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APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN PENDIDIKAN? 

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN PENDIDIKAN NASIONAL? 

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN 

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL? 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

UU RI NOMOR 20 TAHUN 2003 

TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 

Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 



APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN 

TENAGA KEPENDIDIKAN? 

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN PENDIDIK? 

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN PESERTA DIDIK? 

Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan. 

UU RI NOMOR 20 TAHUN 2003 

TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 

Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 

belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 



PP NOMOR 19 TAHUN 2005 

TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 



KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK 

1. Kemampuan Awal 

2. Bakat 

3. Motivasi 

4. Gaya Belajar 

5. Retensi 

6. Kesulitan Belajar 



KEMAMPUAN AWAL 

Kemampuan yang telah dimiliki siswa sebelum ia mengikuti 

pembelajaran yang akan diberikan (Dick & Carey, 1990). 

Kemampuan awal menunjukkan status pengetahuan dan 

keterampilan siswa sekarang untuk menuju ke status yang akan 

datang yang diinginkan guru agar tercapai oleh siswa. 

Kemampuan awal dapat diukur melalui tes awal, wawancara (interview), 

dan mind map (peta konsep). 



BAKAT 

Bakat adalah kemampuan alamiah atau bawaan untuk memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan yang relatif bisa bersifat umum (bakal 

intelektual umum) atau khusus (bakat akademis khusus). 

Genetik struktur otak telah terbentuk sejak lahir, tetapi berfungsinya otak 

sangat ditentukan oleh cara peserta didik berinteraksi dengan lingkungannya.  

Bakat yang dimiliki seseorang merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan belajar. 

Bakat peserta didik dibawa sejak lahir dan terkait dengan struktur otaknya. 

Kemampuan yang merupakan sesuatu yang melekat (inherent) dalam diri 

seseorang. 



BAKAT 

Indikator seseorang yang memiliki bakat: 

• Mempunyai ingatan yang kuat. 

• Mempunyai logika dan keterampilan analisis yang kuat. 

• Mampu berpikir abstrak. 

• Mampu membaca tata letak (ruang). 

• Mempunyai keterampilan mekanis. 

• Mempunyai bakat musik dan seni. 

• Luwes dalam atletik dan menari. 

• Pintar bersosialisasi. 

• Mampu memahami perasaan manusia. 

• Mampu memikat dan merayu. 



BAKAT 

Karakteristik negatif dari bakat antara lain: 

• Mampu mengaktualisasikan pernyataan secara fisik berdasarkan 

   pemahaman pengetahuan yang sedikit  

• Dapat mendominasi diskusi  

• Tidak sabar untuk segera maju ke tingkat berikutnya  

• Suka ribut  

•Suka melawan aturan, petunjuk-petunjuk atau prosedur tertentu 



Karakteristik negatif dari bakat antara lain: 

• Menjadi bosan karena banyak hal yang diulang-ulang  

• Melawan jadwal yang (hanya) didasarkan atas pertimbangan waktu saja 

   bukan atas pertimbangan tugas 

BAKAT 



Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006) 

 Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya 

     proses belajar. 

MOTIVASI 

Menurut Winkel (2005) 

 Motivasi belajar ialah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri 

     siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 

     kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi 

     mencapai suatu tujuan. 



Menurut Sartain dalam Purwanto (2010:61) 

 Motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu 

     organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan (goal) 

     atau perangsang (incentive). 

MOTIVASI 

Menurut Koeswara dalam Dimyati & Mudjiono (2009) 

 Motivasi adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan 

     perilaku manusia, termasuk di dalamnya perilaku belajar. 

Dengan adanya motivasi, manusia akan bergerak dan mengarah pada hal 

yang menjadikan motivasi itu terealisasi. 



Pentingnya motivasi belajar untuk siswa antara lain: 

 Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. 

     Contoh: dua siswa yang sama-sama membaca buku, salah satu siswa 

                    telah paham dan yang satu belum, maka siswa yang belum 

                    paham itu akan terdorong untuk belajar. 

 Menggambarkan tentang usaha belajar. 

 Mengarahkan kegiatan belajar. 

 Membesarkan semangat belajar. 

 Menyadarkan tentang perjalanan belajar 

     kemudian bekerja. 

MOTIVASI 



Motivasi dapat bersumber dari dalam diri sendiri (internal) dan dari luar 

(eksternal). 
 

Contoh: 

Motivasi internal adalah anak gemar membaca, tanpa disuruhpun ada 

kesadaran sendiri pada dirinya untuk membaca. 

 

Motivasi eksternal adalah siswa selalu disiplin karena takut terhadap 

peraturan sekolah. 

MOTIVASI 

Motivasi internal lebih awet daripada eksternal, karena internal datang dari 

diri sendiri sedang eksternal datang karena perasaan takut akan sesuatu, atau 

mengharap pujian orang lain. 



Sardiman (2001) mengemukakan 3 (tiga) fungsi motivasi, yaitu: 

1) Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. 

     Tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan. Motivasi dalam hal ini 

     merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

MOTIVASI 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. 

