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1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 

hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 

Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 

hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 

Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 

hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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Bab 1 
Bermain Peran (Role Playing) 

 
Yetti Hidayatillah 

 

Pendahuluan 

Tujuan umum pendidikan di Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang telah 

tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945. Tujuan tersebut harus disesuaikan 

dengan capaian tujuan instruksional khusus dari 

masing-masing mata pelajaran. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia (PPRI) Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 2 

disebutkan pendidikan menengah umum bertujuan 

untuk meningkatkan: 1) Kecerdasan; 2) Pengetahuan; 

3) Kepribadian; 4) Akhlak Mulia; 5) Keterampilan 
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untuk hidup mandiri; 6) Mengikuti pendidikan lebih 

lanjut.  

Salah satu standar proses yang dikembangkan 

bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sejak 

2006 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, pada 

pada tahun 2007 diterbitkan menjadi Peraturan Mentri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Dalam visi 

tersebut telah ditetapkan seperangkat prinsip dalam 

penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan pijakan 

dalam menjalankan reformasi pendidikan. Salah satu 

diantara prinsip yang tertuang visi tersebut yaitu 

dalam melaksanakan pendidikan yang berlangsung 

sepanjang hayat untuk peserta didik diperlukan proses 

pembudayaan dan pemberdayaan. Berkenaan dengan 

hal ini, dibutuhkan sosok pendidik yang dapat 

memberikan keteladanan, mampu membangun 

kemauan, potensi, serta kreativitas peserta didik. 

Dalam pelaksanaannya, terjadi pergeseran dari 

paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. 

Pembelajaran itu sendiri merupakan proses hubungan 

timbal balik antara pendidik dengan peserta didik dan 
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sumber belajar dalam lingkungan belajar. Proses 

pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, 

dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan 

efisien. Sedangkan pengajaran peran pendidik 

mendominasi dalam kegiatan interaksi belajar 

mengajar. 

Mengingat kekayaan budaya, keragaman latar 

belakang serta karakteristik yang dimiliki oleh peserta 

didik di Indonesia, serta tuntutan untuk menghasilkan 

lulusan yang bermutu, proses interaksi pembelajaran 

pada tiap-tiap mata pelajaran harus fleksibel, variatif, 

dan sudah memenuhi standar. Dalam proses 

pembelajaran dibutuhkan upaya pendidik agar 

kegiatan interaksi belajar mengajar menjadi kegiatan 

yang menyenangkan, menginspirasi, menumbuhkan 

rasa keingintahuan peserta didik, aktif berpartisipasi, 

serta dapat  memberi tempat yang cukup untuk 

menyalurkan kreativitas, dan mampu membangun 

kemandirian berdasarkan bakat, minat serta 

perkembangan fisik dan psikologis yang dimiliki oleh 

peserta didik. 
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Kegiatan pembelajaran agar berjalan sesuai 

dengan yang telah direncanakan, diperlukan adanya 

perencanaan proses pembelajaran yang baik. Diawali 

dari melakukan peandekatan terhadap lingkungan 

belajar serta karakteristik peserta didik, menentukan 

strategi pembelajaran yang kemudian dapat 

dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) hingga pada kegiatan pelaksanaan evaluasi. 

Seperti yang disampaikan oleh Miswar dkk, (2016:3) 

menyatakan bahwa “ Perangkat yang perlu 

dipersiapkan oleh pendidik sebelum melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, seperti rencana pembelajaran, 

alat peraga, media, metode, alat evaluasi, serta 

pendekatan yang sesuai, sehingga diharapkan tujuan 

pembelalajaran dapat berjalan secara maksimal”. 

Dalam mewujudkan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, salah satu faktor yang 

menjadi permasalahan bahwa peserta didik bosan 

mengikuti pembelajaran disebabkan karena metode 

pembelajaran yang digunakan oleh pendidik terlalu 
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monoton. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap 

perkembangan afektif, koginitif dan psikomotor 

peserta didik dalam menerima materi pembelajaran 

yang dberikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menuntut pendidik untuk senantiasa meng-

upgrade pembendaharaan ilmu pengetahuannya agar 

mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh peserta 

didik. Salah satunya dengan cara memvariasikan 

metode maupun model pembelajaran.  

