
BAB V 

MODEL PRILAKU 

 

 Kelompok Model Perilaku terdiri dari tujuh model pengajaran. Ketujuh 

model pengajaran itu adalah : (i) Model Pengawasan diri, dan (ii) Model 

Reaksi Tekanan Jiwa. Dari kedua model tersebut siswa belajar untuk 

menguasai diri dan santai dalam menghadapi masalah. Belajar menguasai diri 

dan santai dalam menghadapi masalah berarti menuntut perilaku siswa secara 

aktif. 

1. Model Pengawasan Diri dengan Metode-metode Perilaku : Mengatur 

Lingkungan Sekitar Kita Sendiri 

 

 Ahli yang menyusun model ini adalah B.F. Skinner. Menurut Skinner 

lingkungan sekitar pada umumnya tidak mendorong terjadinya perilaku baru 

yang dipelajari di sekolah. Hal ini menyebabkan perlunya seseorang dapat 

mengawasi perilakunya sendiri. Agar siswa dapat mengawasi perilakunya 

sendiri diperlukan strategi mengajar khusus. Guru perlu membuat program 

belajar khusus yaitu “pengaturan lingkungan yang lebih baik”. Dengan 

“Pengaturan lingkungan yang lebih baik” maka siswa dapat belajar mengawasi 

diri sendiri lebih baik. Model Pengawasan diri merupakan pola pengajaran 

untuk mendidik siswa mampu melakukan pengawasan diri. 

   Model Pengawasan Diri adalah pola belajar-mengajar yang 

dirancang untuk melatih siswa (i) mengenal prinsip-prinsip perilaku, (ii) 

melakukan pengawasan diri sendiri untuk berperilaku yang lebih baik. 

Rancangan pola belajar-mengajar tersebut mengubah keadaan lingkungan 

sehingga mendorong terjadinya perilaku baru yang dikehendaki. 

   Kegiatan belajar-mengajar di sekolah dirancang untuk 

memperbaiki kehidupan sosial, artinya (i) individu dapat mengawasi diri 

sehingga berperilaku lebih baik, dan (ii) lingkungan sosial mendorong 

anggotanya dapat berperilaku lebih baik. Pada umumnya lingkungan sosial 

tidak mendorong terjadinya perilaku baru yang dikehendaki oleh sekolah. 

Lingkungan sosial semacam itu dapat diperbaiki. Oleh karena itu sekolah 

dapat membuat program yang menciptakan lingkungan sosial yang 

merangsang dan memperkuat kebiasaan berperilaku baik. Model Pengawasan 

Diri mendorong siswa untuk belajar secara aktif dalam rangka melakukan 

“pengawasan diri” sehingga berperilaku lebih baik. 

 

Urutan Langkah Mengajar 

 

 Pengajaran dengan model Pengawasan Diri mengenal empat langkah kegiatan 

mengajar sebagai berikut : 

(1) Langkah kesatu : guru mengenalkan bahasan tentang pengawasan diri untuk 

berperilaku lebih baik. Tindakan guru antara lain berupa (i) mengenalkan 

pentingnya lingkungan sekitar untuk bertindak sebagai pengawasan perilaku, 

(ii) mengenalkan pentingnya pengawasan diri-sendiri, dan (iii) mengajak 

siswa bertekad untuk berpartisipasi berperilaku lebih baik. Sebagai ilustrasi, 



guru menciptakan kondisi kelas yang bersih, rapi, indah dan tertib. Siswa 

diminta ikut serta menjaga kelas yang bersih, rapi, indah, dan tertib bersama-

sama. Siswa tidak membuang sampah seenaknya. 

 

(2) Langkah kedua : guru mengemukakan prinsip-prinsip perilaku yang baik. 

