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1. Self service
2. Adaptability
3. Integrated

MENGHADAPI ERA DISRUPTIF
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1. Mandiri
2. Kompeten
3. Skill
4. Self management
5. Otomatisasi
6. Artificial inteligent

SELF SERVICE

1. Siap berubah
2. Longlife learner
3. Kreatif
4. Adaptive
5. Innovative

ADAPTABILITY
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1. Sistemik
2. Colaborative
3. Sinergi
4. Unity
5. Team work
6. Kerjasama dan kerja bersama
7. Peduli
8. Proactive

INTEGRATED

3 KUNCI HADAPI ERA 
DISRUPTIF

• Perubahan dapat dilakukan oleh tiga
faktor: iteration, innovation, dan disruption

• Iteration dimaksudkan melakukan hal yang 
sama tetapi dilakukan dengan maksimal
sehingga menghasilkan hasil yang baik. 

• Innovation adalah dengan melakukan
perubahan serta menemukan hal yang baru. 

• Disrupsi harus men-disruptif diri sendiri
dengan perkembangan era saat ini, sehingga
mampu melakukan perubahan.
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PEMBELAJARAN DI ERA 
DISRUPSI

• Pembelajaran yang mengarah pada
pemecahan masalah dan inovasi

• Pembelajaran yang mengarah pada
penguasaan kompetensi riil

• Pembelajaran yang mengarah lifelong
learner

• Pembelajaran yang mengarah kolaboratif
• Pembelajaran berpusat pada siswa

BELAJAR 

Belajar adalah aktivitas kreasi yang 
bertanggung jawab untuk 
kemaslahatan.
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BELAJAR 

Belajar adalah berkreasi, bukan 
mengonsumsi. 

Dave Meier (2000). The Accelerated Learning 
Handbook A Creative Guide to Designing and Delivering 
Faster, MoreEffective Training Programs. (Toronto:  
McGraw-Hill), dikutip dari 
http://www.nlpinfocentre.com/downloads/jan2014/McGr
aw%20Hill%20-
%20The%20Accelerated%20Learning%20Handbook.pd
f, diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 jam 
16.21 WIB, hlm. 9.

Belajar adalah tentang penemuan 
(discovery), bukan 
mengingat/menghafal fakta.

Jennifer Rita Nichols. 4 Essential Rules Of 21st Century 
Learning, 
Dikutipdarihttp://www.teachthought.com/learning/4-essential-
rules-of-21st-century-learning/, diakses pada hari tanggal 8 
Mei 2017 jam 19.35 WIB.

BELAJAR

http://www.nlpinfocentre.com/downloads/jan2014/McGraw%20Hill%20-%20The%20Accelerated%20Learning%20Handbook.pdf
http://www.teachthought.com/learning/4-essential-rules-of-21st-century-learning/
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learn how to learn:
menerima masukan atau mengkonsumsi
atau menyerap informasi
learn how to think:
menginternalkan hasil belajar
learn how to create:
mengeksternalkan pemikiran atau hasil
berpikir.

TINGKATAN BELAJAR

KARAKTER BANGSA JEPANG
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Kalah pada Perang Dunia II 
(Hiroshima dan Nagasaki dibom AS)

Mengapa bukan Tokio yang dibom?
Karakter seperti apa yang dimiliki
masyarakat Jepang?
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Albert Einstein, "Science, Philosophy and Religion: a 
Symposium", 1941

US (German-born) physicist (1879 - 1955)

Science without religion is lame, 
religion without science is blind

http://www.quotationspage.com/quotes/Albert_Einstein/
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PRINSIP BELAJAR

• Keterlibatan total pembelajar meningkatkan 
pembelajaran.

• Belajar bukanlah mengumpulkan informasi secara 
pasif melainkan menciptakan atau membangun
pengetahuan secara aktif.

• Kolaborasi di antara pembelajar sangat membantu 
meningkatkan hasil belajar.

• Belajar yang berpusat pada aktivitas seringkali lebih 
unggul dan berhasil daripada belajar yang berpusat 
pada presentasi.

• Belajar yang berpusat pada aktivitas dapat 
dirancang dalam waktu yang jauh lebih singkat 
daripada waktu yang dibutuhkan untuk merancang 
pengajaran dengan presentasi

PERAN GURU

• Guru mendorong siswa agar rajin belajar 
(memiliki budaya belajar) dan terlibat penuh 
dalam aktivitas belajar;

• Pembelajaran diselenggarakan bersifat 
kolaboratif;

• Menumbuhkan semangat dan motivasi 
internal (instrinksik);

• Menyelenggarakan pembelajaran yang 
menyenangkan;

• Pembelajaran terkait dengan konteks dan 
terintegrasi dengan aspek lain yang relevan.
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• No creation, no innovation
• No innovation, no improvement
• No improvement, no progress

SPIRIT BELAJAR
(continuous improvement)

INTI INOVASI DISRUPTIF

Inovasi à kreasi 
(konsep belajar)

Higher Order Thinking 
Skills (HOTS)
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HOTS 
• Higher-order thinking, atau yang juga dikenal dengan higher 

order thinking skills (HOTS), artinya berpikir tingkat tinggi, atau
keterampilan berpikir tingkat tinggi, adalah konsep reformasi 
pendidikan berdasarkan taksonomi pembelajaran Bloom. Idenya 
adalah bahwa beberapa jenis pembelajaran membutuhkan lebih 
banyak proses kognitif daripada aspek yang lain, tetapi juga 
memiliki manfaat yang lebih umum dan luas. Dalam taksonomi 
Bloom, misalnya, keterampilan yang melibatkan analisis, 
evaluasi, dan sintesis (penciptaan pengetahuan baru) dianggap 
memiliki tatanan yang lebih tinggi, membutuhkan metode 
belajar-mengajar yang berbeda daripada pembelajaran yang 
bersifat fakta dan konsep.

