
BAB IV 

MODEL PRIBADI 

 

 

 

Kelompok Model Pribadi terdiri dari lima model pengajaran. Kelima model 

pengajaran itu adalah : (i) Model Synectics, dan (ii) Model Pertemuan Tatap 

Muka. Dari kedua model tersebut siswa belajar berperilaku aktif dalam (i) 

mengembangkan kreativitas pribadi, dan (ii) mengembangkan pemahaman diri 

dan tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok sosialnya. Kedua model 

tersebut mendorong timbulnya belajar secara aktif. 

 

1. Model Synectics : untuk Mengembangkan Kreativitas 

 

 Ahli yang menyusun model ini adalah William J.J. Gordon. Menurut Gordon 

masyarakat membutuhkan pekerja yang kreatif. Kreativitas itu dapat dipelajari, 

sebab (i) kreativitas merupakan kegiatan dalam hidup sehari-hari, dan dilakukan 

oleh orang-orang, (ii) proses kreatif bukan barang aneh, (iii) penemuan-penemuan 

kreatif dapat terjadi di segala bidang kehidupan, dan (iv) penemuan-penemuan 

dihasilkan oleh individu atau kelompok berkat berpikir kreatif. Untuk 

menciptakan diperlukan kegiatan belajar yang mendorong perkembangan 

kreativitas diperlukan strategi mengajar yang khusus, Model Synectics dirancang 

untuk pengembangan kreativitas. 

 Model Synectics adalah pola belajar-mengajar yang dirancang untuk melatih 

siswa mengembangkan (i) keterampilan memecahkan masalah secara kreatif, dan 

(ii) kreativitas pribadi. Model Synectics juga cocok untuk mengembangkan rasa 

simpati, dan kemampuan membuat tilikan dalam hubungan sosial. 

 Dalam kehidupan modern perubahan terjadi secara cepat sehingga 

menimbulkan banyak masalah.Masalah tersebut ada yang sederhana dan ada yang 

kompleks. Pemecahan masalah memerlukan penelitian. Pemecahan masalah 

memerlukan penelitian secara ilmiah, dan sekaligus memerlukan kreativitas baik 

dalam proses maupun dalam cara-cara pemecahan. Siswa perlu dididik untuk 

menjadi terampil memecahkan masalah, dan kreatif dalam memecahkan masalah. 

Model Synectics merupakan pola belajar dan mengajar yang dirancang untuk 

mengembangkan kreativitas. Kreativitas hanya muncul bila seseorang terbiasa 

dengan aktivitas. Oleh karena itu Model Synectics cocok untuk menciptakan 

kondisi yang mendorong timbulnya cara belajar aktif dan sekaligus kreatif. 

 

Urutan Langkah Mengajar  
 

 Pengajaran dengan menggunakan Model Synectics mengenal dua strategi 

mengajar, yaitu (i) strategi untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, dan (ii) 

strategi untuk menciptakan hal-hal baru dengan menggunakan analogi. Kedua 

strategi mengajar tersebut menggunakan langkah-langkah serupa, dengan tekanan 

yang berbeda-beda. 

 



 Urutan langkah mengajar untuk menciptakan hal baru sebagai berikut : 

(1) Langkah kesatu:guru melukiskan keadaan sekarang, seperti apa yang 

dilihatnya. 

(2) Langkah kedua:guru meminta siswa untuk membuat analogi secara langsung 

berdasarkan lukisan keadaan yang dilukiskan oleh guru. Sebagai ilustrasi, 

guru melukiskan perjalanan hidup seorang tokoh terkenal seperti Afandi, 

Dewi Sartika, Eisenhouwer. Siswa diminta membuat analogi tentang 

perjalanan hidup seseorang. 

(3) Langkah ketiga: siswa membuat analogi langsung serupa dengan keadaan 

yang dilukiskan oleh guru. Sebagai ilustrasi membuat pengandaian, seperti 

“Jika aku menjadi afandi, maka …”, “Jika aku menjadi Dewi Sartika, 

maka…”. 

(4) Langkah keempat: siswa membuat lukisan tentang keadaan sebenarnya dan 

membandingkannya dengan lukisan “pengandaian”. Kadua lukisan tersebut 

tampil “berbeda” atau berlawanan yang diutamakan. Sebagai ilustrasi, lukisan 

“Jika aku menjadi …, maka…” hanya melukiskan hal-hal yang “enak”saja, 

tidak melukiskan hal-hal yang “tidak enak”. Siswa memilih salah satu. 