Tindakan guru antara lain berupa (i) mengenalkan perilaku dan akibat perilaku 

tersebut, (ii) mengenalkan ukuran perilaku mana yang baik dan tidak baik, 

membangun, dan merusak, merugikan masyarakat, sesuai dan tidak sesuai 

dengan hukum, kesusilaan, dan ajaran agama, (iii) mengajak siswa mencoba 

menggunakan ukuran-ukuran perilaku, dan (iv) mengajak siswa membuat 

program perbaikan perilaku sendiri menjadi lebih baik. Sebagai ilustrasi, siswa 

diajak membuat “kelas bersih, rapi, indah dan tertib”. 

 

(3) Langkah ketiga : guru mengajak siswa untuk membuat program pengawasan 

diri. Tindakan guru antara lain berupa : (i) memutuskan ukuran-ukuran 

perilaku, (ii) memutuskan tujuan yang akan dicapai dalam waktu seminggu, 

sebulan, satu caturwulan, (iii) membuat program tertulis, dan (iv) mempelajari 

hasilnya dan menyusun program kembali. Sebagai ilustrasi, guru mengajak 

siswa membuat program “aturan tata-tertib kelas”. 

 

(4) Langkah keempat : guru meminta siswa untuk melaksanakan program 

pengawasan diri sendiri. Tindakan guru antara lain berupa : (i) mempersilakan 

siswa melaksanaan programnya sendiri, (ii) mempersilakan siswa menilai 

kemajuan melaksanakan programnya, (iii) mendorong siswa untuk berani 

mengubah perilaku yang kurang baik, (iv) mendorong siswa berani mengubah 

programnya dan mengawasi perilaku, sehingga perilaku dan programnya 

berjalan lebih baik. Sebagai ilustrasi, siswa melaksanakan program membuat 

“kelas yang bersih, rapi, indah, dan tertib” dengan melakukan perbaikan 

aturan, dan melaksanakan pengawasan diri. Semula peran guru tinggi, 

kemudian peran siswa semakin banyak. 

 

Sistem Sosial 

 

 Hubungan guru-siswa dalam Model Pengawasan Diri tergolong moderat, 

yang secara berangsur menjadi semakin rendah. Perilaku hubungan tersebut 

sebagai berikut. 

(1) guru mengemukakan aturan perilaku dalam melaksanakan program. 

(2) guru meminta siswa melaksanakan program kegiatan sendiri. 

(3) guru semula melakukan pemantauan, tetapi kemudian mendorong siswa 

melakukan pengawasan atas kegiatannya sendiri. 

(4) siswa melakukan penilaian atas perilaku dan programnya, dan kemudian 

melakukan perbaikan atas perilaku dan programnya sendiri. 



Prinsip Reaksi 

 

 Perilaku guru mereaksi siswa sebagai berikut. 

(1) memberanikan siswa untuk melakukan pengawasan diri sendiri. 

(2) mengingatkan siswa bahwa lingkungan sekitar pada umumnya tidak 

melakukan pengawasan sosial dalam arti mendorong siswa berperilaku yang 

baik seperti harapan sekolah. 

(3) semula guru bertindak sebagai penguat berperilaku baik, kemudian 

menyerahkan fungsi penguat tersebut kepada siswa sendiri. 

(4) guru menjelaskan pentingnya bimbingan intelektual untuk melaksanakan 

perilaku yang baik dalam kehidupan. 

 

Pendukung Keberhasilan Belajar 

 

 Faktor pendukung keberhasilan belajar sebagai berikut. 

(1) guru yang memberanikan siswa untuk melakukan pengawasan diri atas 

perilakunya sendiri. 

(2) siswa melaksanakan program pengawasan diri sendiri. 

(3) Siswa berani menilai diri sendiri dan melakukan perbaikan perilakunya 

sendiri. 

