
METODE PEMBELAJARAN 

KELOMPOK



SEMINARSEMINARSEMINARSEMINAR

•Pembahasan masalah secara ilmiah dengan
tujuan mencari pemecahan sehingga berujung
pada kesimpulan atau keputusan-keputusan
yang tidak jarang diikuti pula dengan resolusi
atau rekomendasi.atau rekomendasi.

•Unsur-unsur seminar biasanya terdiri atas
pengarah, pembicara/pembahas, komisi/seksi,
tim perumus dan audien



EFEKTIVITAS SEMINAR

1. Waktu yang memadai

2. Perumusan problem/ masalkah secara jelas dan tegas

3. Para peserta dapat diajak berpikir logis

4. Pemecahan masalah secara sistematis

5. Pembahasan bersifat komprehensif dan integral 
(menyeluruh)(menyeluruh)

6. Pemandu memiliki keterampilan yang memadai

7. Dibentuk kelompok yang tidak besar sehingga setiap 
anggota kelompok dapat ambil bagian secara aktif



KEUNGGULAN SEMINAR:

1. Membangkitkan pemikiran logis

2. Mendorong analisis kritis secara 
komprehensif

3. Prosedurnya dapat digunakan dalam 3. Prosedurnya dapat digunakan dalam 
berbagai pemecahan problem

4. Memfokuskan tingkat perhatian yang cukup 
tinggi setiap peserta

5. melatih keterampilan pengenakan problema



KELEMAHAN SEMINAR

1. Memerlukan persiapan yang matang

2. Membutuhkan banyak waktu

3. Menuntut keterampilan pimpinan seminar3. Menuntut keterampilan pimpinan seminar

4. Bila kelompok besar sulit dilaksanakan 

secara efektif

5. Memerlukan diskusi lanjutan



SIMPOSIUMSIMPOSIUMSIMPOSIUMSIMPOSIUM

Serangkaian pidato pendek para pembahas

tentang satu topik berdasarkan sudut pandang

yang berbeda di depan para peserta dengan

dipandu seorang pimpinan. Dalam simposium

biasanya terdapat pembahas utama,biasanya terdapat pembahas utama,

pembanding atau penyanggah, moderator dan

para peserta. Hasilnya dapat disebar-luaskan

sebagai konsumsi publik.



KEGUNAAN SIMPOSIUM: 

1. Untuk mengemukakan aspek-aspek yang 

berbeda tentang topik tertentu

2. Jia peserta merupakan kelompok besar.

3. Jika kelompok membutuhkan keterampilan 

dan pemahaman secara ringkasdan pemahaman secara ringkas

4. Pakar terhadap topik dimaksud tersedia dan 

kredibel.



KEUNGGULAN 

SIMPOSIUM 
1. Dapat digunakan dalam 

kelompok besar maupun kecil.

2. Dapat memberikan informasi 

yang banyak dalam waktu yang banyak dalam waktu 

yang relatif singkat

3. Variasi pembicara dan sudut 

pandang menjadi daya tarik 

tersendiri

4. Dapat ditata dan direncanakan 

lebih dini secara matang



KEKURANGAN SIMPOSIUM 
1. Kurang menunjukkan spontanitas dan kreativitas

2. Interaksi kelompok tidak terlalu kuat

3. lebih fokus pada pokok pembahasan

4. Terasa lebih formalistik

5. Subjektivitas pembicara nampak kentara

6. Sulit melakukan kontrol waktu

7. Lebih bersifat membatasi pendapat pembicara

8. Membutuhkan sikap hati-hati untuk mendapat 

sasaran yang tepat

9. Cenderung digunakan secara berlebihan



FORUMFORUMFORUMFORUM

Gelanggang terbuka bagi siapa pun untuk

berbicara apapun sebagai wahana

mengemukakan pikiran dan perasaan di

hadapan khalayak. Forum tidak diarahkan pada

pengambilan keputusan melainkanpengambilan keputusan melainkan

memberikan rangsangan agar bermunculan

pemikiran baru dan berujung pada ikhtisar

pembicaraan yang biasanya diikuti seruan

kepada masa.