Banyak pilihan metode yang dapat diaplikasikan 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

belajar, diantaranya yakni metode bermain Peran (Role 

Playing.  Bermain peran (Role Playing) adalah cara 

penguasaan bahan-bahan pelajaran dengan cara 

mengembangkan imajinasi dan penghayatan yang 

dilakukan oleh peserta didik. Pengembangan dan 

penghayatan imajinasi tersebut dilakukan dengan cara 

memerankan dirinya sebagai tokoh hidup maupun 

benda mati. Metode ini dapat menyenangkan peserta 

didik karena banyak mengikutsertakan peserta didik, 

sehingga dapat meminimalisir kejenuhan dalam 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan. “Metode 
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pembelajaran ini juga memiliki nilai tambah, yaitu 

dapat menjamin partisipasi seluruh peserta didik dan 

memberi kesempatan dalam bekerja sama hingga 

berhasil, sehingga akan menimbulkan kesan” 

(Prastowo, 2013:94). Sejalan dengan yang disampaikan 

oleh Sanjaya (2010:161) “menyatakan bahwa bermain 

peran (Role Playing) adalah metode pembelajaran 

sebagai bagian simulasi yang diarahkan untuk 

mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-

peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin 

muncul pada masa mendatang”. 

Masing-masing metode pasti memiliki manfaat 

yang akan dirasakan oleh masing-masing peserta didik. 

Demikian hal nya dengan metode bermain peran (role 

playing) ini. Manfaat metode dapat ditinjau dari aspek 

pribadi dan sosial. Ditinjau dari aspek pribadi, manfaat 

metode ini membantu peserta didik mendeteksi makna 

dari lingkungan sosial. Metode ini membantu peserta 

didik secara pribadi memecahkan masalah yang 

dialami dengan bantuan dan dukungan dari lingkungan 

sosial yakni peserta didik lain. Sedangkan jika melihat 

manfaat dari aspek sosial, metode ini memberikan 
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kesempatan bagi peserta didik untuk bekerjasama 

dalam menganalisis situasi sosial. Berkaitan dengan 

hal tersebut, “ada tiga hal yang menentukan kualitas 

dan kefektifan bermain peran sebagai metode 

pembelajaran adalah kualitas pemeranan, analisis 

dalam diskusi, dan pandangan peserta didik dalam 

peran yang ditampilkan dibandingkan dengan situasi 

kehidupan siswa” (Prastowo, 2013:94). 

 

Pembahasan 

A. Pengertian Metode Role Playing 

Dari bidang kebahasaan, metode berasal dari 

dua kata “metha” yang artinya melalui atau 

melewati dan “hodas” yang artinya jalan atau cara. 

Jadi metode merupakan cara yang dilakukan 

seseorang dalam menjalankan suatu prosedur untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Selaras dengan 

yang disampaikan oleh Hamruni (2012:12) “metode 

adalah ara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, 

berhasilnya proses pembelajaran ditentukan oleh 

ketepatan pendidik dalam memutuskan metode 
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pembelajaran”. Seperti yang diketahui bersama 

telah banyak bahasan ilmiah baik secara verbal 

maupun non verbal yang menyampaikan bahwa 

pentingnya variasi penggunaan metode 

pembelajaran dalam proses interaksi belajar. Terkait 

dengan hal ini pendidik dituntut untuk menguasai 

banyak metode pembelajaran yang nantinya dapat 

diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran.  

Metode yang baik adalah metode yang 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, 

meskipun pada hakikatnya tidak ada satupun 

metode pembelajaran yang efektif digunakan. 