 

Dampak Pengajaran dan Dampak Pengiring 

 

 Pelaksanaan Model Pengawasan Diri memberi kesempatan yang baik bagi 

guru dan siswa sebagai berikut : (i) kesempatan guru untuk mengenalkan 

perilaku-perilaku yang bermutu kepada siswa, dan (ii) kesepakatan siswa 

untuk belajar melakukan pengawasan diri sendiri. Dampak pengajaran dan 

dampak pengiring model ini dapat dilukiskan dalam Bagan berikut ini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : : Dampak Pengajaran 

  :  Dampak Pengiring 

 

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

. 

 

Contoh Penggunaan Model Pengawasan Diri 

 

Jenjang : Sekolah Dasar ………… 

Kelas : VI 

Bidang Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pokok Bahasan : Pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. 

Waktu : 5 x 2 jam pelajaran 

      Tujuan : : Setelah mempelajari pokok bahasan ini siswa 

memahami pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan alam 

Indonesia. 

      Sasaran Belajar : Setelah mempelajari pokok bahasan ini siswa dapat : 

1. mengenal perilaku memelihara yang baik dan merusak 

kekayaan alam. 

Model 

Pengawasan 

Diri  

Menambah Perilaku baik 

yang diinginkan, dan 

mengurangi perilaku tidak 

baik yang tak dikehendaki  

Perolehan Metode untuk 

melakukan Pengawasan Diri 

Sendiri 

Pandangan tentang perilaku 

yang baik : kesadaran tentang 

lingkungan yang baik. 

Rasa mampu untuk 

melakukan Pengawasan Diri 

Sendiri & Lingkungan 

Perolehan Hrga 

Diri & Percaya 

Diri. 



2. membandingkan perilaku pemanfaatan hutan yang 

baik dan merusak hutan. 

3. mengenali perilaku sendiri yang tergolong tidak 

selaras dengan pemeliharaan lingkungan alam. 

4. membuat aturan perilaku pemeliharaan kekayaan alam 

Indonesia. 

5. membuat aturan perilaku pemanfaatan kekayaan alam 

Indonesia. 

 

Urutan Langkah Mengajar 

 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa  

 

1. Guru mengenalkan bahasan dengan 

menunjukkan gambar 

“pemeliharaan dan pemanfaatan 

kekayaan alam” yang baik dan tidak 

baik. 

1. Siswa mempelajari rangkaian 

gambar “pemeliharaan dan 

pemanfaatan kekayaan alam”. 

2. Guru meminta siswa untuk 

mengelompokkan sepuluh buah 

tanaman menjadi dua kelompok. 

2. Siswa mengelompokkan sepuluh 

buah tanaman menjadi dua 

kelompok. 

3. Guru meminta siswa untuk 

mengamati proses pemeliharaan 

tumbuh-tumbuhan selama lima 

minggu. 

3. Siswa membuat catatan tentang 

proses pemeliharaan tumbuh-

tumbuhan selama lima minggu. 

4. Guru meminta siswa membuat 

jadwal pemeliharaan tumbuh-

tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan 

yang dipelihara secara teratur, tidak 

teratur, dan tidak dirawat. 

4. Siswa mengamati, mengukur, 

mencatat tumbuhan mana yang 

dipelihara secara teratur, dan tidak 

teratur, dan tidak dirawat. 

5. Guru meminta siswa untuk 

membandingkan akibat 

pemeliharaan yang teratur, tidak 

teratur, dan tidak dirawat. 

Kemudian, guru meminta siswa 

menarik kesimpulan tentang 

pemeliharaan tumbuh-tumbuhan. 

5. Siswa membandingkan perilaku 

pemeliharaan yang beratur, tidak 

teratur, dan tidak dirawat. Siswa 

menyimpulkan perilaku 

pemeliharaan tumbuh-tumbuhan. 

Sebagai ilustrasi, siswa 

menyimpulkan bahwa “jika 

tumbuh-tumbuhan dipelihara 

secara teratur, maka ia dapat 

tumbuh dengan baik; melihat 

pertumbuhan yang baik tersebut, 

diduga buahnya akan baik”. 

