment (education entertainment). Edutainment adalah salah satu bentuk media 

pembelajaran yang dipenuhi nuansa menghibur dan menyenangkan dan mudah dicerna 

oleh penontonnya. Edutainment dirancang khusus untuk tujuan pendidikan yang 

penyajiannya diramu dengan unsur-unsur hiburan sesuai dengan materinya. Media yang 

mampu berperan sebagai tutor maupun ensiklopedia, akan menyediakan informasi dan 

umpan balik kepada siswa secara cepat. Siswa tidak hanya duduk dan mendengarkan 

secara pasif. Mereka harus berpikir, dan merespon. Akan tetapi media yang berbasis 
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edutainment tidak menutup kemungkinan untuk didesain bagi siswa yang kurang aktif di 

kelas yaitu dengan memberikan simulasi yang bermakna serta interaktivitas media yang 

baik. Edutainment merupakan media berbasis komputer, TV dan video instruksional. 

Visualisasi ide dalam bentuk video instruksional sangat membantu pengauasaan materi 

dan dapat mempercepat pencapaian kompetensi. Visualisasi ide merupakan proses atau 

upaya agar sebuah pesan/ide dapat “digambarkan” dengan lebih nyata sehingga dapat 

dipahami secara mental. Visualisasi adalah mencoba mengurangi keabstrakan suatu 

konsep atau ide. 

Media pembelajaran yang mengusung konsep edutainment ini sudah cukup 

berkembang di Indonesia. Di stasiun-stasiun televisi Indonesia sudah banyak program 

anak-anak yang berkonsep hiburan yang bertema pendidikan seperti Upin & Ipin, Dora 

The Explorer dan Blues Clues dari Nickelodeon, Star Kids, Laptop Si Unyil, Si Bolang 

Bocah Petualang, dan masih banyak yang lainnya. Para pelaku bisnis media sebenarnya 

sudah menyadari kebutuhan audience akan program-program televisi yang sangat 

mendukung dunia pendidikan ini, terutama bagi anak-anak mereka yang masih dibawah 

umur untuk menikmati hiburan yang belum pantas dinikmati diusia dini. Semakin banyak 

nya program-program sinetron yang tayang setiap hari, acara-acara gossip selebritis, dan 

berita kriminal yang kurang mengedukasi dikhawatirkan member efek yang buruk bagi 

anak-anak. Sebagai contoh misalnya program Upin Ipin yang bercerita tentang kehidupan 

anak-anak dan dalam setiap episodenya disisipkan nilai-nilai moral yang diharapkan dapat 

dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga program Laptop Si Unyil 

yang kita tahu Unyil adalah icon jaman dahulu tetapi sesuai jaman yang semakin modern, 

Unyil tetap eksis dengan pengemasan program yang berbeda. Pada program tersebut 

setiap episodenya unyil melakukan liputan-liputan mengenai suatu hal. Misalnya liputan 

mengenai pabrik-pabrik pembuatan sesuatu dan liputan mengunjungi museum-museum di 

Indonesia. Dari liputan-liputan tersebut anak-anak mendapatkan wawasan yang 

bermanfaat dan mereka dapat berfikir untuk lebih kreatif. Program-program edutainment 

ini tentu berbeda dengan program-program kartun yang banyak rekayasa daripada nilai 

pendidikannya. Misalnya Smackdown, Spongebob dan Sinchan yang banyak 

menampilkan adegan-adegan yang tidak pantas ditiru. Oleh karena itu dalam 

pelaksanaanya media pembelajaran yang berkonsep edutainment ini harus terus diawasi 
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agar tujuan dari media tersebut juga tersampaikan. Para orang tua dan pelaku bisnis media 

sangat berpengaruh dalam pengawasan ini. Pelaku bisnis media dituntut untuk 

memproduksi program-program yang lebih bermanfaat dari hanya sekedar sinetron dan 

reality show. Diharapkan media pembelajaran yang mengusung konsep edutainment ini 

semakin berkembang dengan baik Indonesia dan mendapat sambutan yang baik dari 

audiencenya. 