(5) Langkah kelima: guru meminta siswa membuat analogi yang lain. Dalam hal 

ini siswa membuat lukisan “jika aku menjadi…maka…” berdasarkan hal-hal 

yang berlawanan. Misalnya tokoh yang dikemukakan tokoh yang terkenal 

menaklukkan. Lukisannya “jika aku menjadi Eisenhouwer, maka …” menjadi 

“jika aku menjadi Eisenhouwer yang kalah, maka…”. 

(6) Langkah keenam: guru meminta siswa untuk menyelesaikan tugas semula 

berdasarkan analogi-analogi terakhir. Lukisan “awal” diperbaiki kembali 

berdasarkan pengalaman penciptaan hal-hal yang terakhir. 

 

Urutan langkah mengajar strategi membuat “hal baru” menjadi serupa 

berdasarkan analogi sebagai berikut: 

(1) Langkah kesatu: guru menambahkan “informasi” atau “hal” baru pada lukisan 

keadaan. 

(2) Langkah kedua: guru meminta siswa untuk membuat lukisan serupa analog 

dengan lukisan awal. 

(3) Langkah ketiga: guru meminta siswa untuk membuat analogi langsung seperti 

“jika saya menjadi…, maka…”. 

(4) Langkah keempat: guru meminta siswa untuk membandingkan rumusan 

analogi-analogi atau “bermacam-macam pengandaian” yang ada. Siswa 

membandingkan pesamaan-persamaan di antara “hal” baru dengan analogi 

langsung. Sebagai ilustrasi, semula guru melukiskan “tokoh seniman sukses”, 

diubah menjadi “tokoh pedagang sukses”, dan diubah lagi menjadi “tokoh 

ilmuwan sukses”. 

(5) Langkah kelima: guru meminta siswa untuk melihat perbedaan-perbedaan 

analogi yang ada. Siswa diminta menerangkan hal-hal yang tidak sesuai. 

Misalnya ketidaksesuaian suksesnya “seniman” dengan “padagang”, atau 

“ilmuwan”. Lamanya membuat suatu “lukisan”, lamanya meneliti sehingga 

”menemukan hal baru”, dibandingkan dengan “harga lukisan” atau 

“honorarium meneliti”, dengan “laba padagang”. 



(6) Langkah keenam: guru meminta siswa untuk menjelajah kembali tugas asli 

dengan dasar istilah-istilahnya sendiri. 

(7) Langkah ketujuh: guru meminta siswa untuk menarik analogi. Siswa 

membandingkan persamaan dan perbedaan analogi-analogi atau pengandaian-

pengandaian, kemudian manarik sutu analogi baru. Sebagai ilustrasi “jika 

saya menjadi pelukis yang menghasilkan atau menjadi pedagang yang 

menghasilkan… maka jika saya menjadi…,saya akan… 

 

Strategi satu dan strategi dua memberikan tekanan yang berbeda. Pada 

strategi kesatu imajinasi atau kreativitas siswa bebas. Pada strategi dua siswa 

menhubungkan dua hal, berarti penalaran atau kreativitas terikat. Mana yang 

harus digunakan oleh guru tergantung pada “hal” baru apakah yang akan 

dibuat oleh siswa. 

 

Sistem Sosial 
 

Hubungan guru siswa dalam model synectics tergolong moderat. Perilaku 

hubungan guru siswa sebagai berikut: 

 

(1) guru mengemukakan urutan pelajaran, kemudian membimbing perilaku 

belajar dengan analogi-analogi. 

(2) Guru meminta siswa mempelajari penalarannya sendiri. Siswa bebas 

berdiskusi, dan bebas menggunakan kiasab-kiasan dalam memecahkan 

masalah. 

(3) Norma perilaku adalah kooperatif, berorientasi pada permainan fantasi, 

permainan penalaran, dan kesamaan perasaan. 

(4) Hadiah kegiatan adalah terletak pada kepuasan berkreasi. 

 

Prinsip Reaksi 

 

 Perilaku guru mereaksi siswa sebagai berikut. 