6. Guru meminta siswa mempelajari 

peta kekayaan alam, seperti bahan 

galian, hasil pertanian, perkebunan, 

kehutanan, hasil laut, tenaga air, 

6. Siswa mempelajari peta kekayaan 

alam seperti bahan galian, hasil 

pertanian, perkebunan, kehutanan 

hasil laut, tenaga air, dan tenaga 



tenaga sinar matahari. sinar matahari. 

7. Guru meminta siswa untuk 

mengenali pemeliharaan dan 

pemanfaatan kekayaan alam yang 

baik, teratur, ekonomis, dan yang 

sebaliknya. 

7. Siswa mengenali perilaku 

pemeliharaan dan pemanfaatan 

kekayaan alam yang baik, teratur, 

ekonomis dan sebaliknya. 

8. Guru meminta siswa untuk 

membuat aturan perilaku tentang 

pemeliharaan kelas, lingkungan 

kelas yang baik, pemeliharaan dan 

pemanfaatan kekayaan alam. 

8. Siswa membuat aturan perilaku 

pemeliharaan kelas, pemeliharaan 

lingkungan kelas yang baik, 

pemeliharaan dan pemanfaatan 

kekayaan alam. 

9. Guru meminta siswa membuat 

program pemeliharaan “kelas dan 

lingkungan sekitar yang baik”. 

9. Siswa membuat program 

pemeliharaan “kelas dan 

lingkungan sekitar yang baik”. 

10. Guru meminta siswa untuk 

melaksanakan program, dan menilai 

perilaku, serta mengubah perilaku 

yang tidak sesuai. 

10. Siswa melaksanakan program, dan 

menilai perilaku, serta mengubah 

perilaku yang tidak sesuai. 

11. Guru meminta siswa membuat 

kesimpulan tentang pemeliharaan 

dan pemanfaatan kekayaan alam 

Indonesia. 

11. Siswa membuat kesimpulan 

tentang pemeliharaan dan 

pemanfaatan kekayaan alam 

Indonesia sesuai tertib kehidupan 

lingkungan hidup. 

Sistem Sosial 

 

 Hubungan guru siswa sebagai berikut. 

1. guru mengemukakan perilaku-perilaku pemeliharaan kekayaan dan 

pemanfaatan kekayaan alam berdasarkan gambar. 

2. guru meminta siswa untuk mengemukakan pendapat tentang perilaku 

tersebut. 

3. guru meminta siswa mengamati tumbuh-tumbuhan di sekitar sekolah dan 

pemeliharaannya, serta mencatatnya secara teratur. 

4. siswa membuat program pemeliharaan kelas, tumbuh di sekitarnya, dan 

melaksanakannya sendiri. 

 

Prinsip Reaksi 

 

 Perilaku guru mereaksi siswa sebagai berikut. 

1. guru meminta siswa untuk mengamati keadaan kelas, tumbuh-tumbuhan di 

sekitarnya, dan perilaku pemeliharaan lingkungan hidup. 

2. guru mengingatkan siswa tentang lingkungan sekitar yang tidak mendorong 

terjadinya perilaku harapan sekolah. 

3. guru meminta siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dan membuat 

program perbaikan perilaku. 

4. guru semula menjadi penguat perilaku yang baik, kemudian ia melakukan 

prinsip “tut wuri handayani” pada perilaku siswa. 



5. guru meminta siswa untuk berani memperbaiki perilaku menjadi lebih baik. 

 

Pendukung Keberhasilan Belajar 

 

 Faktor pendukung keberhasilan belajar sebagai berikut. 

1. buku bacaan tentang pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. 

2. brosur tentang pemeliharaan lingkungan hidup. 

3. media berupa gambar, bagan, bahan tambang, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan di 

sekitar sekolah. 

4. aturan-aturan tentang pemeliharaan lingkungan hidup. 

5. suasana kelas yang terbuka bagi siswa untuk berani mengatur perilaku dan 

perbaikan perilaku. 

