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ABSTRAK
Saat ini terjadi perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Selama ini

yang terjadi dalam proses pembelajaran lebih banyak didominasi oleh guru, dan
sekarang paradigma berpikirnya dirubah bahwa yang belajar adalah siswa, sehingga
perlu ada aktivitas yang seimbang antara siswa dan guru. Bahkan akan lebih baik
lagi, jika siswa lebih banyak aktif dalam pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses yang menekankan pada membelajarkan siswa
yang dilakukan oleh guru. Dalamnya terdapat usaha-usaha yang terencana dalam
manipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi terus menerus proses belajar dalam
diri siswa. Itulah pembelajaran aktif, yang sekaligus menumbuhkan daya inovatif,
kreatif, efektif dan menyenangkan. Dalam realitas diketahui bahwa adanya
perbedaan antara tingkat kecepatan berbicara guru dan tingkat kecepatan
kemampuan siswa mendengarkan. Dalam permenit guru berbicara sekitar 100-200
kata.

Kemampuan siswa untuk menyerapnya sangat tidak seimbang. Karena
kemampuan siswa dalam mendengarkan sambil berpikir hanya sekitar 50-100 kata
permenit. Itupun jika siswa betul-betul konsentrasi. Pada level mahasiswa pada saat
kuliah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mc.Keachie (1986)
menunjukan bahwa pada sepuluh menit pertama sekitar 70 % dan pada 10 menit
terakhir 20%. Dalam konteks inilah akan dibahas mengenai pembelajaran aktif,
Inovatif, Kreatif, Efektif dan menyenangkan (PAIKEM) sebagai sebuah strategi untuk
mengantisipasi berbagai kelemahan di atas.

PAIKEM adalah suatu pembelajaran yang mengajak anak didik untuk belajar
secara aktif. Mereka yang mendominasi aktifitas pembelajaran, mereka yang aktif
menggunakan otak, menemukan ide pokok dari mata pelajaran,memecahkan setiap
persoalan, mengaplikasikan apa yang baru dipelajari kedalam kehidupan nyata.
Dalam kegiatan belajar yang aktif, anak didik sendiri yang melakukannya,
memecahkan masalah sendiri, menemukan contoh-contoh secara kreatif, mencoba
keterampilan-keterampilan dan melakukan tugas-tugas tanpa paksaan

1 Disajikan dalam In the Joint Seminar Conducted by Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan
Garut Indoesia on 21 Setpember 2014
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I. PENDAHULUAN

Mengawali tulisan ini, saya ingin memberikan beberapa pemikiran dalam

rangka upaya untuk mengembangkan mutu pendidikan melalui proses

pembelajaran. Pokok-pokok pikiran ini merupakan bagian dari visi dan misi sekolah.

Pendidikan merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan

yang berkualitas, sebab dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan semua

potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Dalam

rangka mewujudkan potensi diri menjadi multiple kompetensi harus melewati proses

pendidikan yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran.

Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dengan lingkungan

sekitar. Sesungguhnya pembelajaran tidak terbatas pada empat dinding kelas.

Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan menghapus kejenuhan dan

menciptakan peserta didik yang cinta lingkungan.

Berdasarkan teori belajar, melalui pendekatan lingkungan pembelajaran

menjadi bermakna. Sikap verbalisme siswa terhadap penguasaan konsep dapat

diminimalkan dan pemahaman siswa akan membekas dalam ingatannya.

Buah dari proses pendidikan dan pembelajaran akhirnya akan bermuara

pada lingkungan. Manfaat keberhasilan pembelajaran akan terasa manakala apa

yang diperoleh dari pembelajaran dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dalam

realitas kehidupan. Inilah salah satu sisi positif yang melatarbelakangi pembelajaran

dengan pendekatan lingkungan.

