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Integrating academic excellence and humanistic values

Perubahan Kurikulum 2013

Pembelajaran di Indonesia

Siswa berkembang dalam pengetahuan Siswa berkembang menjadi pribadi yang berkarakter

Maka tidak mungkin lagi menggunakan model/metode/strategi/pendekatan yang berpusat kepada guru

namun kita perlu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran

Paradigma Pedagogi Reflektif



Mengapa PPR?

– Pembelajaran Menurut Kurikulum 2013 Revisi 2017:

PPK(Penguatan
Pendidikan Karakter)

Literasi

4C (creative, critical 
thinking, 

communicative, 
collaborative)

HOTS (higher order 
thingking skill)



PPK (Penguatan Pendidikan

Karakter)

– Terutama 5 karakter, yaitu: religius, nasionalis, mandiri, gotong 
royong, dan integritas.

– Kegiatan yang diharapkan:

 Pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah
(masyarakat/komunitas);

 Pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat;

 Penambahan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan
karakter siswa,

 Penambahan dan penajaman kegiatan belajar siswa



Literasi

– Kemampuan literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan

menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain 

membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara.

– Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup

keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam

bentuk cetak, visual, digital, dan auditori.



4C

– Keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C 

– Yaitu kemampuan Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem 

Solving, dan Creativity and Innovation



HOTS

– Higher Order of Thinking Skill (HOTS) adalah kemampuan berpikir kritis, logis, 

reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan

berpikir tingkat tinggi.



Apa itu PPR?

– Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR) adalah pedagogi bukan sekedar metode

pembelajaran. 

– Pedagogi/pendekatan adalah cara guru mendampingi siswa berkembang

menjadi pribadi yang utuh.

– Paradigma Pedagogi Reflektif adalah pendekatan yang menekankan

perkembangan pengertahuan, hati, dan karakter siswa. (Suparno, 2015) 



Tujuan PPR

– Tujuan PPR: siswa menjadi manusia bagi dan bersama sesama.

– Menurut Kolvenbach, tujuan itu diungkapkan lebih rinci dalam 3C.

– 3C yaitu Competence (kompetensi/pengetahuan), Conscience (suara hati), dan

Compassion (berbela rasa terhadap orang lain).



Competence

Penguasaan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya.

Kompetensi mencakup beragam kemampuan - kemampuan akademis (termasuk

kemampuan untuk berpikir secara reflektif, logis, kritis, imajinatif, dan kreatif), 

ketrampilan menggunakan teknologi, ketrampilan kejuruan, apresiasi seni kreatif, 

olahraga, dan rekreasi, dan keterampilan komunikasi yang efektif.



Conscience

Mempunyai hati nurani yang dapat membedakan baik dan tidak baik.

Seseorang yang memiliki hati nurani membedakan apa yang benar, baik, dan benar, 

dan memiliki keberanian untuk melakukannya, mengambil sikap bila diperlukan, 

memiliki hasrat akan keadilan social dan merupakan pemimpin berpengaruh dalam

komunitas mereka. Orang seperti itu adalah pribadi integritas.



Compassion

Kepekaan untuk berbuat baik bagi orang lain yang membutuhkan, punya

kepedulian pada orang lain.

Orang yang penuh kasih dengan murah hati menanggapi orang-orang yang paling 

membutuh, berjalan dengan orang lain untuk menguatkan mereka, dalam

solidaritas dan empati.





Siklus PPR



Konteks

– Guru perlu memahami konteksnya: siswa yang diajar, lingkungan, sekolah, dan

lain-lain.

– Konteks akan mempengaruhi pilihan pengalaman dan model pembelajaran yang 

akan digunakan.

– Jika pembelajaran sesuai dengan konteksnya, maka siswa akan lebih mudah

memahami materi.

– Konteks siswa: asal, keluarga, budaya, media, kemampuan awal/prasyarat, gaya

belajar, dll.

– Lingkungan sekolah: suasana belajar, nilai yang diperjuangkan, persaudaraan.



Pengalaman

– Guru harus menyediakan pengalaman bagi siswa, sehingga siswa sungguh

mengalami sendiri/mengkonstruksi pengetahuannya.

– Pengalaman menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

– Pengalaman berupa langsung dan tidak langsung.

– Pengalaman langsung yaitu pengalaman yang sungguh dialami siswa, 

contohnya: praktikum, diskusi kelompok, praktek menggunakan alat peraga. 

– Pengalaman tidak langsung yaitu pengalaman melalui membaca, simulasi, 

melihat video, berimaginasi, dll.



Refleksi

– Refleksi adalah unsur sangat penting dan khas dalam PPR.

– Lewat refleksi siswa dibantu untuk menggali pengalaman mereka lebih mendalam dan
mengambil maknanya bagi hidup pribadi, hidup bersama, dan hidup kemasyrakatan.

– Berefleksi bisa dibimbing dengan pertanyaan:

1. Apa yang menarik dari pembelajaran hari ini?

2. Apa manfaat mempelajari materi ini?

3. Bagian mana yang masih sulit dipahami?

Tantangan melakukan refleksi:

1. Siswa tidak biasa berefleksi

2. Jika terlalu sering hanya menjadi formalitas

3. Ada waktu sebelum selesai pelajaran untuk melakukan refleksi



Refleksi

– Dari hasil refleksi siswa bisa dijadikan evaluasi untuk guru.

– Siswa bisa diajak untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran yang telah

berlangsung? Apa saran mereka untuk pembelajaran berikutnya?

– Membaca umpan balik/refleksi bisa menjadi hal yang menarik bagi guru.

– Guru pun juga turut melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah

berlangsung. Hal apa yang perlu diperbaiki dan dipertahankan.