 

(1) guru memusatkan perhatian pada pola penalaran siswa yang tampak “kaku” 

atau “tetap tak berubah”. Pola penalaran yang “kaku” atau “tetap tak berubah” 

tersebut diberi alternatif lain.  

(2) Guru memberanikan siswa untuk menggunakan fantasi, imajinasi simbol, dan 

hal-hal “baru” yang memperlancar arus berpikir. 

(3) Guru diminta berani menerima perilaku siswa yang aneh, luar biasa, tetapi 

memperlancar arus kreativitas. 

(4) Guru harus semakin mengembangkan kreativitas siswa, jika masalahnya 

semakin kompleks dan sukar. 

 

Pendukung Keberhasilan Balajar 

 

 Faktor pendukung keberhasilan belajar sebagai berikut: 

(1) perpustakaan yang menyediakan informasi yang kaya dan baik. 



(2) Ruang kerja dan alat-alat yang mendorong imajinasi dan kreativitas pemakai. 

(3) Nara sumber yang memiliki keahlian mendorong keberanian siswa untuk 

menggunakan segala kemempuan memecahkan masalah. 

 

Dampak Pengajaran dan Dampak Pengiring 

 

 Model Synectics mengembangkan kreativitas secara umum maupun khusus 

bidang tertentu, seperti seni, teknik, dan lainnya. Dampak pengajaran dan 

dampak pengiring pada model synectics dapat dilukiskan dalam Bagan berikut 

ini : 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Catatan :  : Dampak Pengajaran 

  : Dampak Pengiring 

  

  

 Bagan : Dampak Model Synectics; Adaptasi dari Joyce dan Weil. 1980 

 

 Bagan ini melukiskan bahwa dampak pengajaran model Synectics yang 

penting adalah (i) kecepatan menciptakan secara umum, dan (ii) kecakapan 

menciptakan pada bidang-bidang khususnya, seperti kesenian lukis, patung, 

Keeratan kelompok 

&produktivitas 

Kecakapan kreativitas 

atau penciptaan secara 

umum 

Kecakapan kreativitas 

atau penciptaan pada 

bidang yang khusus. 

Pemerolehan dalam 

kecakapan pada 

penalaran, imajinasi, 

perasaan sesuai bidang 

khusus. 

Model 

Synectics 



dan sastra. Dampak pengiring berupa (i) pemerolehan kecakapan dalam 

bernalar, berfantasi, berimajinasi, mempermainkan perasaan di bidang khusus. 

Hal ini tampak pada buku sastra yang mengolah imjinasi pembaca. (ii) 

kecepatan ikatan kelompok sehingga menimbulkan karya, seperti karya sastra, 

atau juga karya ilmiah. 

 

Contoh Penggunaan Model Synectics  

 

Jenjang  : Sekolah Dasar …….. 

Kelas  : IV 

Bidang studi  : Bahasa Indonesia 

Pokok Bahasan : Mengenal Ki Hajar Dewantara 

Waktu : 5x2 jam pelajaran  

TIU : Setelah mempelajaripokok bahasan ini siswa memahami isi 

bacaan dan mengungkapkan sesuatu cerita yang menggunakan 

kata-kata baru. 

Sasaran Belajar : Setelah mempelajari pokok bahasan ini siswa dapat: 

1. membaca dan menarik kesimpulan tentang isi bacaan 

2. mengenal kata-kata baru dalam bacaan 

3. mengenal pengertian yang terkandung dalam kata-kata 

baru seperti pahlawan, teladan. 

4. membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata baru atau 

pengertian baru. 

5. membuat kalimat baru yang isinya serupa dengan kalimat 

lama. 

6. membuat kalimat analog dengan “jika saya menjadi 

Suwardi Suryaningrat, maka…, atau “jika saya dibuang ke 

negeri Balanda, maka…”. 

7. menyusun cerita yang isinya serupa dengan isi bacaan. 

8. membuat ikhtisar isi dengan menggunakan kata-kata baru 

atau sinonimnya. 

 

Urutan Langkah Mengajar 

  

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

1. Guru meminta siswa untuk 

membaca dalam hati teks 

“Mengenal Ki Hajar Dewantara”, 

dan mengenal kata-kata baru atau 

sukar. 