Model pembelajaran dengan pendekatan lingkungan, bukan merupakan

pendekatan pembelajaran yang baru, melainkan sudah dikenal dan populer, hanya

saja sering terlupakan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan lingkungan

adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai

sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar. Hal tersebut dapat

dimanfaatkan untuk memecahkan masalah lingkungan dan untuk menanamkan

sikap cinta lingkungan

Konsep-konsep sains dan lingkungan sekitar siswa dapat dengan mudah

dikuasai siswa melalui pengamatan pada situasi yang konkret. Dampak positif dari

diterapkannya pendekatan lingkungan yaitu siswa dapat terpacu sikap rasa

keingintahuannya tentang sesuatu yang ada di lingkungannya. Seandainya kita

renungi empat pilar pendidikan yakni learning to know (belajar untuk mengetahui),

learning to be (belajar untuk menjadi jati dirinya), learning to do (Belajar untuk
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mengerjakan sesuatu) dan learning to life together (belajar untuk bekerja sama)

dapat dilaksanakan melalui pembelajaran dengan pendekatan lingkungan yang

dikemas sedemikian rupa oleh guru.

Penulis terilhami menuangkan tulisan ini dengan maksud untuk

dikembangkan menjadi visi misi sekolah sebagai prioritas untuk meningkatkan mutu

pendidikan. Mudah-mudahan tulisan singkat ini dapat menjadi bahan masukan bagi

para guru untuk menengok lingkungan sekitar yang penuh arti sebagai sumber

belajar dan informasi yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara

efektif. Model pendekatan ini pun relevan dengan pembelajaran aktif, inovatif,

kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM), sehingga pada gilirannya dapat

mencetak siswa yang cerdas dan cinta lingkungan.

Siswa boleh saja berpikir secara global, tetapi mereka harus bertindak

secara lokal. Artinya, setiap orang/siswa perlu belajar apa pun, bahkan mencari

hikmah dari berbagai macam pengalaman bangsa-bangsa lain di seluruh dunia,

namun pengetahuan tentang pengalaman bangsa-bangsa lain tersebut dijadikan

sebagai pembelajaran dalam tindakan di lingkungan secara lokal. Dengan cara

kerja seperti itu, kita tidak perlu melakukan trial and error yang berkepanjangan,

melainkan kita belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain, sementara kita sekadar

meneruskan kerja dari paradigma yang benar.

Bekerja dan belajar yang berbasis lingkungan sekitar memberikan nilai lebih,

baik bagi si pembelajar itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Katakanlah

belajar ilmu sosial atau belajar ekonomi, maka lingkungan sosial dan ekonomi

sekitar dapat menjadi laboratorium alam. Pembelajaran ini dapat dilakukan sembari

melakukan pemberdayaan (empowering) terhadap kehidupan sosial dan ekonomi

masyarakat, sementara si pembelajar dapat melakukan proses pembelajaran

dengan lebih baik dan efisien. Mohamad Yunus, penerima Nobel asal Bangladesh

adalah orang yang banyak belajar berbasis lingkungan untuk mengembangkan

ekonomi. Dengan mendirikan Grameen Bank, dia belajar sekaligus memberdayakan

masyarakat sekitar.

II. DASAR PEMIKIRAN
Pembelajaran dilandasi strategi yang berprinsip pada:

1. Berpusat pada peserta didik

2. Mengembangkan kreativitas peserta didik

3. Suasana yang menarik, menyenangkan, dan bermakna
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4. Prinsip pembelajaran aktif, Inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan

(PAIKEM)

5. Mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai dan makna

6. Belajar melalui berbuat, peserta didik aktif berbuat

7. Menekankan pada penggalian, penemuan, dan penciptaan

8. Pembelajaran dalam situasi nyata dan konteks sebenarnya

9. Menggunakan pembelajaran tuntas di sekolah

A. Pengertian PAIKEM
PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif,

Efektif, dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses

pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga

siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.

Pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang

menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci yang diterapkan dalam

pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan hal ini di pikirannya tidak

akan ada lagi siswa yang pasif di kelas, perasaan tertekan dengan tenggat

waktu tugas, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa

bosan.

Membangun metode pembelajaran inovatif sendiri bisa dilakukan dengan

cara diantaranya mengakomodir setiap karakteristik diri. Artinya mengukur daya

kemampuan serap ilmu masing-masing orang. Contohnya saja sebagian orang

ada yang berkemampuan dalam menyerap ilmu dengan menggunakan visual

atau mengandalkan kemampuan penglihatan, auditory atau kemampuan

mendengar, dan kinestetik. Dan hal tersebut harus disesuaikan pula dengan

upaya penyeimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan yang akan

mengakibatkan proses renovasi mental, diantaranya membangun rasa percaya

diri siswa.

Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang

beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa.

Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang menyenangkan

sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga

waktu curah perhatiannya (“time on task”) tinggi.
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Menurut hasil penelitian, tingginya waktu curah perhatian terbukti

meningkatkan hasil belajar. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup

jika proses pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus

dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran

memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran

hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut

tak ubahnya seperti bermain biasa.

B. Konsep PAIKEM

Sebuah proses pembelajaran mutlak diperlukan adanya diperlukan

sebuah strategi pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tidak

berlangsung ‘seadanya’. Pembelajaran haruslah berlangsung dengan

terencana. Salah satu strategi pembelajaran yang belakangan ini mencuat, dan

diakui sebagai strategi pembelajaran yang inovatif serta dapat menjadi solusi

atas ‘kemonotonan’ pembelajaran dikelas adalah strategi PAIKEM.

Pembelajaran PAIKEM adalah sebuah pembelajaran yang memungkinkan

peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka

mengembangkan keterampilan dan pemahamannya, dengan penekanan

peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai

sumber dan alat bantu belajar (termasuk pemanfaatan lingkungan), supaya

pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif.

Penerapan PAIKEM di latar belakangi oleh kenyataan bahwa model

pembelajaran yang selama ini berlangsung cenderung membuat siswa merasa

malas dan bosan dalam belajar, di mana siswa hanya duduk pasif

mendengarkan guru berceramah tanpa memberikan reaksi apapun kecuali

mencatat dibuku tulis atas apa yang di ucapkan oleh guru mereka. Hal ini

berakibat pada kurang optimalnya penguasaan materi pada diri peserta didik.

Pembelajaran PAIKEM hadir sebagai solusi, karena pembelajaran model

ini lebih memungkinkan guru maupun siswa untuk sama-sama aktif terlibat

dalam kegiatan pembelajaran, selain itu, strategi ini juga lebih memungkinkan
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guru maupun siswa untuk sama-sama memunculkan jiwa kreatif nya dalam

kegiatan pembelajaran.

Untuk memperjelas pemahaman arti PAIKEM dapat dilihat dari uraian

berikut:

1. Pembelajaran Aktif

Pembelajaran aktif adalah sebuah suatu pembelajaran  yang mengajak

peserta didik untuk  belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan

aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas dalam pembelajaran,

mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok

dari materi pembelajaran, memecahkan persoalan ataupun mengaplikasikan

apa yang baru mereka pelajari kedalam satu persoalan yang ada dalam

kehidupan nyata. Dengan belajar aktif ini, peserta didik diajak untuk turut

serta dalam semua proses pembelajaran baik secara menal maupun fisik.

Karena itu proses pembelajaran guru dituntut mampu menciptakan suasana

yang memungkinkan peserta didik secara aktif menemukan, memeroses dan

mengkonstruksi ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan baru.

Dengan cara ini biasanya peserta didik akan merasakan suasana yang lebih

menyenangkan sehingga hasil belajar nya lebih maksimal.

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran merupakan faktor penting,

kegiatan aktif ini seharus nya tidaklah hanya berupa ketertiban secara fisik

belaka, tetapi hal yang lebih utama adalah ketertiban mental/intelektual,

khususnya intelektual- emosional. Ketertiban intelektual memberi member

peluang terjadinya asimilasi atau akomodasi kognitif terhadap pengetahuan

baru, serta terbentuknya meta- kognisi (kesadaran dan kemampuan untuk

mengendalikan proses kognitif nya itu). Contoh dari ketertiban mental adalah

mendengarkan ceramah, berdiskusi, melakukan pengamatan, memecahkan

masalah dan sebagainya.

Selain ketertiban intelektual, terdapat juga ketertiban emosional.