 

 

2. Model Reduksi Tekanan Jiwa : suatu Prosedur Dasar untuk 

Mengurangi Kegelisahan 

 

 Ahli yang menyusun model ini adalah Joseph Wolpe. Menurut Wolpe dalam 

kehidupan sehari-hari orang ada kalanya mengalami kegelisahan, cemas, takut 

menghadapi keadaan. Perilaku tersebut menimbulkan kesulitan baru dalam 

hidup. Tampaknya kegelisahan, kecemasan, atau ketakutan tersebut semakin 

terjadi pada kehidupan manusia dalam masyarakat modern. Perubahan yang 

sangat cepat dapat menimbulkan kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan. Pola 

perilaku tersebut tidak menguntungkan, dan oleh karena itu harus iubah. Pola 

perilaku yang menguntungkan adalah yang sebaliknya, yang kesantaian. 

Kesantaian (relaxation)  merupakan perilaku yang menyenangkan, produktif, 

dan kreatif. Kesantaian ini dapat dipelajari. Kesantaian mengurangi 

kegelisahan, dan menghindari diri dari tekanan jiwa. Guru perlu menggunakan 

strategi belajr-mengajar khusus untuk membina perilaku kesantaian. Model 

Reduksi Tekanan Jiwa merupaka proses untuk mengurangi kegelisahan, dan 

meningkatkan kesantaian. 

  Model Reduksi Tekanan Jiwa adalah pola belajar-mengajar 

yang dirancang untuk melatih siswa (i) dapat mengganti perilaku yang tidak 

cocok dengan perilaku yang baik, (ii) dapat mengurangi kegelisahan menjadi 

perilaku kesantaian yang lebih menyenangkan, dan (iii) memiliki kebiasaan 

hidup sehat. 

  Masyarakat modern merupakan masyarakat yang berubah 

dengan sangat cepat. Perubahan tersebut menimbulkan kegelisahan, 

kecemasan, dan ketakutan. Kegelisahan tersebut menyebabkan tingkah laku 

yang tidak cocok dengan keadaan. Akibat selanjutnya adalah menderita 

tekanan jiwa. Hidup menjadi serba gelisah. Hidup semacam itu tidak enak, 

dan tidak direncanakan. Hidup semacam itu dapat diubah. Perubahan perilaku 

dapat dirancangkan, dan dikerjakan. Sebab perilaku dapat dipelajari. Oleh 

karena itu sekolah dapat membuat program pengubahan perilaku dengan 

prinsip gelisah menjadi perilaku santai, menyenangkan, kreatif, dan produktif. 

Perubahan perilaku dapat terjadi, bila siswa aktif mempelajarinya. Dengan 



Model Reduksi Tekanan Jiwa diharapkan siswa belajar secara aktif mengubah 

perilakunya sendiri. 

 

Urutan Langkah Mengajar 

 

 Pengajaran dengan Model Reduksi Tekanan Jiwa mengena urutan langkah 

sebagai berikut. 

(1) Langkah kesatu : guru mengenalkan program dengan cara-cara seperti (i) 

meminta siswa duduk secara santai di tempat, sehingga merasa nyaman dan 

senang, (ii) meminta siswa memejamkan mata untuk merasakan kenyamanan. 

 

(2) Langkah kedua : menghangatkan suasana menuju kesantaian. Tindakan guru 

berupa (i) menjelaskan orientasi umum tentang jalannya pengajaran, (ii) 

berperilaku santai dengan gerik-gerik menyenangkan, dengan suara lunak dan 

enak didengar. 

 

(3) Langkah ketiga : proses bersantai yang sebenarnya. Guru memelihara 

kenyamanan, kelembutan, suasana ritmis, dan suasana harmonis. Siswa 

diminta mengendurkan jasmaninya sehingga merasa santai. 

(4) Langkah keempat : proses mengakhiri persantaian. Guru meminta siswa untuk 

bersantai sepenuhnya sehingga terbebas dari ketegangan. Kemudian meminta 

siswa bangkit dari kesantaian. 