2. Guru bertanya agar siswa 

melukiskan keadaan, dan perilaku 

kehidupan Ki Hajar Dewantara 

sebagai tokoh teladan dan bapak 

pendidikan nasional. 

1. Siswa membaca teks dan mencatat 

kata-kata baru dan yang dianggap 

sukar. 

 

 

2. Siswa melukiskan keadaan dan 

perilaku Ki Hajar Dewantara.. 

 

 

 



3. Guru meminta siswa untuk 

mengemukakan kata-kata baru dan 

membuat analogi dengan kata-kata 

baru. Kata-kata baru itu misalnya: 

tokoh teladan, dibuang, rasa 

kebangsaan hari pendidikan, dan 

yang lain. 

3. siswa mengemukakan kata-kata baru, 

dan membuat analogi. Sebagai ilustrasi 

kata serupa arti, teladan = contoh, 

panutan, dibuang-dihukum ke luar 

negeri, dan sebagainya, 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

4. Guru meminta siswa untuk 

membuatkalimat analog langsung, 

seperti “jika saya…, maka…”, 

dengan menggunakan kata 

bangsawan, dibuang, wartawan dan 

lainnya. 

5. Guru meminta siswa untuk 

membuat kalimat analog yang 

berbeda. Misalnya dengan kata 

seniman, pedagang, pembangkang. 

 

6. Guru meminta siswa untuk 

membuat kesimpulan tentang isi 

bacaan teks. 

 

7. Guru meminta siswa untuk 

membuat karangan dengan judul 

pilihan seperti: (I) jika saya seorang 

wartawan pada zaman Belanda 

seperti Suwardi Suryaningratii) 

jika saya dibuang seperti Ki Hajar 

Dewantara: (iii) jika saya 

bersekolah pada zaman penjajahan 

Belanda, dan judul yang lain. 

8. Guru meminta perhatian siswa 

untuk mengenali cara-cara membuat 

kalimat saran-saran untuk 

mengarang di kamudian hari. 

3. Siswa membuat analogi langsung 

“jika saya anak bangsawan sep[erti 

Ki Hajar Dewantara, maka saya 

tidak perlu dekat dengan rakyat” 

“ jika saya seorang wartawan, 

maka       saya akan ikut 

memprotes”. 

4. Siswa membuat analogi baru yang 

berbeda. Misalnya “Jika saya 

seorang seniman, maka saya akan 

memprotes dengan membuat 

karikatur”.   

5. Siswa membuat kesimpulan isi 

tentang “ Mengenal Ki Hajar 

Dewantara”. 

6. Siswa membuat karangan dengan 

memilih judul tertentu, seperti “jika 

saya seorang wartawan pada zaman 

Belanda seperti Suwardi 

Suryaningrat”. 

 

 

 

 

7. Siswa mencatat kalimat-kalimat 

analog, dan berlatih setelah 

pelajaran selesai. 

 

  

Sistem Sosial 



 

 Perilaku hubungan guru siswa sebagai berikut. 

1. guru mengemukakan bahasan tentang “Mengenal Ki Hajar Dewantara”, dan 

tugas siswa mengenal kata-kata baru, membuat kalimat analogi, dan membuat 

kesimpulan isi bacaan, dan karangan. 

2. Guru mengemukakan bahwa siswa bebas mengembangkan penalaran, fantasi 

dan imajinasi, dan membuat kiasan dan pengandaian. 

3. Guru memancing dengan pertanyaan-pertanyaan dan membari komentar pada 

tugas-tugas siswa. 

4. Selama pelajaran berlangsung disiplin kelas bersifat kooperatif. 

 

Prinsip Reaksi 

 

Perilaku guru mereaksi siswa sebagai berikut : 

1. guru memusatkan perhatian pada penggunaan kata-kata baru seperti tokoh 

teladan, hukuman buang, rintangan, kecaman, wartawan, hari pendidikan 

nasional, dan kalimat analog seperti “jika saya….., maka….” 

2. guru memberanikan siswa untuk menggunakan penalaran, fantasi, imajinasi 

tentang tokoh Ki Hajar Dewantara dan lukisan zaman Belanda. 

3. guru memberi komentar tentang kalimat siswa, cara membuat analogi, dan 

membimbing bagaimana menarik kesimpulan tentang isi bacaan. 