KEGUNAAN FORUM 
1. Untuk memberi kesempatan interaksi

kelompok

2. Mengharap variasi maksud penyajian dengan

reaksi kelompok

3. Dapat digunakan untuk merangsang/3. Dapat digunakan untuk merangsang/

mengharap tanggapan/pandangan audien.

4. Dapat digunakan dalam kelompok besar.



KEUNGGULAN FORUM 

1. Menambah wawasan dari reaksi pengunjung 
atau audien

2. Efeltif untuk kelompok besar

3. Penyajian keterampilan yang banyak dalam 
waktu relatif singkat

4. Pergantian pembicara menjadi daya tarik 
tersendiri

5. Reaksi yang ditunjukkan pengunjung/peserta 
dapat menarik perhatian pengunjung lainnya 



KELEMAHAN FORUM 

1. Butuh banyak waktu

2. Ego pembicara lebih menonjol

3. Reaksi pengunjung dapat tertunda/ 

tertekantertekan

4. Pengendalian waktu sulit dilakukan 



PANELPANELPANELPANEL
Salah satu bentuk diskusi yang dipaparkan oleh
3 s.d. 6 (biasanya orator yang kapabel)
pembicara dan dipimpin seorang moderator,
sedangkan peserta bertindak sebagai pendengar.
Namun. Isi paparan tetap harus menumbuhkan
pikiran analitis dan kritis Hasil panel tidakpikiran analitis dan kritis Hasil panel tidak
mengarah pada suatu kesimpulan atau
keputusan, namun moderator dituntut untuk
menyimpulkan isi pembicaraan masing-masing
panelis



TUJUAN PANEL 

• Menyampaikan perbedaan pendapat

• Menstimuli pendengar atas berbagai 

persoalan yang mesti dipecahkan

• Mengajak pendengar memiliki kesadaran • Mengajak pendengar memiliki kesadaran 

secara mendalam



KEUNGGULAN PANEL 

1. Dapat membangkitkan pemikiran kritis

2. Dapat menampung pandangan-

pandangan yang berbeda

3. Mendorong analisis lebih lanjut

4. Dapat menampung sumbangsih dan 4. Dapat menampung sumbangsih dan 

prasran para pakar untuk orang banyak



KELEMAHAN PANEL 

1. Dapat tersesat bila tidak ditunjang 

keterampilan moderator

2. Mrmeungkinkan dominasi pembicaraan 

oleh panelisoleh panelis

3. Tidak memberi kesempatan peserta untuk 

berbicara

4. Cenderung menjadi serial pidato

5. Membutuhkan persiapan yang matang



Musyawarah/ Rapat KerjaMusyawarah/ Rapat KerjaMusyawarah/ Rapat KerjaMusyawarah/ Rapat Kerja

Pertemuan yang dihadiri oleh

sekelompok massa tertentu dalam

lingkup kerja/ rumpun ilmu yang sama

yang biasanya dirahkan pada evaluasiyang biasanya dirahkan pada evaluasi

atau melakukan berbagai pembaharuan.



PENGGUNAAN MUKER 

1. Untuk bertukar pengalaman/ pikiran

2. Untuk melakukan evaluasi dan

melakukan pembaharuan kerja



KEUNGGULAN MUKER

1. Persoalan dapat dihadapi dan dipecahkan 

bersama

2. menambah wawasan dan pengalaman

3. mendapat perkembangan baru

4. Dapat memperoleh umpan balik dari hasil 4. Dapat memperoleh umpan balik dari hasil 

evaluasi



KELEMAHAN MUKER

1. Memerlukan waktu yang cukup banyak

2. pembahasan sering kali tidak tuntas

3. Memerlukan persiapan sistematis

4. mengalami kesulitan inventarisasi dan 

klasisifikasi masalagh kerja.klasisifikasi masalagh kerja.