     Artinya motivasi mengarahkan perubahan untuk mencapai yang 

     diinginkan.  Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan 

     kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. 

     Artinya mengerakkan tingkah laku seseorang. Selain itu, motivasi belajar 

     berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. 



Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap, dan kemudian 

mengatur serta mengolah informasi (Bobbi DePorter & Mike Hernacki). 

GAYA BELAJAR 

Gaya belajar adalah cara  yang kompleks dimana para siswa menganggap 

dan merasa paling efektif dan efisien dalam memproses, menyimpan dan 

memanggil kembali apa yang telah mereka pelajari (James & Gardner). 

Gaya belajar merupakan kumpulan karakteristik pribadi yang membuat 

suatu pembelajaran efektif untuk beberapa orang dan tidak efektif untuk 

orang lain (Dunn & Dunn). 

Gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh 

seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara 

mengingat, berfikir, dan memecahkan soal (Nasution, 2009). 

Gaya belajar adalah cara seseorang dalam 

menerima informasi pembelajaran dengan 

tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan 

dengan cara yang lain. 



Mengapa guru harus 

mengenali gaya belajar 

setiap peserta didik? 

GAYA BELAJAR 

Guru dapat menerapkan teknik 

dan strategi yang tepat baik 

dalam pembelajaran maupun 

dalam pengembangan diri 

peserta didik. 

Pembelajaran berlangsung 

secara optimal. 

Tujuan pembelajaran 

tercapai. 



Secara klasikal gaya belajar dalam proses pembelajaran terdapat 3 (tiga) 

macam gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, kinestetik, dan auditorial. 

GAYA BELAJAR 

KINESTETIK 



1. Gaya Belajar Visual 

GAYA BELAJAR 

Gaya belajar visual menitikberatkan pada 

ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti 

konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar 

mereka dapat memahami suatu konsep dengan 

baik. 

Ada beberapa karakteristik yang khas bagi 

peserta didik yang menyukai gaya belajar visual: 

1. Kebutuhan melihat sesuatu (informasi/pelajaran) secara visual untuk 

    mengetahuinya atau memahaminya. 

2. Memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna. 

3. Memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. 

4. Memiliki kesulitan/canggung dalam berdialog secara langsung. 

5. Terlalu reaktif terhadap suara. 



1. Gaya Belajar Visual 

GAYA BELAJAR 

Ada beberapa karakteristik yang khas bagi 

peserta didik yang menyukai gaya belajar visual: 

Ciri-ciri peserta didik dengan karakteristik gaya belajar visual: 

1. Cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang 

    menjelaskan suatu materi. 

2. Bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. 

3. Saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan 

    melihat teman-teman lainnya baru kemudian dia sendiri yang bertindak. 

4. Tak suka bicara di depan kelompok dan tak suka pula mendengarkan 

    orang lain. Terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. 

6. Sulit mengikuti anjuran secara lisan. 

7. Seringkali salah menginterpretasikan kata atau 

    ucapan. 



1. Gaya Belajar Visual 

GAYA BELAJAR 

Ciri-ciri peserta didik dengan karakteristik 

gaya belajar visul: 

7. Dapat duduk tenang disaat situasi yang ribut dan ramai tanpa 

    merasa terganggu. 

5. Kurang mampu mengingat informasi yang 

   diberikan secara lisan. 

6. Lebih suka peragaan daripada penjelasan 

   lisan. 



2. Gaya Belajar Auditorial 

GAYA BELAJAR 

Gaya belajar auditorial menitikberatkan atau 

mengandalkan pada indera pendengaran untuk 

bisa memahami dan mengingat suatu informasi. 

Ada beberapa karakteristik yang khas bagi 

peserta didik yang menyukai gaya belajar 

auditorial: 

1. Lebih mudah menyerap informasi/pengetahuan melalui indera 

    pendengarannya. 

2. Memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan 

    secara langsung. 

3. Memiliki kesulitan dalam menulis ataupun membaca. 



2. Gaya Belajar Auditorial 

GAYA BELAJAR 

Ciri-ciri peserta didik dengan karakteristik 

gaya belajar auditorial: 

3. Cenderung banyak bicara. 

1. Mampu mengingat dengan baik penjelasan 

    guru di depan kelas, atau materi yang 

    didiskusikan dalam kelompok/kelas. 

2. Pendengar ulung: anak mudah menguasai 

    materi iklan/lagu di televisi/radio. 

4. Tak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik 

    karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibaca. 

5. Kurang cakap dalm mengerjakan tugas mengarang/menulis. 

6. Senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. 

7. Kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya. 



3. Gaya Belajar Kinestetik 

GAYA BELAJAR 

Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu 

yang bersangkutan untuk bergerak, bekerja, dan 

menyentuh sesuatu yang memberikan informasi 

tertentu agar ia bisa mengingatnya. 

Ada beberapa karakteristik yang khas bagi 

peserta didik yang menyukai gaya belajar 

kinestetik: 

1. Mempunyai keunikan dalam belajar, yaitu selalu bergerak, aktivitas 

    panca indera, dan menyentuh. 

2. Sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk 

    beraktifitas dan eksplorasi sangatlah kuat. 

3. Mereka merasa bisa belajar lebih baik jika prosesnya disertai dengan 

    kegiatan fisik. 

4. Suka coba-coba dan umumnya kurang rapi, serta lemah dalam aktivitas 

    verbal. 



3. Gaya Belajar Kinestetik 

GAYA BELAJAR 

Ciri-ciri peserta didik dengan karakteristik 

gaya belajar kinestetik: 

4. Belajar melalui kegiatan praktik. 

1. Berbicara perlahan. 

3. Tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi 

    keributan. 

5. Menghafal informasi dengan cara berjalan dan melihat. 

6. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. 

7. Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. 

8. Menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan 

    tubuh saat membaca. 

2. Penampilan kurang rapi. 



3. Gaya Belajar Kinestetik 

GAYA BELAJAR 

Ciri-ciri peserta didik dengan karakteristik 

gaya belajar kinestetik: 

9. Menyukai permainan yang menyibukkan. 

11. Menyentuh orang untuk mendapatkan 

      perhatian mereka dan menggunakan kata-kata 

      yang mengandung aksi. 

10. Tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika 

      mereka memang pernah berada di tempat itu. 



Retensi adalah kemampuan untuk mengingat materi (seperti: konsep-

konsep, teorema-teorema) yang telah dipelajari.  

RETENSI 

Retensi dalam belajar menunjukkan: 

1. Materi pelajaran yang bermakna akan lebih mudah diingat peseta didik 

    dibandingkan dengan materi yang tidak bermakna. 

2. Benda yang jelas dan konkret akan lebih mudah diingat peserta didik 

    dibanding dengan yang bersifat abstrak. 

3. Retensi akan lebih baik untuk materi yang bersifat kontekstual. 

4. Tingkat IQ tidak berkorelasi dengan 

    retensi terhadap materi/konsep yang 

    telah dipelajari peserta didik. 

Hasil belajar siswa di sekolah diukur berdasarkan penguasaan siswa atas 

materi pelajaran, dimana prosesnya tidak terlepas dari kegiatan mengingat 

(kemampuan menggunakan daya ingat). 



Retensi sebagai bagian dari ingatan memegang peranan penting agar dapat 

terjadi perubahan yang relatif permanan dalam tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman (proses belajar). Tanpa adanya retensi, proses belajar tidak 

mungkin terjadi, begitu pula sebaliknya. 

RETENSI 

1. Sesuatu yang dipelajari pada permulaan (original learning). 

2. Belajar melebihi batas penguasaan (overlearning). 

3. Pengulangan materi dengan interval waktu (spaced review). 

Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi retensi, yaitu: 



Retensi (ingatan) yang baik mempunyai beberapa sifat, yaitu: 

RETENSI 

1. Cepat atau mencamkan 

2. Setia 

3. Teguh 

Mudah dalam mencamkan suatu informasi tanpa menjumpai kesukaran. 

Apa yang telah diterima/dicamkan itu akan disimpan sebaik-baiknya, tidak 

akan disimpan sebaik-baiknya dan tidak akan berubah-ubah. 

Dapat menyimpan informasi/kesan dalam waktu yang lama, tidak mudah 

lupa. 

4. Luas 

Dapat menyimpan banyak informasi/kesan-kesan. 



Kesulitan belajar terdiri dari 2 (dua) kata yaitu Kesulitan dan Belajar”. 

KESULITAN BELAJAR 

Kesulitan 

 Merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam 

    kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga diperlukan usaha yang 

    lebih giat untuk mengatasi hambatan-hambatan. 

Belajar 

 Merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang menetap sebagai 

    hasil dari pengalaman (Gage, 1984). 

Kesulitan belajar 

 Suatu kondisi yang mengalami hambatan 

    dalam mencapai suatu perubahan tingkah 

    laku (berbentuk sikap, pengetahuan, 

    maupun keterampilan). 



Bentuk-bentuk tingkah laku yang merupakan manifestasi terjadinya 

kesulitan belajar adalah: 

KESULITAN BELAJAR 

1. Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang 

    dicapai oleh kelompknya atau dibawah potensi yang dimilikinya. 

2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. 

3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. 

4. Menunjukkan sikap kurang wajar, seperti seperti acuh tak acuh dan 

    menentang saat pembelajaran. 



Faktor-faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar adalah: 

KESULITAN BELAJAR 

1. Faktor internal siswa, meliputi gangguan atau kekurangmampuan psiko- 

    fisik siswa, yakni: (a) yang bersifat kognitif (ranah cipta) antara lain 

    seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelegensi siswa, (2) yang 

    bersifat afektif (ranah rasa rasa), antara lain seperti labilnya emosi dan 

    sikap, dan (3) yang bersifat psikomotor (ranah rasa), antara lain seperti 

    ketergantungan alat-alat indera penglihatan dan pendengaran (mata dan 

    telinga). 

2. Faktor eksternal siswa, meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan 

    (keluarga, sekolah, masyarakat) sekitar yang tidak mendukung aktifitas 

    belajar siswa. 