Meskipun pendidik sudah memvariasikan dengan 

berbagai macam metode, karena pada kenyataannya 

masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar 

yang tidak sama. Akan tetapi, meskipun tidak ada 

satupun metode pembelajaran yang efektif 

digunakan, jangan menjadikan hal ini suatu 

penghambat bagi pendidik untuk memvariasikan 

metode yang digunakan. Maka dari itu, penting 

kiranya bagi pendidik untuk mengetahui gaya 

belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta 
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didik, agar dalam memutuskan metode 

pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan 

gaya belajar yang dimiliki oleh mayoritas peserta 

didik. Senada dengan yang disampaikan oleh 

Nasution, (2013:115) bahwa “Dengan mengetahui 

gaya belajar peserta didi, pendidik dapat 

menyesuaikan gaya-mengajarnya dengan kebutuhan 

peserta didi, misalnya dengan menggunakan 

berbagai gaya mengajar sehingga semua peserta 

didik dapat memperoleh cara yang efektif. 

Dengan metode pembelajaran yang variatif 

diharapkan dapat meminimalisir kebosanan, serta 

mampu memperbaiki proses dan hasil belajar 

peserta didik. Banyak metode pembelajaran yang 

disediakan, dalam hal ini dibutuhkan kreativitas 

dan kemampuan pendidik untuk memutuskan dalam 

menentukan metode pembelajaran. Hal yang perlu 

diperhatikan dan dipertimbangkan disini salah 

satunya yakni karakteristik peserta didik. Banyak 

variasi metode yang dapat digunakan oleh pendidik, 

untuk menguatkan pemahaman peserta didik dalam 

menerima materi pembelajaran salah satunya 
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metode role playing. Seperti yang telah disampaikan 

oleh (Munir et al., 2017; Reza dan Dyah, 2019) 

menyatakan bahwa “Role Playing merupakan cabang 

dari metode simulasi yang didalamnya meminta 

siapa saja yang terlibat dalam strategi tersebut 

untuk menganggap dirinya sebagai orang lain yang 

tujuannya adalah mempelajari bagaimana orang lain 

bertindak dan merasakan”.  

Metode role playing sering dianggap juga 

dengan metode sosio-drama. Penggunaan metode 

tersebut pada dasarnya mensandiwarakan tingkah 

laku tokoh dalam hubungannya dengan masalah 

sosial (Suhanadji et al 2003; Reza dan Dyah 2019). 

Senada dengan yang dinyatakan oleh Nurdin, 

2016:292), dinyatakan bahwa “Bermain peran dalam 

pembelajaran merupakan usaha untuk memecahkan 

masalah melalui peragaan, serta langkah-langkah 

identifikasi masalah, analisis, pemeranan, dan 

diskusi”. Tujuan yang diharapkan dengan 

penggunaan model Role Playing adalah “(a) agar 

peserta didik dapat menghayati dan menghargai 

perasaan orang lain; (b) dapat belajar untuk 
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membagi tanggungjawab; (c) dapat belajar 

bagaimana mengambil keputusan dalam situasi 

kelompok secara spotan; (d) merangsang kelas 

untuk berfikir dan memecahkan kelas” (Sanjaya 

2006; Reza dan Dyah 2019). 

 

B. Langkah-langkah Bermain Peran (Role Playing) 

Berkaitan paparan di atas terkait dengan role 

playing terdapat beberapa prosedur yang harus 

diikuti oleh pendidik dalam mengaplikasikan role 

playing dalam kegaiatan pembelajaran, yakni 

sebagai berikut: 

1. Persiapan dan Intruksi 

a. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh 

pendidik yakni memilih masalah atau situasi 

yang akan dijadikan sebagai permasalahan 

dalam role playing, sehingga dapat dijadikan 

“sosiodrama” yang akan diperankan oleh 

peserta didik. Diperlukan penjelasan dari 

pendidik tentang skenario peristiwa yang akan 

diangkat. Pada tahap ini diperlukan kerjasama 

antara pendidik dan semua peserta didik untuk 
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menulis skenario, serta konteks dan peran 

yang nantikan akan dimainkan. Selain itu juga 

menentuka jumlah peserta didik yang akan 

dilibatkan, serta posisi dasar yang diperankan 

oleh pelaku khusus. Perlu diperhatikan agar 

saat pengambilan pelaku bermain peran, 

sebaiknya dihindari dari tipe atau karakter 

yang sama dalam kehidupan nyata. Hal ini 

dilakukan agar pelaku bermain peran tidak 

merasa terganggu dengan karakter yang 

dimainkan. 