Ketertiban emosional ini dapat berbentuk penghayatan terhadap perasaan,

nilai, sikap menguatnya motivasi, dan sebagainya dalam pengembangan

ranah kognitif. Demikian pula halnya keterlibatan fisik dalam berbagai

perbuatan langsung dengan balikannya yang spesifik dan segera dalam
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upaya pembentukan/pengembangan ranah psikomotorik. Terdapat beberapa

prinsip yang perlu diperhatikan dalam upaya

mengoptimalkan keaktifan murid dalam belajar, menurut Bafadal

(2003) ada Sembilan prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Pertumbuhan motivasi, baik motivasi intrinsic maupun ekstrinsik.

b. Pemantapan latar dari materi yang akan dipelajari khususnya pemberian

apersepsi/kaitatan

c. Mengupayakan keterarahan kepada suatu fokus, seperti suatu konsep inti

atau permasalahan sehingga siswa dapat memusat perhatian serta

mengaitkan/menghubungkan keseluruhan bahan yang sedang dipelajari.

d. Belajar sambil bekerja, sambil bermain, ataupun kegiatan lainnya.

e. Penyesuaian dengan perbedaan individual.

f. Peluang untuk bekerja sama dengan berbagai pola interaksi.

g. Peluang untuk menemukan sendiri informasi/ konsep.

h. Penumbuhan kepekaan mencari mencari masalah dan memecahkannya

i. Mengupayakan keterpaduan, baik asimilasi maupun akomodasi kognitif.

Untuk mewujudkan prinsip belajar diatas, menurut Bafadal (2003),

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam merancang dan

melaksanakan pembelajran aktif sebagai berikut:

a. Mengupayakan variasi kegiyatan dan suasana belajar dengan

penggunaan berbagai  strategi  pembelajaran.

b. Menumbuhkan prakarsa siswa untuk aktif dan kreatif dalam kegiatan

pembelajaran.

c. Mengembangkan berbagai pola interaksi dalam pembelajaran, baik antara

guru dan siswa maupun antar siswa.

d. Menggunakan berbagai sumber belajar, baik dari dirancang/ by desaign

(buku pelajaran, media pembelajaran, model kerangka manusia dan lain-

lain).

e. Pemantauan yang intensif yang diikuti dengan pemberian balikan yang

spesifik juga segera.

2. Pembelajaran Inovatif

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang mengembangkan

kemampuan peserta didik untuk melahirkan pemikiran atau ide-ide sendiri
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yang biasanya dapat muncul dari situasi pembelajaran kondusif yang bebas

dari perasaan tertekan takut atau cemas. Adapun cirri-ciri pembelajaran

inovatif adalah:

a. Adanya keberanian peserta didik dalam mengajukan pendapat nya.

b. Adanya kebebasan mengemukakan pendapat atau memberikan

tanggapan terhadap pendapat orang lain.

c. Kesediaan peserta didik untuk menerima pandangan orang lain dan

memberikan pendapat atu komentar terhadap gagasan orang lain.

Pembelajaran Inovatif dapat dilakukan dengan cara mengadaptasi

model-model pembelajaran menyenangkan yang bisa membuat siswa

terbebas dari kejenuhan-kejenuhan pembelajaran. Salah satu contoh

pembelajaran inovatif adalah mengadopsi model-model pembelajaran yang

dapat merangsang daya kreatif siswa. Banyak sekali inovasi-inovasi dalam

pembelajaran yang telah banyak diterapkan. Misalnya disaat ini tengah ramai

pembelajaran dengan computer atau lebih dikenal dengan Pembelajaran

Berbasis Komputer (PBK). Melalui model pembelajaran ini siswa

menggunakan computer sebagai alat bantu pembelajarannya.

Inovatif berarti memiliki kecenderungan untuk melakukan

pembaharuan dalam arti perbaikan dan pengembangan dalam kegiatan

pembelajaran. Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang

memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengemukakan

ide/gagasan-gagasan baru untuk untuk perbaikan atau pengembangan

kegiatan pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran.

3. Pembelajaran Kreatif

Kreatif memiliki daya cipta atau kemampuan untuk mencipta. Istilah

kreatif memiliki makna bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses

mengembangkan kreativitas peserta didik, karena pada dasar nya setiap

individu memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti

menurut para ahli kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang

melahirkan sesuatu yang baru atau kombinasi hal yang sudah ada sehingga

terkesan baru. Jadi pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang mampu

menciptakan peserta didik lebih aktif. Berani menyampaikan pendapat dan

beragumen menyampaikan masalah atau solusi nya

Tujuan dari pembelajaran kreatif yaitu:
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a. Menciptakan suasana yang harmonis dan hangat diantara siswa dan guru.

b. Mendorong siswa untuk berani bertanya, menyampaikan pendapat dan

mempertahankan argumentasinya

c. Mendorong siswa untuk mampu memberdayakan segala sumber daya

yang tersedia,baik didalam maupun diluar kelas.