– Perlu menciptakan relasi yang baik antara guru dan siswa sehingga siswa bisa

mengungkapkan dengan jujur apa yang dirasakan.



Aksi

– Dari hasil refleksi maka akan memunculkan aksi.

– Jika siswa sungguh mempunyai pengalaman dan dapat memaknai pengalaman

tersebut maka akan memunculkan aksi tertentu.

– Aksi dapat berupa tindakan, sikap, atau niatan. Misalnya: siswa ingin lebih

disiplin, lebih teliti, ingin membantu teman lain, bersikap jujur.



Evaluasi

– Setelah seluruh proses pengalaman, refleksi, dan aksi maka perlu diadakan

evaluasi.

– Evaluasi terkait apakah proses tersebut berjalan baik dan dapat membantu

perkembangan siswa.

– Apabila ada proses yang belum berjalan dengan maik, maka perlu ada

perbaikan/penyempurnaan pada siklus selanjutnya.



Evaluasi



Sikap Guru yang perlu

dimiliki:

1) Cura personalis (kepedulian terhadap pribadi]: relasional (mengenal, 

menghargai, mempercayai, peduli, mengembangkan).

2) Keinginan untuk belajar dan berkembang terus-menerus: life long learning.

3) Menjadi role  model: “mengajarkan” apa yang dimengerti dan dihidupi.

4) Menjadikan PI sebagai pola berpikir dan pola bertindak (way of life).



PPR dalam pembelajaran

Matematika

– Materi: SPLDV

– Konteks:

Untuk menggali konteks siswa guru bisa menanyakan beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa yang kamu ketahui tentang SPLDV?

2. Berilah contoh persamaan linier dua varaiabel.

Atau guru bisa memberikan tes awal sederhana terkait materi prasyarat mempelajari
SPLDV yaitu operasi bentuk aljabar.

1. Sebutkan variabel, koefisien, dan konstanta pada persamaan berikut: 2x + y = 5

2. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini 2m + 5n – 3m + 2n + 10 – n – 25. 



Pengalaman

Rp 13.800,00

Rp 5.400,00

Gambar berikut merupakan kombinasi pensil dan penghapus beserta harganya.

Buatlah kombinasi pensil dan penghapus yang lain beserta harganya. Jelaskan bagaimana Anda memperoleh
Kombinasi tersebut beserta harganya. Konsep matematika apa yang berhubungan dengan cara Anda memperoleh
Kombinasi produk tersebut beserta harganya?



Berapakah harga 1 potong ayam dan 1 porsi nasi jika minumannya gratis?



• Jelaskan bagaimana Anda menyelesaikannya?



• Dengan menggunakan gambar di bawah ini, carilah nilai x yang 
memenuhi

28

2 10 39x x 

x

x

5
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– Siswa boleh berdiskusi untuk menyelesaikan masalah matematika kerjasama, 

komunikasi, memahami masalah, mencoba menyelesaikan masalah, pantang

menyerah, membantu teman, antusias, berfikir kritis, literasi matematis.

– Setelah siswa menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut, guru bisa

membimbing siswa untuk mensharingkan apa yang telah dilakukan

komunikasi, peduli, menghargai, berani berpendapat, percaya diri.



• Pengalaman tidak selalu di dalam kelas. Bisa di luar kelas, misalnya



• Pada tahap pengalaman ini siswa bisa juga diajak melakukan
percobaan untuk menemukan rumus, misal:



Tahap refleksi

1. Apa yang menarik dari pembelajaran hari ini?

2. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini?

3. Apakah hal tersebut bermanfaat bagi kalian?

4. Pilihlah salah satu emoticon yang menggambarkan perasaan kalian 
hari ini:



Tahap Aksi

– Aksi dapat dilakukan dengan membuat hasil karya, misalnya peta konsep SPLDV

– Poster SPLDV

– Bisa juga berupa niat/komitmen: misalnya ingin lebih teliti dalam mengerjakan, 

bersedia membantu teman, dll.

– Aksi tidak harus dilakukan langsung/saat itu juga, bisa jadi dampaknya muncul

setelah beberapa lama.



Tahap Evaluasi

– Evaluasi tidak hanya menyangkut kompetensi terkait kognitif saja tetapi juga 2C 

yang lainnya.

– Penilaian pengetahuan bisa dilakukan dengan kuis, penilaian portofolio, 

unjuk kerka.

– Conscience dan Compassion terkait karakter siswa observasi, wawancara, 

pemberian angket, penilaian antar teman.



Dampak PPR untuk perkembangan

Pengetahuan dan Karakter

– Bila implementasi PPR dalam pembelajaran matematika dilakukan dengan baik, 

dampaknya bagi siswa akan sungguh terlihat.

– Siswa yang mengalami pembelajaran menggunakan PPR akan berkembang dari

segi pengetahuan maupun pengembangan pribadi/karakter, antara lain:

1. Siswa sungguh menguasai ilmu pengetahuan karena menggali lebih

mendalam dan mencari makna yang berguna bagi mereka dan orang lain.

2. Suara hati siswa berkembang, tahu mana yang baik dan tidak, berlatih

mengambil keputusan.



3. Lebih peka terhadap kebutuhan teman

4. Lebih bertanggung jawab terhadap tugas mereka

5. Tidak mudah putus asa, karena bisa berefleksi dari kegagalan yang dialami

6. Siswa lebih dekat dan terbuka dengan guru

7. Siswa mampu berpikir kritis menghadapi persoalan

8. Selalu ingin berkembang lebih maju



• Secara umum implementasi PPR dapat membantu siswa
mengembangkan pengetahuannya sekaligus menjadi pribadi yang 
lebih baik dan berkarakter. 
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Terima kasih