 

Pendukung Keberhasilan Belajar 

 

Faktor pendukung keberhasilan belajar sebagai berikut : 

1. buku pelajaran dan bacaan tentang Ki Hajar Dewantara serta buku petunjuk 

mengarang di sekolah dasar. 

2. contoh-contoh kalimat pengandaian “jika saya…., maka….” 

3. kamus bahasa Indonesia, kamus idiom bahasa Indonesia, kamus pepatah dan 

kiasan dalam bahasa Indonesia. 

4. nara sumber seperti ahli pantun dalam masyarakat. 

 

(Kurikulum Sekolah Dasar Kelas III, 1986; buku teks SD) 

 

2.Model Pertemuan Tatap Muka : Kesehatan Mental Melalui Proses 

Berkelompok 

 

Ahli yang menyusun model ini adalah William Glasser. Menurut Glasser 

sekolah umumnya berhasil membina perilaku ilmiah. Meskipun demikian 

adakalanya sekolah gagal membina kehangatan hubungan antarpribadi. 

Kehangatan hubungan pribadi bermanfaat bagi keberhasilan belajar. Agar 

sekolah dapat membina kehangatan hubungan antarpribadi, maka 

diprasyaratkan (I) guru memiliki rasa keterlibatan yang mendalam, (ii) guru 

dan siswa harus berani menghadapi realitas, dan berani menolak perilaku yang 

tidak bertanggung jawab, dan (iii) siswa mau belajar cara-cara berperilaku 

yang lebih baik. Agar siswa dapat membina kehangatan hubungan 



antarpribadi, guru perlu menggunakan strategi mengajar yang khusus. Model 

pertemuan tatap muka merupakan salah satu model yang bermanfaat bagi 

pembinaan kehangatan hubungan antarpribadi. 

  Model Pertemuan Tatap Muka adalah pola belajar-mengajar yang 

dirancang untuk mengembangkan (I) pemahaman diri sendiri, (ii) rasa 

tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok. 

  Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tiga misi 

pendidikan, yaitu (I) mendidik agar orang memiliki kepribadian, (ii) mendidik 

agar siswa bermanfaat bagi masyarakat, dan (iii) mendidik agar siswa 

memiliki pengetahuan dan berperilaku ilmiah. Pada umumnya siswa memiliki 

pengetahuan dan perilaku ilmiah. Adakalanya sekolah gagal mendidik siswa 

untuk menjadi orang berkepribadian yang mampu berhubungan secara hangat 

dengan orang lain. Pada hal berkepribadian yang mampu berhubungan dengan 

pribadi lain bermanfaat bagi (I) perbaikan masyarakat, dan (ii) pengembangan 

pengetahuan. Sekolah juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang dapat 

menumbuhkan kepribadian yang hangat dan menyenangkan. Model 

Pertemuan Tatap Muka dirancang untuk mengembangkan siswa agar dapat (I) 

memahami diri sendiri, dan (ii) memiliki rasa tanggung jawab pada diri sendiri 

dan kelompok atau masyarakatnya. Strategi mengajar pada model ini 

mendorong siswa belajar secara aktif. 

 

Urutan Langkah Mengajar 

 

 Model Pertemuan Tatap Muka mengenal enam langkah mengajar sebagai 

berikut : 

(1) Langkah kesatu : guru menciptakan suasana agar seluruh siswa tertarik untuk 

ikut serta. Dalam menciptakan suasana keterlibatan guru bertindak sebagai 

berikut : (I) meminta siswa untuk menyatakan keinginannya, atau menyatakan 

bagaimana yang baik baginya; (ii) meminta siswa memberi saran, dan (iii) 

guru tidak menyalahkan pendapat siswa dan tidak menilai. 

 

(2) Langkah kedua : guru mengemukakan masalah untuk didiskusikan oleh siswa. 

Tindakan guru antara lain berupa : (I) guru meminta siswa atau guru sendiri 

mengemukakan masalah, (ii) guru atau siswa mengemukakan contoh 

peristiwa, (iii) guru atau siswa menceritakan peristiwa sepenuhnya; kemudian 

peristiwa tersebut dianalisis sebab-akibatnya, dan dikenali norma apa yang 

berlaku. Sebagai ilustrasi ada peristiwa perkelahian antarsiswa di desa 

tersebut. Guru meminta siswa menguraikan kejadian, dan mencari apa 

sebabnya. 