 

(5) Langkah kelima : guru melaksanakan wawancara dan pertukar-pikiran dengan 

siswa. Pada kesempataan ini siswa mengemukakan pendapat tentang proses 

pengajaran. Guru mendiskusikan kemungkinan penggunaan kesantaian dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Sistem Sosial 

 

 Hubungan guru siswa tergolong pada struktur tinggi. Hal ini terjadi pada saat 

guru meminta siswa menghilangkan segala kegelisahan, kekecewaan, dan 

ketakutannya. Sebagai ilustrasi siswa diminta tenang dalam menghadapi ujian. 

Setelah peralihan menjadi santai, proses kesantaian beralih pada pengawasan 

siswa sendiri. Dalam hal ini guru bertindak tut wuri handayani. Suasana 

tenang, santai, tenteram tetap dipelihara oleh siswa. 

 

Prinsip Reaksi 

 

 Reaksi guru pada siswa tertuju pada perilaku siswa nonverbal, seperti nafas, 

gerakan, mimik menuju kesantaian. Perilaku guru harus tenang dan santai. 

 

Pendukung Keberhasilan Belajar 

 



 Pendukung keberhasilan belajar berupa lingkungan sekitar yang cukup luas, 

nyaman, tertib, tenang dan bersuasana santai. Perilaku guru sendiri adalah 

bernada lunak, perlahan-lahan dengan suara merdu dan menyenangkan. 

 

Dampak Pengajaran dan Dampak Pengiring 

 

 Penggunaan model ini bermanfaat dalam menumbuhkan perilaku harmonis, 

pengendalian emosi, dan pemeliharaan kesehatan jiwa. Akibat selanjutnya 

tumbuh kepercayaan diri untuk pengawasan diri sendiri. Individu menjadi 

merasa bebas, santai, sadar, dan percaya diri. Dampak model ini dapat 

melukiskan dalam Bagan berikut ini:. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan  :  Dampak Pengajaran 

   : Dampak Pengiring 

 

 

Bagan: Dampak Model Reduksi Tekanan Jiwa : Adaptasi dari Joyce dan 

Weil.1980. 

 

Contoh Penggunaan Model Reduksi Tekanan Jiwa 

 

Jenjang : Sekolah Dasar 

Kelas : V 

Bidang Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial, Sejarah 

Pokok Bahasan : Proklamasi Kemerdekaan dan Mempertahankannya 

Waktu : 6 x 2 jam pelajaran 

TIU  : Setelah mempelajari pokok bahasan ini siswa memahami 

kesulitan hidup dalam masa revolusi kemerdekaan. 

Sasaran Belajar : Setelah mempelajari pokok bahasan ini siswa dapat : 

1. menyatakan pendapat tentang pentingnya orang 

memahami kesulitan hidup orang lain. 

Model 

Reduksi Tekanan 

Jiwa 

Kesantaian  

Reduksi (pengurangan) 

kegelisahan. 

Rasa kuat dan mampu 

melakukan pengukuran 

kekuatan diri sendiri & 

pengawasan diri 

Kesadaran 

Pribadi 



2. ikut serta membantu mencegah terjadinya kegelisahan 

hidup sehari-hari. 

3. berpegang pada prinsip “cinta damai, yang 

berdasarkan cinta kemerdekaan”. 

4. berperilaku tenang, santai, dan kreatif dalam 

melakukan tugas-tugas individual maupun kelompok. 

5. mempertahankan suasana tenang, damai, santai dan 

kreatif dalam memecahkan kesulitan hidup. 

 

Urutan Langkah Mengajar 

 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa  

 

1. Seminggu sebelum pelajaran 

dimulai guru memberi tahu bahwa 

siswa harus membaca pelajaran 

tentang “Proklamasi Kemerdekaan 

dan Mempertahankannya”. 