b. Selanjutnya pendidik perlu melakukan latihan 

bersama seluruh peserta didik, baik yang 

berperan aktif sebagai pelaku, atau sebagai 

pengamat aktif. Pemanasan ini penting 

dilakukan untuk memaksimalkan berjalannya 

metode bermain peran ini. Latihan ini 

memudahkan peserta didik dalam membangun 

imajinasi dan kekompakan peserta didik dalam 

berinteraksi. 

c. Pendidik menjabarkan intruksi khusus untuk 

semua pemain peran, intruksi ini melingkupi 
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tentang latar belakang dan karakter dasar, 

yang dapat disampaikan dengan verbal atau 

non verbal. Deskripsi secara detail terkait 

kepribadian, perasaan, dan keyakinan dari 

pemeran perlu disampaikan saat persiapan. 

Selain itu juga penting dibentuk ruangan yang 

mendukung jalannya bermain peran. 

d. Pendidik mengumumkan peran yang akan 

dilakukan, sekaligus membagi menjadi dua 

kelompok, yakni pengamat dan spekulator. 

Kelompok Satu selaku pengamat bertindak 

untuk mengamati (1) perasaan individu; (2) 

Karakter khusus yang diharapkan dalam 

situasi. Kelompok dua selaku sebagai 

spekulator yakni menanggapi para pemain 

peran sesuai dengan tujuan. 

2. Tindakan Dramatik dan Diskusi 

a. Seluruh pemain meneruskan memerankan 

perannya sesyau dengan intruksi awal. 

Sedangkan audiens tetap berpartisipasi aktif 

mengamati alur pemainan karakter yang 

diperankan oleh aktor. 
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b. Role playing ini dapat dihentikan, manakala 

dalam perjalanan terdapat hal-hal yang 

sekiranya terdapat perbuatan tertentu yang 

mengharuskan untuk dihentikan. 

c. Langkah berikutnya pendidik meminta peserta 

didik untuk berdiksusi terkait dengan situasi 

skenario permainan yang telah berlangsung, 

baik secara penghayatan terhadap karakter 

yang dimainkan maupun situasi. Kelompok 

yang telah ditunjuk sebelumnya diminta untuk 

menyampaikan masukannya berdasarkan 

kejadian yang telah diamati. Hal ini tentunya 

tidak terlepas dari bimbingan dan 

pendampingan dari pendidik, agar apa yang 

telah disaksikan maupun diperankan memberi 

pemahaman yang baik untuk peserta didik dan 

bermakna langsung, yang diharapkan mampu 

menumnuhkan dan menguatkan pemahaman 

baru dalam mengamati dan peka terhadap 

situasi yang berlangsung dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Evaluasi Bermain Peran 
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Semua peserta didik yang mengikuti dan 

menyimak jalannya bermain peran ini diberi 

kesempatan untuk menyampaikan apa yang telah 

di lihat dan dirasakan. Misalnya pesen dan kesan 

yang dirasakan dalam pelaksanaan bermain 

peran, makna yang dapat diambil dalam cerita 

yang telah diperankan, serta masukan sebagai 

perbaikan manakala akan melakukan bermain 

peran di waktu yang akan datang. Berdasarkan 

hal tersebut, pendidik dapat melihat sejauh mana 

tingkat perkembangan, baik dari dimensi pribadi, 

sosial, dan akademik peseeta didik. 

C. Kelebihan Metode Bermain Peran (Role Playing) 

Berkenaan dengan uraian di atas terkait 

dengan metode bermain peran, terdapat kelebihan 

jika pendidik menggunakan metode ini, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Melatih siswa untuk mengingat peran drama yang 

akan diperankan, hal ini dikarenakan sebelum 

pentas, peserta didik diminta untuk memahami 

dan menghayati skenario yang akan diperankan. 