Pembelajaran kreatif menekankan pada pengembangan kreativitas,

baik pengembangan kemampuan imajinasi dan daya cipta (mengarang,

membuat kerajinan tangan, mempraktekan kesenian dan lain-lain) maupun

pengembangan berpikir kreatif. Pengembangan berpikir kreeatif haruslah

seimbang dengan kemampuan berpikir rasional logis. Pembelajaran di SD-MI

pada umumnya telah banyak mengupayakan pengembangan kemampuan

berpikir rasinal logis, contoh nya melalui pembelajaran matematika(latihan

mengerjakan soal matematika dengan jawaban tunggal.

Pembelajaran kreatif, tidak hanya menitik beratkan pada

pengembangan kemampuan berpikir kreatif pada diri siswa. Guru sebagai

fasilitator pun, dituntut untuk senantiasa kreatif dalam merancang

pembelajaran, agar pembelajjaran tersebut memenuhi beragam tingkat

kemampuan siswa dikelas.

4. Pembelajaran Efektif

Pembelajaran efektif merupakan pembelajaran yang memungkinkan

anak didik dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan. Asfek efektivitas

pembelajaran merupakan kriteria penting dalam setiap pembelajaran. Suatu

pembelajaran disebut efektif manakala manakala pembelajaran tersebut

telah mencapai tujuan penididikan. Suatu pembelajaran bisa dinilai efektif,

bila pembelajaran itu telah mencapai tujuan khusus yang telah ditetapkan

dalam kurikulum, kemudian tujuan khusus tersebut harus mengacu kepada

Tujuan Umum Pendidikan Nasional.

Istilah pembelajaran efektif berarti model pembelajaran apapun yang

dipilih harus menjamin bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai secara

maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pencapaian kompetensi

yang telah digariskan dan terjabar dalam indicator pencapaian. Kemudian

diakhir kegiatan pembelajaran harus jelas perubahan dalam asfek

pengetahuan sikap atau keterampilan pada diri peserta didik.
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5. Pembelajaran menyenangkan

Adapun istilah menyenangkan memiliki arti bahwa proses

pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan

mengesankan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan

akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif. Sehingga tujuan

atau kompetensi yang digariskan tercapai secara maksimal. Disamping itu

pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menjadi hadiah

(reward) bagi peserta didik. Yang pada gilirannya akan mendorong

motivasinya semakin aktif dan berprestasi  pada kegiatan berikutnya. (Ismail,

2008: 47)

Pembelajaran menyenangkan merupakan pembelajaran yang

didesain sedemikian rupa sehinnga  memberikan suasana penuh keceriaan,

menyenangkan, dan yang paling utama, tidak membosankan, kepada

peserta didik. Suasana seperti itu akan membuat peserta didik bisa lebih

terfokus pada kegiatan belajar-mengajar di kelas nya, sehingga curah

perhatiannya lebih tinggi. Tingginya tingkat curah perhatian tersebut, akan

meningkatkan hasil belajar.

Kesenangan belajar bukan hanya karena lingkungan belajar yang

menggairahkan, tetapi juga karena terpenuhinya hasrat ingin tahu (need

achievement) peserta didik. Pembelajaran yang menyenangkan memerlukan

dukungan pengelolaan kelas serta penggunaan media pembelajaran, alat

bantu dan/sumber belajar yang tepat. Pembelajaran yang menyenangkan

juga dapat tercipta karena proses pembelajaran disesuaikan dengan

karkteristik murid.