1. Siswa telah mempelajari pokok 

bahasan dari buku paket, buku 

bacaan tentang “Proklamasi 

Kemerdekaan dan 

Mempertahankannya” 

2. Guru mengajak siswa mengunjungi 

makam pahlawan, atau cacat 

veteran, dan anak yatim piatu yang 

ada di sekitar sekolah. 

2. Siswa mengunjungi makam 

pahlawan atau cacat veteran, atau 

anak yatim piatu. 

3. Guru mengajak siswa mengunjungi 

orang yang habis kena kecelakaan 

di rumah sakit atau di rumah 

3. Siswa mengunjungi orang yang 

terkena kecelakaan di rumah sakit 

atau di rumah. 

4. Guru meminta siswa membaca 

cerita tentang pertempuran-

pertempuran pada masa 

kemerdekaan di Indonesia dan 

negara bangsa lain. 

4. Siswa membaca cerita tentang 

pertempuran, peperangan pada 

masa kemerdekaan Indonesia dan 

bangsa lain. 

5. Guru meminta siswa untuk 

mengungkapkan perasaan, 

kekecewaan, kegelisahan, 

ketakutan, rasa kasihan pada saat di 

kuburan dan makam pahlawan, 

kunjungan di rumah sakit, di rumah 

yatim piatu, melihat orang luka 

berat, melihat orang cacat seumur 

hidup dan tak punya apa-apa lagi. 

5. Siswa mengungkapkan perasaan 

kekecewaan, kegelisahan, ketakutan 

rasa kasihan pada saat di kuburan 

dan makam pahlawan, kunjungan di 

rumah sakit, di rumah yatim piatu, 

melihat orang luka berat, melihat 

orang cacat seumur hidup dan tak 

punya apa-apa. 

6. Guru meminta siswa membawa 

cermin untuk mengamati diri 

sendiri pada saat melihat adegan 

drama pertempuran atau 

perkelahian yang menimbulkan 

korban. 

6. Siswa membawa cermin untuk 

mengamati diri sendiri pada saat 

melihat drama pertempuran atau 

perkelahian yang menimbulkan 

korban. 

7. Guru meminta siswa saling 7. Siswa mengamati temannya pada 



mengamati pada saat pada adegan 

yang mengecewakan, 

menggelisahkan, dan menakutkan. 

saat adegan yang mengecewakan, 

menggelisahkan, dan menakutkan. 

8. Guru meminta siswa 

mengemukakan pendapat apakah 

“orang yang sedang kecewa, 

gelisah, atau takut” dapat 

memecahkan masalah dengan baik. 

8. Siswa mengemukakan pendapat 

bahwa orang yang sedang kecewa, 

gelisah, atau takut “tidak dapat 

memecahkan masalah dengan 

baik”. 

9. Guru meminta siswa untuk 

memperkirakan imbangan orang 

yang “kecewa, gelisah, takut” dan 

yang “tenang, santai, sabar, berani” 

dalam memecahkan masalah dalam 

situasi sulit. 

9. Siswa memperkirakan adanya orang 

yang “kecewa, gelisah takut” dan 

“tenang, sangtai, sabar, berani” 

dalam memecahkan masalah dalam 

situasi sulit. Sebagai ilustrasi, 

menyelamatkan anak yang luka 

sambil menyembunyikan senjata 

untuk lolos dari kepungan musuh. 

10. Guru meminta siswa 

membandingkan perilaku 

“kekecewa, gelisah, takut” dan 

“tenang, santai, sabar, berani” 

dalam memecahkan masalah pada 

situasi sulit. 

10. Siswa membadingkan perilaku 

“kecewa, gelisah, takut” dan 

“tenang, santai, sabar, berani” 

dalam memecahkan masalah pada 

situasi sulit. 

11. Guru meminta siswa menarik 

kesimpulan tentang perilaku 

“mana” yang memungkinkan orang 

dapat memecahkan masalah. 