 

2. Menurut pendapat saya, mengubah cara pandang tersebut agar lebih memedulikan kualitas 

ilmu yang dimiliki adalah dengan menghargai betapa pentingya ilmu itu. Orang yang 

berdarah biru belum tentu kualitas pendidikan akademiknya bagus, maka selayaknya lah 

masyarakat Indonesia untuk tidak terlalu menghormati secara berlebihan para keturunan 

bangsawan itu. Tapi pandanglah orang yang berilmu itu sebagi orang yang dihormati, Karena 

sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu itu beberapa derajat. 

 

3. Saya telah melakukan interview kepada salah seorang guru di Man Kelua yang bernama 

bapak Irwan, S.Pd, M.Si. Beliau adalah guru favorit saya waktu masih duduk di bangku 

sekolah itu. Beliau menjelaskan bagaimana sistem sekolah yang dibuat beserta komponen-

komponennya. Disana menerapkan sistem KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang 

menurut saya system tersebut telah sesuai dengan ketentuan Departemen Pendidikan Nasional. Cara 

pengajaran di sekolah ini adalah menggunakan system guru bidang studi, tidak seperti kebanyakan 

SD yang menggunakan guru perkelas. Walaupun penerapannya seperti itu, tetapi masih ada saja 

beberapa guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang studinya. Misalnya ada guru yang dulunya 

kuliah pendidikan fisika, tetapi malah mengajar pendidikan jasmani dan rohani. Menggunakan system 

KTSP ini memang perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap supaya pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar dapat lebih berkualitas. Di sekolah mengalami beberapa kendala, 

diantaranya: 

a. Masih minimnya buku pelajaran maupun buku di perpustakaan untuk siswa walaupun 

sekolah ini gratis karena bantuan pemerintah kabupaten. 

b. Kurangnya kesadaran siswa untuk membeli buku. 

c. Laboratorium IPA memang ada, tapi masih perlengkapannya masih minim. 

d. Kurangnya jumlah computer di laboratorium computer. 
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e. Ruang kelas lama yang sudah tua masih digunakan karena tidak adanya ruangan baru 

pengganti kelas lama tersebut. 

 

4. Macam-macam metode pembeljaran yang efektif yaitu: 

a. Metode Debat 

Metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk 

meningkatkan kemampuan akademik siswa. Materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan 

kontra. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari empat orang. Di 

dalam kelompoknya, siswa (dua orang mengambil posisi pro dan dua orang lainnya dalam posisi 

kontra) melakukan perdebatan tentang topik yang ditugaskan. Laporan masing-masing kelompok 

yang menyangkut kedua posisi pro dan kontra diberikan kepada guru. 

Selanjutnya guru dapat mengevaluasi setiap siswa tentang penguasaan materi yang meliputi 

kedua posisi tersebut dan mengevaluasi seberapa efektif siswa terlibat dalam prosedur debat. 

Pada dasarnya, agar semua model berhasil seperti yang diharapkan pembelajaran kooperatif, 

setiap model harus melibatkan materi ajar yang memungkinkan siswa saling membantu dan 

mendukung ketika mereka belajar materi dan bekerja saling tergantung (interdependen) untuk 

menyelesaikan tugas. Ketrampilan sosial yang dibutuhkan dalam usaha berkolaborasi harus 

dipandang penting dalam keberhasilan menyelesaikan tugas kelompok. Ketrampilan ini dapat 

diajarkan kepada siswa dan peran siswa dapat ditentukan untuk memfasilitasi proses kelompok. 

Peran tersebut mungkin bermacam-macam menurut tugas, misalnya, peran pencatat (recorder), 

pembuat kesimpulan (summarizer), pengatur materi (material manager), atau fasilitator dan peran 

guru bisa sebagai pemonitor proses belajar. 

 

b. Metode Role Playing 

Metode Role Playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui 

pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan 

dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada 

umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal itu bergantung kepada apa yang diperankan. 

Kelebihan metode Role Playing: 
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Melibatkan seluruh siswa dapat berpartisipasi mempunyai kesempatan untuk memajukan 

kemampuannya dalam bekerjasama. 

1. Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. 

2. Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan 

waktu yang berbeda. 

3. Guru dapat mengevaluasi pemahaman tiap siswa melalui pengamatan pada waktu 

melakukan permainan. 

4. Permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. 

 

c. Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Metode pemecahan masalah (problem solving) adalah penggunaan metode dalam kegiatan 

pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah baik itu masalah pribadi 

atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. 

Orientasi pembelajarannya adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya adalah 

pemecahan masalah. 

Adapun keunggulan metode problem solving sebagai berikut: 

1. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. 

2. Berpikir dan bertindak kreatif. 

3. Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis 

4. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. 

5. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. 

6. Merangsang perkembangan kemajuan berfikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

dengan tepat. 

7. Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. 
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Kelemahan metode problem solving sebagai berikut: 

1. Beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode ini. Misal terbatasnya alat-alat 

laboratorium menyulitkan siswa untuk melihat dan mengamati serta akhirnya dapat 

menyimpulkan kejadian atau konsep tersebut. 

2. Memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang 

lain. 

 

d. Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Problem Based Instruction (PBI) memusatkan pada masalah kehidupannya yang bermakna 

bagi siswa, peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi 

penyelidikan dan dialog. 

Langkah-langkah: 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Memotivasi 

siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 

2. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, dll.) 

3. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan 

masalah. 

4. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan 

dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. 

5. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 

Kelebihan: 

1. Siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserapnya dengan 

baik. 

2. Dilatih untuk dapat bekerjasama dengan siswa lain. 
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3. Dapat memperoleh dari berbagai sumber. 

Kekurangan: 

1. Untuk siswa yang malas tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai. 

2. Membutuhkan banyak waktu dan dana. 

3. Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini 

 

e. Metode Jigsaw 

 Pada dasarnya, dalam model ini guru membagi satuan informasi yang besar menjadi 

komponen-komponen lebih kecil. Selanjutnya guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar 

kooperatif yang terdiri dari empat orang siswa sehingga setiap anggota bertanggungjawab 

terhadap penguasaan setiap komponen/subtopik yang ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya. 

Siswa dari masing-masing kelompok yang bertanggungjawab terhadap subtopik yang sama 

membentuk kelompok lagi yang terdiri dari yang terdiri dari dua atau tiga orang. 

 Siswa-siswa ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kooperatifnya dalam: 

a) belajar dan menjadi ahli dalam subtopik bagiannya;  

b) merencanakan bagaimana mengajarkan subtopik bagiannya kepada anggota kelompoknya 

semula.  

 Setelah itu siswa tersebut kembali lagi ke kelompok masing-masing sebagai “ahli” dalam 

subtopiknya dan mengajarkan informasi penting dalam subtopik tersebut kepada temannya. Ahli 

dalam subtopik lainnya juga bertindak serupa. Sehingga seluruh siswa bertanggung jawab untuk 

menunjukkan penguasaannya terhadap seluruh materi yang ditugaskan oleh guru. Dengan 

demikian, setiap siswa dalam kelompok harus menguasai topik secara keseluruhan. 

 

5. Independent monitoring Organization menemukan selisih Rp 36,5 miliar atau sekitar 63 persen dari 

pagu anggaran senilai Rp 69,98 miliar dalam pengadaan Teknologi Informasi di Komisi Pemilihan 

Umum.  Pengadaan ini khususnya pada pengadaan fasilitas Intelligent Character Recogniton berupa 

pemindai. Koalisi menyimpulkan terdapat potensi pemborosan sebesar Rp 8,88 miliar atau mencakup 

38 persen dari total pagu yang dipatok senilai Rp 23,18 miliar.  

Seharusnya konstribusi pendidikan itu dilakukan sejak dini. Misalnya pada sekolah dasar, 

sebaiknya guru memberikan pelajaran kepada anak kecil untuk tidak melakukan korupsi 
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seperti mengibaratkan dengan sesuatu hal. Lalu juga perlu ajarkan akhlak yang baik agar 

mereka tidak mencuri uang rakyat. 
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