
PRINSIP-PRINSIP METODE PEMBELAJARAN

1. AKADEMIK DAN EMPIRIK

2. RELEVAN ( TUJUAN, MATERI AJAR, MEDIA DAN
SUMBER PEMBELAJARAN, KARAKTERISTIK PESERTA
DIDIK, SITUASI DAN KONDISI AKTUAL, WAKTU)

3. FLEKSIBEL (FLEXIBLE)

VARIATIF4. VARIATIF

5. DINAMIS

METODE PEMBELAJARANDILIHAT DARI SASARAN:

1. METODE INDIVIDUAL

2. METODE KELOMPOK



METODE-METODE INDIVIDUAL?
1. METODE CERAMAH
2. METODE TANYA JAWAB
3. METODE DISKUSI
4. METODE KERJA KELOMPOK
5. METODE DEMONSTRASI DAN EKSPERIMEN
6. METODE SOSIODRAMA/BERMAIN PERAN
7. METODE PENUGASAN/RESITASI
8. METODE DRILL (LATIHAN)8. METODE DRILL (LATIHAN)
9. METODE KARYAWISATA
10. METODE PROBLEM SOLVING

METODE-METODE KELOMPOK?
1. SEMINAR
2. SIMPOSIUM
3. FORUM
4. PANEL
5. MUSYAWARAH/RAPAT KERJA



� Metode Ceramah?

Metode ceramah adalah penuturan/ penjelasan secara lisan yang 
dilakukan pendidik kepada peserta didik.

Situasi tepat untuk penggunaan Metode Ceramah:

1. Penyampaian fakta atau pendapat yang tidak/belum memiliki 

referensi yang memadaireferensi yang memadai

2. Sasaran pembelajaran yang cukup besar.

3. Bila pendidik/guru memiliki keterampilan berbicara 

yang atraktif yang dapat membangkitkan motivasi peserta didik

4. Penyimpulan pokok-pokok bahan ajar 

5. Pengenalan bahan ajaran baru 



Kelebihan ceramah: 

1. Pendidik/guru menguasai arah pembahasan/ 
pembicaraan secara terfokus dan terhindar dari
penyimpangan.

2. Organisasi kelas sederhana2. Organisasi kelas sederhana

Kelemahan metode ceramah: 

1. Memungkinkan guru tidak mengatahui pemahaman
peserta didik

2. Memungkinkan peserta didik mengalami salah faham/ 
salah pengertian/ salah tafsir terhadap isi pembicaraan



Mempersiapkan penggunaan metode ceramah
yang efektif:

1. Rumuskan tujuan pembahasan secara jelas

2. Teliti kembali relevansi dan akurasi metode
dengan tujuan

3. Organisasikan ceramah dengan baik: kejelasan3. Organisasikan ceramah dengan baik: kejelasan
bahan ajar dan prosedur pelaksanaan

4. Konstruk berfikir secara jelas ( konstruktif, 
ilustratif dll)

5. Arahkan perhatian peserta dan bangkitkan
motivasi dengan kesadaran atas kegunaannya



Metode Tanya Jawab?

Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran yang 
menggunakan media pertanyaan dan jawaban sebagai proses
memahami bahan ajar yang pada hakikatnya meruipakan alat

ukur pada tingkat-tingkat pengertian peserta didik dan
mengarah pada jawaban yang tepat dan faktual

Kapan dan dalam situasi apa metode ini dapat digunakan?

1. Melanjutkan pelajaran

2. Menyelingi ceramah agar tercipta partisipasi peserta didik

3. Mengarahkan pengamatan dan pemikiran peserta didik



Kelebihan metode Tanya Jawab:

1. Suasana kelas menjadi hidup dengan keterlibatan peserta
didik

2. Pendidik/ guru dapat mengetahui tingkat pemahaman
peserta didik dengan pemberian kesempatan untuk
bertanyabertanya

3. Pendidik / guru dapat mengatahui hal-hal yang belaum
diketahui/difahami peserta didik

Kelemahan metode Tanya Jawab:

1. Sangat memungkinkan terjadi penyimpangan dari arah
pembahasan

2. Membutuhkan waktu yang cukup memadai



� Metode Diskusi? 

Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan ajar yang 
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengumpulkan pendapat, menyimpulkan atau menemukan 
berbagai alternatif pemecahan suatu masalah

Situasi yang baik untuk  dapat menggigunakannya :

1. Bahan ajar memiliki bermacam kemungkinan/ alternatif 

jawaban

2. Bahan ajar dan tujuan pembelajaran menuntut pemecahan/ 
penetapan jawaban yang paling tepat

3. Tujuan pembelajaran untuk melatih 

pengungkapan ide/gagasan 



Pertanyaan-pertanyaan yang baik dalam
diskusi:

1. Menguji berbagai jawaban yang dapat
dipertahankan

2. Lebih menekankan pada pertimbangan dan2. Lebih menekankan pada pertimbangan dan
perbandingan

3. Dapat menumbuhkan minat peserta sesuai
dengan taraf pemahamannya

Peran guru dalam diskusi?
Dapat menjadi pemimpin diskusi atau jadi pengamat

dan penyelaras akhir



Beberapa peran pimpinan diskusi:

1. Pengatur lalu lintas pembicaraan (menunjukkan
pertanyaan, pembagian waktu bicara, mencegah dominasi
pembicaraan, pembangkit/ mengundang partisipasi peserta
yang diam/pemalu, mengatur kejelasan pembicaraan)

2. Penyalur pembicaraan

3. Penunjuk arah pembicaraan agar tidak terjadi
penyimpangan dari struktur diskusi sehingga dituntut
untuk memahami masalah yang dihadapi, pokok-pokok
penting, berbagai alternatif pemecahan/ jawaban,
kecenderungan pemecahan/ suara terbanyak/ kuat dan
argumentatif, serta tindakan-tinndakan yang telah
direncanakan (siapa dan kapan).



Kelebihan metode Diskusi?

1. Peserta didik terlatih untuk bermusyawarah

2. Peserta didik memperoleh kesempatan menguji

tingkat pemikiran dan mengemukanan pendapat

3. Peserta dapat belajar menghargai pendapat peserta lain

4. Mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah4. Mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah

Kelemahan metode Diskusi ? 

1. Membuka peluang terjadi penyimpangan

dari pokok persoalan

2. Terjadi kesulitan penyimpulan bahkan tak ada

penyelesaian

3. Memerlukan waktu yang cukup panjang



� Metode Kerja Kelompok?

Metode Kerja Kelompok adalah suatu proses pembelajaran

dengan menggunakan kelompok sebagai alat mencapai
tujuan pembelajaran.

Efektivitas metode kerja kelompok?

1. Untuk mengatasi kekurangan alat-alat/ media1. Untuk mengatasi kekurangan alat-alat/ media
pembelajaran

2. Penyaluran minat peserta didik (pengelompokan

berdasarkan minat belajar)

3. Untuk memperbesar tingkat partisipasi peserta didik

4. Untuk pembagian kerja (karena masalahnya luas)

5. Untuk melatih kerjasama secara efektif menuju satu
tujuan



Kelebihan kerja kelompok :
1. Dapat memupuk rasa kerjasama
2. Dapat menyelesaikan masalah yang luas secara cepat
3. Menumbuhkan persaingan sehat

Kelemahan kerja kelompok :

1. Memungkinkan dominasi seseorang dan merendahkan

yang lainnya

2. Ketidak-seimbangan kecakapan akan menghambat

kelancaran pelaksanaan tugas.



� Metode Demonstrasi dan Eksperimen?

Metode demonstrasi adalah pembelajaran dengan
mempraktekan konsep-konsep bahan ajar. Sedangkan
metode eksperimen adalah metode pembelajaran dengan
melakukan serangkaian kegiatan yang disertai pengamatan
dan analisis untuk selanjutnya ditahik kesimpulan.dan analisis untuk selanjutnya ditahik kesimpulan.

Metode-metode ini biasanya tepat digunakan untuk
menjawab berbagai pertanyaan, seperti : Bagaimana
mengaturnya?, Bagaimana membuatnya? Bagaimana
bekerjanya? Bagimana mengerjakannya? Cara manakah
yang lebih baik? Unsur-unsur apa? Dapat pula digunakan
untuk mengetahui/membuktikan “kebenaran teori”.