11. Siswa menarik kesimpulan bahwa 

perilaku “tenang, santai, sabar, 

berani” dapat memecahkan 

masalah. 

12. Guru meminta siswa berlatih 

mengubah perilaku “kecewa, 

gelisah, takut” tenang, santai, sabar, 

berani” dalam memecahkan 

masalah. 

12. Siswa berlatih mengubah perilaku 

“kecewa, gelisah, takut”, menjadi 

“tenang, santai, sabar, berani” untuk 

memecahkan masalah sehari-hari. 

Sebagai ilustrasi berperilaku santai 

atau tenang menghadapi ujian, 

karena sudah belajar teratur. 

13. Guru meminta siswa berlatih untuk 

berperilaku “santai, tenang, sabar, 

berani” dalam hidup. 

13. Siswa berlatih berperilaku “santai, 

tenang, sabar, berani” dalam hidup 

sehari-hari. 

14. Guru menanamkan pengertian pada 

siswa pentingnya mengubah 

perilaku kekecewaan menjadi 

“santai, tenang, sabar, berani” untuk 

menghadapi kesulitan hidup. 

14. Siswa memahami pentingnya 

belajar mengubah perilaku 

kekecewaan menjadi “santai, 

tenang, sabar, berani” untuk 

menghadapi kesulitan. 

15. Guru meminta siswa menarik 

kesimpulan tentang perilaku 

“tenang, santai, sabar, berani” 

dalam suasana proklamasi dan 

mempertahankan kemerdekaan. 

15. Siswa menarik kesimpulan tentang 

perilaku “tenang, santai, sabar, 

berani” dalam proklamasi dan 

mempertahankan kemerdekaan. 



Sistem Sosial 

 

 Hubungan guru dan siswa sebagai berikut. 

1. Pada saat siswa di makam pahlawna, rumah sakit, berkunjung ke orang yang 

cacat atau luka parah, anak yatim piatu, guru membimbing siswa untuk 

mengendalikan kekecewaan, kegelisahan dan ketakutan. 

2. Guru meminta siswa berhubungan dengan orang yang cacat, luka berat, 

makam, anak yatim, cacat, sewajar mungkin. 

3. Guru mendorong siswa untuk mengendalikan diri agar berperilaku wajar. 

4. Guru membimbing siswa mempelajari peristiwa “Proklamasi Kemerdekaan 

dan Mempertahanannya” dari segi afektif. 

5. Guru melatih siswa berperilaku “tenang, santai, sabar, tenteram, damai, dan 

berani”dalam memecahkan masalah. 

 

Prinsip Reaksi 

 

 Reaksi guru terhadap siswa sebagai  berikut. 

1. Guru memusatkan perhatian pada siswa yang gelisah, kecewa, takut dan 

dibimbingnya menjadi tenang, santai, sabar, tenteram, dan berani. 

2. Guru berperilaku tenang, santai, sabar, tenteram, dan bijaksana. 

 

Pendukung Keberhasilan Belajar 

 

 Pendukung keberhasilan belajar berupa hal-hal berikut. 

1. Bimbingan yang membesarkan hati siswa sehingga siswa bersikap tenang, 

santai, sabar, damai, berani, dan wajar dalam berkunjung ke makam pahlawan, 

rumah sakit, bertemu dengan orang cacat, orang luka berat, anak yatim, orang 

luka yang mengerang. 

2. Buku pelajaran, buku bacaan dan gambar atau foto perang kemerdekaan, dan 

korban-korban pada saat mempertahankan kemerdekaan. 

3. Nara sumber seperti purnawirawan ABRI, veteran, penduduk yang mengalami 

masa perang kemerdekaan, mengungsi, atau rumahnya dibakar. 

4. Cerita-cerita lisan yang melukiskan mengapa seseorang dapat mengubah 

ketakutan, kegelisahan, kekecewaan hidup menjadi ketenangan, kesabaran, 

kedamaian, tawakal dan keberanian hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