 

 

(3) Langkah ketiga : guru meminta siswa untuk membuat keputusan nilai pribadi. 

Tindakan guru antara lain berupa : (I) mengenali nilai atau norma yang 

menimbulkan perilaku : caranya menanyakan hal tersebut pada siswa; (ii) 

siswa diminta untuk membuat keputusan tentang nilai atau norma tersebut, 

dan kemudian melanjutkan dengan perilaku. 



 

 

(4) Langkah keempat : guru meminta siswa untuk mengenali keputusannya. 

Tindakan guru antara lain berupa : (I) mengajak siswa mendiskusikan apa 

yang dipilih dan (ii) bila siswa setuju maka ia mengikuti pilihan tersebut. 

 

 

(5) Langkah kelima : guru meminta siswa untuk membuat kesepakatan-

kesepakatan tentang perilaku yang akan dianut. 

 

 

(6) Langkah keenam : guru meminta siswa untuk menilai kembali perilaku. 

Setelah siswa menindaklanjuti pilihan perilaku, maka siswa diajak untuk 

menilai perilaku-perilaku baru tersebut. 

 

 

Sistem Sosial 

 

 Hubungan guru siswa dalam Model Tatap Muka tergolong moderat. Perilaku 

hubungan guru siswa sebagai berikut : 

(1) guru semula memegang kendali kepemimpinan dalam interaksi. Kemudian 

secara berangsur-angsur kepemimpinan diserahkan kepada siswa. 

(2) guru membimbing proses, dan mendorong siswa untuk ambil bagian, dan 

kemudian mengambil prakarsa serta membuat keputusan-keputusan sendiri. 

(3) guru bersifat mendorong keberanian siswa untuk membuat keputusan, tetapi 

guru tidak memutuskan sesuatu untuk siswa. 

 

Prinsip Reaksi 

  

 Perilaku guru mereaksi perilaku siswa menganut tiga prinsip. 

(1) guru merasa diri terlibat dengan kehidupan dan masalah siswa. Guru 

mengembangkan hubungan akrab, penuh perasaan dan pengertian dengan 

siswa. 

(2) guru mendorong siswa untuk berani menilai perilakunya sendiri, mengambil 

keputusan untuk mengubahnya, atau menolak perilaku yang tak bertanggung 

jawab. 

(3) seluruh kelas sebagai kelompok berani mengenali perilaku, mempelajarinya 

kembali, memilah dan memilih perilaku yang baik dan kemudian diikutinya. 

 

Pendukung Keberhasilan Belajar 

 

 Faktor pendukung keberhasilan belajar pada model ini adalah : 

(1) guru yang memiliki kepribadian hangat dan menyenangkan. 

(2) guru yang berpengalaman melakukan hubungan antarpribadi. 

(3) guru yang berkemampuan menciptakan hubungan persaudaraan, hati terbuka, 

dan dapat memahami serta menerima orang lain. 



(4) guru cakap memimpin diskusi, dan membimbing kelas untuk menilai perilaku 

dan menolak atau menerima perilaku tersebut. 

 

Dampak Pengajaran dan Dampak Pengiring 

 

 Dampak penggunaan model ini adalah mengembangkan siswa untuk dapat (I) 

memahami diri sendiri, dan (ii) mengambil tanggung jawab dalam memimpin 

perkembangan diri sendiri. Di samping itu model ini juga mengembangkan 

segi sosial maupun penalaran ilmiah. Dampak model ini dapat dilukiskan 

dalam Bagan berikut ini:. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Catatan :  : Dampak Pengajaran 

  : Dampak Pengiring 

  

  

Bagan: Dampak Model Pertemuan Tatap Muka Adaptasi dari Joyce dan Weil. 

1980. 

 

Contoh Penggunaan Model Pertemuan Tatap Muka 

 

Jenjang  : Sekolah Dasar ……… 

Kelas : V 

Bidang Studi : Pendidikan Kewarganegaraan 

Pokok Bahasan : Bhinneka Tunggal Ika 

Waktu : 4 x 2 jam pelajaran 

TIU : : Setelah mempelajari pokok bahasan ini siswa memahami 

permacam ragaman adat-istiadat dan perilaku orang per 

orang, suku bangsa, dan bangsa-bangsa di dunia sehingga 

perlu memajukan pergaulan yang menimbulkan persatuan 

bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. 