Kelebihan metode demonstrasi:

1. Dapat memusatkan perhatian peserta didik

2. Pokok pembelajaran terfokus

3. Mempertinggi partisipasi siswa

4. Dapat meminimalisasi kekeliruan pemahaman4. Dapat meminimalisasi kekeliruan pemahaman

5. Menemukan jawaban atas semua persoalan secara jelas

Kelemahan metode demonstrasi :

1. Bila tingkat partisipasi rendah, maka demontrasi tidak akan
efektif

2. Bila demontrasi tidak dilanjutkan dengan eksperimen

bahan ajar mudah dilupakan



Kelebihan Metode Eksperimen:

1. Secara aktif peserta didik mengalami sendiri

2. Peserta didik dapat membuktikan teori yang diterimanya

3. Latihan melakukan langkah-langkah ilmiah

Kelemahan  Metode Eksperimen :

1. Kurang efektif bila tidak didukung oleh media dan sumber

pembelajaran yang memadai

2. Bila tidak didukung keseriusan dan ketekunan peserta

tidak akan membawa hasil yang memadai

3. Terkadang memerlukan waktu yang cukup lama.



� Metode Sosiodrama dan Bermain Peran? 
Metode sosiodram adalah metode pembelajaran dengan cara
mempertunjukkan persoalan-persoalan yang terkandung dalam

bahan ajar untuk mencapai tujuan tertentu.

Langkah-langkah Metode Sosiodrama:
1. Pendidik/guru menjelaskan teknik pelaksanaan secara

sederhanasederhana
2. Pendidik/guru menjelaskan kisah/cerita yang akan dimainkan
3. Pendidik/guru menunjuk beberapa pemain/pelaku
4. Pendidik/guru menjelaskan masalah dan peranan para pemain
5. Pendidik/guru menjelaskan peranan pendengar/ pengamat
6. Pendidik/guru memberi aba-aba, mulai
7. Pendidik/guru memberi aba-aba penghentian
8. Pendidik/guru memberi kesempatan pendengar/pengamat

memberikan pendapat/penilaian dan diakhiri kesimpulan.



Kelebihan Sosiodrama:

1. Mengembangkan kreativitas peserta didik

2. Memupuk kerjasama antar peserta didik

3. Menumbuhkan dan menggali minat dan bakat peserta didik

4. Mempertajam penghayatan peran

5. Memupuk keberanian mengemukakan pendapat5. Memupuk keberanian mengemukakan pendapat

6. Melatih peserta didik melakukan analisis dan mengambil
kesimpulan

Kelemahannya:

1. Kesanggupan peserta didik menentukan

pencapaian tujuan

2. Suasana pembejalaran akan menjadi rusak bila tak terkendali



� Metode Resitasi/ Penugasan?
Metode rsitasi adalah metode pembelajaran dengan pemberian tugas
kepada peserta didik untuk dikerjakan di luar jam pembelajaran untuk
kemudian dilaporkan dan atau dipertanggung-jawabkan (punya unsur
tugas, dikerjakan dan dilaporkan, dan didaktis metodis). Bukan hanya

pengganti kekurangan waktu, namun proses pembejaran secara
keseluruhan. 

Efektivitas pemberian tugas?
1. Untuk memperdalam pemahaman peserta didik atas pelajaran

yang diterimanya
2. Melatih belajar mandiri
3. Melatih pembagian waktu
4. Pemanfaat waktu luang yang dimiliki peserta didik
5. Melatih mencari pemecahan sendiri
6. Memperkaya pengalaman peserta didik



Kelebihan metode resitasi: 

1. Memberi kesempatan peserta didik belaja lebih baik

2. Memupuk rasa tanggung jawab

3. Meningkatkan motivasi belajar

4. Menjalin hubungan sekolah-keluarga

5. Pengembangan sikap inisiatif5. Pengembangan sikap inisiatif

Kelamahan metode resitasi;

1. Perlu pengawasan ketat

2. Sulit memantau siapa yang mengerjakan tugas

3. Membuka peluang meniru

4. Memerlukan kondisi keluarga yang kondusif

5. Dapat menimbulkan frustrasi peserta didik



� Metode Drill (Latihan)?