• Berpikir tingkat tinggi melibatkan pembelajaran keterampilan 
penilaian, pertimbangan atau pemikiran yang kompleks seperti 
pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Berpikir tingkat tinggi 
lebih sulit untuk dipelajari atau diajarkan, tetapi juga lebih 
bermakna karena keterampilan semacam itu lebih mungkin 
digunakan dalam situasi baru (yaitu, situasi selain dari yang 
dipelajari keterampilan tersebut).
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Jennifer Rita Nichols

• Harus terlibat dalam gerak/olahraga
• Harus melakukan sendiri, tidak dapat

digantikan/diwakili siapa pun
• Melibatkan aspek kognitif, afektif dan
psikomotor atau mental, emosi, dan fisik

LEARNING BASED ON 
SPORT PHYLOSOPHY

(activity centered)
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• No involvement, no activity
• No activity, no learning

• No learning, no educating

LEARNING ACTIVITY 
CENTERED/BASED

PENDEKATAN/METODE 
PEMBELAJARAN

1. Pendekatan/metode dirancang mulai dari
dominasi guru yang sangat besar bergeser ke
dominasi siswa hingga siswa diberi kesempatan
untuk mandiri.

2. Pendekatan/metode dirancang mulai dari yang 
bertujuan memperoleh pengetahuan, 
keterampilan dasar, replikasi model dan
prosedur hingga pendekatan/metode yang 
bertujuan memecahkan masalah dan
menemukan sesuatu

3. Pendekatan/metode dirancang agar siswa
terlibat mulai dari yang bersifat
reproduksi/replikasi hingga yang bersifat
produksi
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IMPLEMENTASI METODE 
PEMBELAJARAN

1. Tidak ada metode/gaya mengajar yang paling baik
untuk selamanya/semuanya. Setiap metode/gaya
mengajar memiliki kelebihan dan kekurangan

2. Jika pembelajaran ternyata tidak berhasil maka
dengan hati-hati menilai semua unsur/faktor di
dalam situasi pembelajaran sebelum menyalahkan
metode/gaya mengajar itu sendiri

3. Jangan takut mengkombinasi metode/gaya
mengajar

4. Jangan terpaku hanya pada satu metode/gaya
mengajar

5. Ingat bahwa metode/gaya mengajar itu baik jika
pelakunya sungguh-sungguh atau dilakukan
dengan baik Pendekatan/metode dirancang mulai
dari dominasi guru yang sangat besar bergeser ke
dominasi siswa hingga siswa diberi kesempatan
untuk mandiri.

PEMBELAJARAN DI ERA 
DISRUPSI

• Pembelajaran yang mengarah pada
pemecahan masalah dan inovasi

• Pembelajaran yang mengarah pada
penguasaan kompetensi riil

• Pembelajaran yang mengarah lifelong
learner

• Pembelajaran yang mengarah kolaboratif
• Pembelajaran berpusat pada siswa
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METODE MENGAJAR
A - E

• Komando
• Latihan

• Resiprokal
• Self-check

• Inklusi

• Diskaveri
Terbimbing

• Diskaveri
Konvergen

• Diskaveri
Divergen

• Program Individual
• Mengajar Sendiri

METODE MENGAJAR
F - K

REPRODUKSI PRODUKSI

DAMPAK METODE MENGAJAR

Hubungan antara guru dengan murid

MENGAJAR
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BEBERAPA KEGIATAN ANAK YANG 
HILANG DI MASYARAKAT

• Aktivitas Uji Diri (Self-testing)
- Lompat kali/parit
- Salto di “Jerami”

• Bermain di kali
- Berenang
- Menyelam

• Ketepatan
- Ketapel
- Lempar batu di atas sungai

• Aktivitas kombatif
-“Mbek-mbekan”
- “Dengkek-dengkekan

1. Guru 
2. Teman sebaya
3. Orang tua

YANG DIPERCAYA 
ANAK SD
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PENDIDIKAN JASMANI

• Bagian integral dari sistem pendidikan secara 
keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan 
pendidikan jasmani harus diarahkan pada 
pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Tujuan 
pendidikan jasmani bukan aktivitas jasmani itu 
sendiri, tetapi untuk mengembangkan potensi siswa 
melalu aktivitas jasmani.

• Suatu proses pendidikan yang memanfaatkan 
aktivitas jasmani yang bertujuan untuk 
meningkatkan individu secara organik, 
neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional 
dalam kerangka sistem pendidikan nasional.
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ELEMEN PENJAS SD
• Gerak-gerak dasar yang meliputi jalan, lari, 

lompat/loncat, menendang, menarik, 
mendorong, mengguling (roll), memukul, 
keseimbangan, menangkap dan bergulir.

• Game dengan organisasi rendah dan lari 
beranting.

• Aktivitas-aktivitas berirama, tari-tarian rakyat 
(folk dance), bernyanyi dan game musik 
(musical games).

• Dasar-dasar keterampilan untuk berbagai 
olahraga dan game, biasanya dimulai kira-
kira pada tahun keempat atau kelima.

PENEKANAN AKTIVITAS 
GERAK PADA MASA KANAK-

KANAK
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37

K

SE

KJ

SD Kelas Bawah (Kelas 1-3)

38

K

SE
KJ
WL

SD Kelas Atas (Kelas 4-6)
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*) Istilah yang menunjukkan konsep akademik yang menggunakan aktivitas 
gerak tertentu.
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TERIMA KASIH