Berikut ini adalah beberpa contoh pembelajaran menyenangkan

(bafadal 2003):

a. Bisik berantai: siswa saling membisikkan kata/kalimat satu persatu kepada

sesama temannya, hingga siswa yang terakhir mendapat giliran,

disuruhmembacakan kata atau kalimat tersebut keras-keras. Bila kata

atau kalimat yang diucapkan tidak tepat, maka kelompoknya diberikan

hukuman.

b. Lihat dan Katakan: seorang siswa harus mengidentifakasi sebuah

benda(sayuran,buah mainan dan lain-lain) yang disimpan dalam kotak

tertutup, kemudian menyebutkan cirri-ciri benda tersebut kepada
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temannya, temannya harus mengambil benda yang cocok dengan cirri-ciri

yang telah disebutkah oleh teman nya tadi.

c. Operasi Hitungan dengan kartu: murid dibagi-bagi dalam kelompok kecil.

Mereka diberikan sejumlah kartu yang telah ditulisi dengan angka-angka

yang berbeda. Setelah kartu dikocok, dua kelompok mengambil satu kartu

dan kelompok lainnya berlomba menyebutkan jumlah nya. Pemenang nya

adalah kelompok yang paling tepat dan cepat dalam menjawab.

C. Prinsip-Prinsip PAIKEM dalam Pembelajaran
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran

berbasis PAIKEM antara lain:

1. Mengalami: peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun

emosional. Melalui pengalaman langsung pembelajaran akan lebih member

makna kepada siswa dari pada hanya mendengarkan. Misalnya pada mata

pelajaran olahraga. Siswa dapat mengetahui bagaimana cara nya melakukan

serve pada permainan bola voli, maka guru memberikan kesempatan kepada

siswa nya untuk melakukan serve bola.

2. Komunikasi: kegiatan pembelajran memungkinkan terjadinya komunikasi

antara guru dan peserta didik.

3. Interaksi: kegiatan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi

multi arah, dimana proses komunikasi antara guru dengan siswa, siswa

dengan guru,siswa dengan siswa.

4. Refleksi: kegiatan pembelajarannya memungkinkan peserta didik memkirkan

kembali apa yang telah dilakukan. Kegiatan refleksi ini dilakukan bersama

antara guru dengan siswa.

D. Implementasi Strategi Pembelajaran PAIKEM

1. Landasan Teoritis Strategi Pembelajaran PAIKEM

Pendidikan merupakan kunci untuk semua kemajuan dan

perkembangan yang berkualitas, sebab dengan pendidikan manusia dapat

mewujudkan semua potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai

warga masyarakat. Dalam rangka mewujudkan potensi diri menjadi multiple

kompetensi harus melewati proses pendidikan yang diimplementasikan

dalam proses pembelajaran.
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Empat pilar pendidikan, yakni learning to know(belajar untuk

mengetahui) learning to be (belajar untuk menjadi dirinya), learning to

do(belajar untuk mengerjakan sesuatu), learning to life together(belajar untuk

bekerja sama) dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan pembelajaran yang dikemas efektif untuk

pencapaian kompetensi yang diharapkan. Untuk itu menjadi tugas guru untuk

merancang pembelajaran sedemekian rupa sehingga dapat menghasilkan

kompetensi siswa secara optimal.

2. Hal-hal  yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan strategi PAIKEM:

a. Memahami sifat yang dimiliki anak

b. Mengenal anak secara perorangan

c. Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar

d. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis,kreatif, dan kemampuan

memecahkan masalah

e. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik

f. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar

g. Memberikan umpan baik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar

h. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental

E. Penerapan PAIKEM dalam Proses Pembelajaran
Secara garis besar, PAIKEM dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman

dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat.

2. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam

membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai

sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan,

dan cocok bagi siswa.

3. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang

lebih menarik dan menyediakan ‘pojok baca’

4. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif,

termasuk cara belajar kelompok.

5. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan

melibatkam siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya.
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PAIKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi selama KBM.

Pada saat yang sama, gambaran tersebut menunjukkan kemampuan yang perlu

dikuasai guru untuk menciptakan keadaan tersebut. Berikut adalah tabel

beberapa contoh kegiatan KBM dan kemampuan guru yang besesuaian.