Drill merupakan suatu cara mengajar dengan
memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah
dipelajari untuk mendapatkan keterampilan tertentu
(berlaku pengulangan yang realistis sebagai
penyempurnaan keterampilan)penyempurnaan keterampilan)

Situasi yang tepat untuk digunakan metode drill:

1. Untuk membentuk kecakapan motoris, musik,

tari, olahraga dsb.

2. Untuk membentuk kecakapan mental, menghapal,

menghitung, mengali, membagi dsb.



� Metode Drill (Latihan)?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan:
1. Tujuan yang diharapkan harus jelas difahami

peserta

2. Kebiasaan/leterampilan yang dilatihkan harus2. Kebiasaan/leterampilan yang dilatihkan harus
jelas

3. Lama kegiatan harus memperhatikan kemampuan
siswa

4. Latihan harus menyenangkan tidak boleh
membosankan

5. Mengklasifikasi kesalahan umum dan personal



Kelebihan drill: 
1. Memperluas pemehaman pelajar dengan

pengulangan latihan

2. Mempertinggi kesiapan para pelajar melakukan
keterampilanketerampilan

Kekurangan drill:
1. Peserta cenderung belajar secara mekanis

2. Dapat menimbulkan kebosanan

3. Dapat mengubur kreativitas peserta

4. Dapat melahirkan verbalisme



� Metode Karyawisata:
Sebuah metode pembelajaran dengan mengajak peserta mengunjungi

suatu tempat tertentu untuk memperdalam pemahaman bahan ajar 
secara riil.

Langkah-langkah:
1. Persiapan : penentuan tujuan, survey oleh panitia sehingga

aspek-aspek yang akan dipelajari menjadi jelas, dan jelas pulaaspek-aspek yang akan dipelajari menjadi jelas, dan jelas pula
akomodasi dan tranfortasi.

2. Perencanaan: Hasil kunjungan awal, pembentukan panitia
scr lengkap, penentuan metode pengumpulan data, acara
karya wisata, pengurusan perizinan, dan penentuan biaya.

3. Pelaksanaan: para pelajar melaksanakan tugas-tugasnya
sesuai dengan tugas individu/kelompok masing-masing dibawa
pengawasan, bimbingan, dan arahan para guru.

4. Pembuatan laporan: penyusunan laporan hasil kegiatan.



Kelebihan karyawisata:

1. Memupuk rasa tanggung jawab.

2. Melatih kerja berdasarkan langkah-langkah ilmiah.

3. Perolehan pengalaman nyata tentang bahan yang dipelajari di kelas

4. Penciptaan suasana senang dan gembira.

Kelemahan karyawisata:

1. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit

2. Bila tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat dapat menyebabkan
penyimpangan dari tujuan yang ditetapkan

3. Memerlukan koordinasi dengan pihak orang tua

dan berbagai instansi



� Metode Problem Solving

Problem solving merupakan metode pembelajaran dengan mendorong
siswa mencari dan memecahkan masalah (instinktif maupun

Pembiasaan).

Langkah-langkah Ilmiah yang dapat ditempuh:Langkah-langkah Ilmiah yang dapat ditempuh:

1. Memahami masalah; dirumuskan, dibatasi, dan diteliti.

2. Mengumpulkan data/keterangan

3. Merumuskan hipotesis (jawaban sementara)

4. Menilai hipotesis; perumusan dengan bantuan berfikir dan teoritis

5. Melakukan eksperimen/menguji hipotesis

6. Menyimpulkan hasil eksperimen.



Kelebihan problem solving:

1. Mengajak peserta berfikir rasional

2. Mempertinggi tingkat partisipasi peserta

3. Mengembangkan rasa tanggung jawab3. Mengembangkan rasa tanggung jawab

4. Melatih peserta berfikir kreatif dan konstruktif

Kelemahan problem solving :

1. Memerlukan waktu cukup lama

2. Memerlukan biaya besar dan bahan yang kadang-
kadang mubadzir