Sasaran Belajar : Setelah mempelajari pokok bahasan ini siswa dapat : 

Kebebasan dan 

memimpin diri 

sendiri 

Keterbukaan dan 

terintegrasi. 
Model 

Pertemuan 

Tatap Muka 

Penentuan tujuan 

dan evaluasi 

sementara itu, pada 

saat bersamaan 

dampak pengiring 

akademik terjadi 



1. menunjukkan adanya adat-adat dan perilaku orang dari 

berbagai suku bangsa di Indonesia. 

2. menunjukkan adanya adat-istiadat dan perilaku bangsa-

bangsa di sekitar Indonesia. 

3. menjelaskan pentingnya pergaulan berdasarkan persatuan 

dan kesatuanbangsa, dan kesederhanaan bangsa-bangsa di 

dunia. 

4. menjelaskan pentingnya individu memahami diri-sendiri 

dan orang lain agar dapat bergaul dengan baik. 

5. menyatakan pendapat bahwa persahabatan lebih baik 

daripada permusuhan untuk pergaulan. 

 

Urutan Langkah Mengajar 

 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa  

 

1. Guru meminta siswa untuk 

menceritakan pengalaman bergaul 

dengan teman sekelas, sedesa, 

sekota, sesuku bangsa, dan lain 

suku bangsa. 

1. Siswa menceritakan pengalaman 

bergaulnya dengan teman sekelas, 

sesuku, dan dengan suku lain. 

2. Siswa mengemukakan pendapat 

tentang bagaimana sebaiknya 

bergaul dengan teman sekelas, 

sesuku bangsa, dan lain suku 

bangsa. 

2. Siswa mengemukakan pendapat 

tentang bagaimana sebaiknya 

bergaul. Sebagai ilustrasi, 

pergaulan hendaknya : tidak 

membedakan keturunan, suku 

bangsa, agama, kekayaan dan 

kedudukan. 

3. Guru meminta siswa untuk 

mengemukakan adanya perilaku, 

adat-istiadat, kerajinan, kesenian, 

agama, pakaian, bahasa berbagai 

suku bangsa. 

3. Siswa mengemukakan adanya 

perilaku, adat-istiadat, kerajinan, 

kesenian, agama, pakaian bahasa 

berbagai suku bangsa. Sebagai 

ilustrasi siswa mengemukakan 

berbagai seni tari seperti 

Minangkabau, Sumatera Timur, 

Kalimantan, Minahasa, Asmat. 

4. Guru meminta siswa 

mengemukakan pendapat tentang 

perilaku, adat istiadat yang berbeda 

tersebut. 

4. Siswa mengemukakan pendapat 

tentang perilaku, adat-istiadat yang 

berbeda tersebut. 

5. Guru meminta siswa 

mengemukakan pendapat tentang 

peristiwa perkawinan antar suku 

bangsa di kota besar, di daerahnya, 

atau di daerah transmigran. 

5. Siswa mengemukakan pendapat 

tentang perkawinan antar suku 

bangsa di kota besar, di daerahnya, 

atau di daerah transmigran. Sebagai 

ilustrasi siswa mengemukakan 

kakaknya yang kawin dengan suku 



lain juga berbahagia. 

 

 

 

Kegiatan Guru 

 

 

Kegiatan Siswa 

6. Guru meminta siswa 

mengemukakan pendapat tentang 

pergaulan antar bangsa di dunia. 

6. Siswa mengemukakan pendapat 

tentang bagaimana sebaiknya 

pergaulan antar bangsa di dunia. 

Sebagai ilustrasi berdasarkan 

kesamaan derajat, tanpa 

membedakan ras, agama, bangsa 

dan asal daerah. 

7. Guru meminta siswa untuk 

mendiskusikan berbagai perilaku, 

dan adat-istiadat suku bangsa dan 

bangsa-bangsa di dunia. 

7. Siswa mengemukakan berbagai 

pendapat tentang perilaku dan 

pendapat tentang adat-istiadat yang 

ada. 