Kemampuan Guru

1. Kegiatan Belajar Mengajar

2. Guru merancang dan mengelola KBM yang mendorong siswa untuk berperan

aktif dalam pembelajaran

3. Guru menggunakan alat bantu dan sumber yang beragam.

4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan

keterampilan

5. Guru melaksanakan KBM dalam kegiatan yang beragam, misalnya:

a. Percobaan

b. Diskusi kelompok

c. Memecahkan masalah

d. Mencari informasi

e. Menulis laporan/cerita/puisi

f. Berkunjung keluar kelas

6. Sesuai mata pelajaran, guru menggunakan, misalnya:

a. Alat yang tersedia atau yang dibuat sendiri

b. Gambar

c. Studi kasus

d. Nara sumber

e. Lingkungan

Siswa:

1. Melakukan percobaan, pengamatan, atau wawancara

2. Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya sendiri

3. Menarik kesimpulan

4. Memecahkan masalah, mencari rumus sendiri.

5. Menulis laporan hasil karya lain dengan kata-kata sendiri.

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya

sendiri secara lisan atau tulisan, melalui:
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1. Diskusi

2. Lebih banyak pertanyaan terbuka

3. Hasil karya yang merupakan anak sendiri

Guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa

1. Siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuan (untuk kegiatan tertentu)

2. Bahan pelajaran disesuaikan dengan kemampuan kelompok tersebut.

3. Siswa diberi tugas perbaikan atau pengayaan.

Guru mengaitkan KBM dengan pengalaman siswa sehari-hari.

1. Siswa menceritakan atau memanfaatkan pengalamannya sendiri.

2. Siswa menerapkan hal yang dipelajari dalam kegiatan sehari-hari

3. Menilai KBM dan kemajuan belajar siswa secara terus-menerus

4. Guru memantau kerja siswa.

5. Guru memberikan umpan balik.

F. Kelebihan PAIKEM

1. Dengan PAIKEM, pelaksanaan pembelajaran jauh lebih mendalam

daripada menggunakan cara konvensional (guru banyak berceramah).

Dengan demikian PAKEM akan meningkatkan berbagai kemampuan seperti

dituntut oleh KBK.

2. Salah satu kelebihan PAIKEM adalah melatih kemandirian siswa dalam

belajar termasuk keterampilan mencari dan memanfaatkan informasi.

3. Pendalaman pelajaran dilakukan dengan bimbingan langsung dari guru,

sedangkan materi yang kurang esensial dapat dibaca sendiri oleh siswa.

Dengan jalan demikian tidak perlu khawatir semua materi tidak dapat

diselesaikan

4. Memberikan pelayanan kepada siswa dengan kemampuan berbeda beda.

5. Dengan PAIKEM, anak pandai, sedang, dan kurang semuanya diusahakan

meningkatkan kemampuan masing masing.

6. Negara negara maju yang sudah menerapkan PAKEM dengan baik

menghasilkan orang orang pandai yang melakukan berbagai penelitian dan

menghasilkan penemuan penemuan baru yang bermanfaat bagi umat

manusia di seluruh dunia.
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7. Keberhasilan siswa selama ini hanya dilihat dengan menggunakan ukur-an

UAN dan nilai tinggi NEM. Padahal kita semuanya mengetahui bahwa UAN

hanya mengukur aspek kognitif saja (tingkat rendah dalam taksonomi

Bloom).

8. Dalam PAIKEM, berbagai kemampuan siswa (belajar mandiri, bekerjasama,

berpikir kritis, mencari informasi, memecahkan masalah, mengambil

keputusan dsb) dikembangkan untuk memberikan bekal bagi mereka untuk

terjun ke dunia modern yang penuh tantangan dan persaingan antar

bangsa.

9. KBM yang berhasil adalah KBM yang dapat meningkatkan berbagai

kemampuan siswa. Kalau guru banyak berceramah, kemampuan yang

dikembangkan pada diri siswa adalah kemampuan mendengarkan,

mengingat, dan menjawab pertanyaan ingatan.

Semuanya dengan daya retensi yang sangat rendah. Sebaliknya dengan

PAIKEM, siswa akan terlatih mencari informasi,menyaring informasi,

menggunakan informasi, berdiskusi, mengajukan pertanyaan, melakukan

pengamatan, penelitian, percobaan , membuat laporan dan sebagainya.

G. Penerapan PAIKEM dalam Proses Pembelajaran
Secara garis besar, PAIKEM dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman

dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat.

2. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam

membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai

sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan,

dan cocok bagi siswa.

3. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang

lebih menarik dan menyediakan ‘pojok baca’

4. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif,

termasuk cara belajar kelompok.

5. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan

melibatkam siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya.
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PAIKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi selama KBM.

Pada saat yang sama, gambaran tersebut menunjukkan kemampuan yang

perlu dikuasai guru untuk menciptakan keadaan tersebut. Berikut adalah tabel

beberapa contoh kegiatan KBM dan kemampuan guru yang besesuaian.

Kemampuan Guru Kegiatan Belajar Mengajar

Guru merancang dan mengelola
KBM yang mendorong siswa
untuk berperan aktif dalam
pembelajaran

Guru melaksanakan KBM dalam
kegiatan yang beragam, misalnya:
1. Percobaan
2. Diskusi kelompok
3. Memecahkan masalah
4. Mencari informasi
5. Menulis laporan/cerita/puisi
6. Berkunjung keluar kelas

Guru menggunakan alat bantu
dan sumber yang beragam.

Sesuai mata pelajaran, guru
menggunakan, misalnya:
1. Alat yang tersedia atau yang

dibuat sendiri
2. Gambar
3. Studi kasus
4. Nara sumber
5. Lingkungan

Guru memberi kesempatan
kepada siswa untuk
mengembangkan keterampilan

Siswa:
1. Melakukan percobaan,

pengamatan, atau wawancara
2. Mengumpulkan data/jawaban

dan mengolahnya sendiri
3. Menarik kesimpulan
4. Memecahkan masalah,

mencari rumus sendiri.
5. Menulis laporan hasil karya lain

dengan kata-kata sendiri.
Guru memberi kesempatan
kepada siswa untuk
mengungkapkan gagasannya
sendiri secara lisan atau tulisan

Melalui:
1. Diskusi
2. Lebih banyak pertanyaan

terbuka
3. Hasil karya yang merupakan

anak sendiri
Guru menyesuaikan bahan dan
kegiatan belajar dengan
kemampuan siswa

1. Siswa dikelompokkan sesuai
dengan kemampuan (untuk
kegiatan tertentu)

2. Bahan pelajaran disesuaikan
dengan kemampuan kelompok
tersebut.
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3. Siswa diberi tugas perbaikan
atau pengayaan.

Guru mengaitkan KBM dengan
pengalaman siswa sehari-hari.

1. Siswa menceritakan atau
memanfaatkan pengalamannya
sendiri.

2. Siswa menerapkan hal yang
dipelajari dalam kegiatan
sehari-hari

Menilai KBM dan kemajuan
belajar siswa secara terus-
menerus

1. Guru memantau kerja siswa.
2. Guru memberikan umpan balik.

Kesimpulan

III. PENUTUP
Berdasarkan hasil pengembangan visi dan misi di atas maka dapat penulis

simpulkan bahwa pembelajaran PAIKEM (pembelajaran aktif, inovatif, kreatif,

efektif, dan menyenangkan) salah satu metode pembelajaran berbasis lingkungan.

Metode ini mampu melibatkan siswa secara langsung dengan berbagai pengenalan

terhadap lingkungan. Dengan demikian selama dalam proses pembelajaran akan

mengajak siswa lebih aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Berdasarkan hasil isi makalah di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa

pembelajaran PAIKEM (pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan

menyenangkan) salah satu metode pembelajaran berbasis lingkungan. Metode ini

mampu melibatkan siswa secara langsung dengan berbagai pengenalan terhadap

lingkungan. Dengan demikian selama dalam proses pembelajaran akan mengajak

siswa lebih aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

PAIKEM adalah suatu pembelajaran yang mengajak anak didik untuk belajar

secara aktif. Mereka yang mendominasi aktifitas pembelajaran, mereka yang aktif

menggunakan otak, menemukan ide pokok dari mata pelajaran,memecahkan setiap

persoalan, mengaplikasikan apa yang baru dipelajari kedalam kehidupan nyata.

Dalam kegiatan belajar yang aktif, anak didik sendiri yang melakukannya,

memecahkan masalah sendiri, menemukan contoh-contoh secara kreatif, mencoba

keterampilan-keterampilan dan melakukan tugas-tugas tanpa paksaan
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