8. Guru meminta siswa untuk 

menjelaskan siapa dirinya, apa 

hubungannya dengan suku bangsa, 

bangsa lain di dunia. Sebagai 

ilustrasi siswa diminta membuat 

pengandaian “jika saya seorang 

suku…., maka….” 

8. Siswa menjelaskan siapa dirinya, 

hubungannya dengan suku bangsa, 

dan bangsa di dunia. Sebagai 

ilustrasi, “jika saya seorang suku 

Bali, dan kemudian pindah ke 

Sumatera, maka ….”. 

9. Guru meminta siswa menarik 

kesimpulan tentang “pergaulan 

yang didasarkan pada…. 

berakibat…” 

9. Siswa menarik kesimpulan tentang 

“pergaulan yang didasarkan kasih 

sayang, berakibat….” 

10. Guru meminta siswa untuk menarik 

kesimpulan tentang bhinneka 

tunggal ika. 

10. Siswa menarik kesimpulan tentang 

bhineka tunggal ika. Sebagai 

ilustrasi, “orang yang ingin 

bersahabat, perlu mengakui 

perbedaan-perbedaan adat-

istiadat…” 

11. Guru menutup pelajaran dengan 

saran perbaikan belajar. 

11. Siswa memperhatikan saran guru 

untuk pelajaran lanjutan. 

 

Sistem Sosial 

 

 Perilaku hubungan guru siswa sebagai berikut : 

(1) Guru mengemukakan bahasan dengan meminta siswa menceritakan 

pengalaman bergaul dengan teman sekolah, kemudian teman lain sekolah, 

dengan teman baru, suku bangsa lain, agama lain, bahasa lain. 

(2) Guru meminta siswa menunjukkan atau memperagakan bermacam-macam 

pakaian adat, kerajinan, kesenian, bahasa, makanan, permainan sukubangsa 

lain, atau bangsa lain. 



(3) Guru meminta siswa untuk mengemukakan pendapatnya tentang bermacam-

macam benda dan perilaku suku bangsa dan bangsa lain tersebut. 

(4) Guru meminta siswa lain untuk memberi komentar pada pendapat siswa yang 

terdahulu. 

(5) Guru meminta siswa membandingkan macam-macam benda dan perilaku 

tersebut dan menarik manfaatnya bagi kehidupan bangsa Indonesia. 

(6) Guru meminta siswa menjelaskan tentang dirinya, temannya dari suku 

bangsa lain, pemahaman tentang diri dan teman lain, dalam hubungannya 

dengan perikehidupan bangsa Indonesia yang bhinneka tunggal ika. 

 

Prinsip Reaksi 

 

 Perilaku guru mereaksi perilaku siswa sebagai berikut. 

1. Guru mengajak siswa membicarakan hal, perilaku, atau adat-istiadat orang 

lain, suku bangsa lain, atau bangsa lain secara terbuka, akrab, dan bila perlu 

memberikan contoh pengalaman hidup. 

2. Guru mendorong siswa untuk berani menilai hal-hal, benda-benda, perilaku 

diri sendiri, dalam kaitannya dengan pergaulan dengan orang lain. 

3. Guru mendorong siswa untuk berani mengubah perilaku yang kurang baik, 

atau menolak perilaku yang tak bertanggung jawab. Dalam hal ini guru 

mengajak siswa untuk belajar memahami perilaku orang lain seperti dalam 

pepatah “ukur baju badan sendiri”. 

4. Guru mengajak kelas sebagai kelompok untuk mengenali perilaku, 

mempelajari kembali, memilah dan kemudian memilihnya. 

Pilihan itu mengacu pada memahami dirinya dan orang lain, dan  bertanggung 

jawab dalam mengembangkan perilakunya demi kebaikan diri dan 

masyarakatnya. 

 

Pendukung Keberhasilan Belajar 

 

1. buku pelajaran dan buku bacaan tentang kerajinan, pakaian, senjata, perhiasan 

suku-suku bangsa lain, dan bangsa lain. 

2. alat peraga berupa pakaian, senjata, perhiasan, kerajinan, lukisan, kesenian 

suku-suku bangsa lain. 

3. nara sumber yang mengenal suku bangsa atau bangsa lain, dan nara sumber 

suku bangsa atau bangsa lain. 

4. guru yang bijaksana yang memimpin diskusi dengan penuh kehangatan dan 

keterbukaan. 

 