Dengan demikian, peserta didik berusaha untuk 
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mamahami dan membayangkan dirinya jika 

seandainya berada pada posisi yang 

dipermasalahkan waktu itu, dan hal ini akan 

menambah makna belajar bagi peserta didik. 

2. Dalam memerankan metode bermain peran, 

peserta didik diberi kebebasan untuk 

memerankan peran dengan kreativitas dan 

inisiatif mereka. Saat penampilan peserta didik 

diminta untuk menyampaikan pendapat dengan 

bahasa sendiri yang tentunya tidak keluar dari 

tema besar permasalahan yang telah dipilih. 

3. Menumbuhkan dan menguatkan bakat peserta 

didik yang selama ini terpendam. 

4. Terjalin hubungan kerjasama dan perasaan saling 

menghargai karya seseorang. 

5. Pengalaman belajar yang lebih bermakna, karena 

peserta didik dapat merasakan masalah yang 

dihadapi, karena seolah olah dirinya ada pada 

kejadian nyata saat itu. 

6. Bahasa yang disampaikan oleh peserta didik saat 

bermain peran dapat dijadikan sebagai upaya 
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pendidik untuk meluruskan menjadi bahasa yang 

baik agar mudah dipahami. 

 

D. Kelemahan Metode Bermain  Peran (Role Playing) 

Seperti yang telah disampaikan pada 

pembahasan sebelumnya, bahwa tidak ada satupun 

metode pembelajaran yang paling efektif digunakan 

dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan 

karena peserta didik memiliki gaya belajar yang 

tidak sama antara peserta didik satu dengan yang 

lain. Begitu pula dengan metode bermain peran (role 

playing) ini, selain terdapat kelebihan pasti ada 

kelemahan dalam pengaplikasiannya, berikut ini 

adalah beberapa kelamahan dari metode bermain 

peran. 

1. Mayoritas peserta didik yang tidak terlibat dalam 

bermain peran, akan menjadi kurang aktif saat 

pelaksanaan berlangsung, mereka hanya menjadi 

penonton pasif yang duduk sambil menyaksikan 

teman lain bermain. 

2. Metode ini membutuhkan waktu yang lama, baik 

dari awal persiapan hingga pelaksanaan. 
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3. Dibutuhkan arena bermain yang cukup lebar, 

agar area gerak pemain menjadi leluasa. 

4. Sering kali mengganggu kelas lain dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

E. Cara Mengatasi Kelemahan-kelemahan Metode 

Bermain Peran (Role Playing) 

Berkenaan dengan kelemahan yang telah 

diuraikan di atas, maka perlu adanya solusi dalam 

menimilisir timbulnya kekurang-kekurangan dalam 

pelaksaan metodel bermain peran, diantanya sebagai 

berikut: 

1. Saat pendidik ingin memutuskan menggunakan 

metode bermain peran, tema materi yang dipilih 

sebaliknya berkaitan dengan permasalahan yang 

dekat dengan peserta didik, atau masalah yang 

saat itu booming dalam kehidupan nyata, selain 

dapat memudahkan peserta didik dalam 

memahami isi pesan, serta pengalaman belajar 

mereka akan lebih bermakna. 

2. Memberi penjelasan pada peserta didik bahwa 

dengan menggunakan metode bermain peran, 

nantinya akan membantu peserta didik daam 
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memecahkan permasalahn sosial yang dihadapi 

dalam realita kehidupan. 

3. Agar peserta didik paham dengan peristiwanya, 

guru dapat menceritakan langsung saat 

berlangsungnya adegan bermain peran. 

4. Berhubung metode ini membutuhkan waktu yang 

panjang, maka perlu kiranya guru mengupayakan 

memberitahu peserta didik yang terlibat dalam 

pemain, dalam menyampaikan kata-kata maupun 

dalam melakukan gerakan, disesuaikan dengan 

naskah cerita atau tema yang dipilih saat itu. 

Selain karakteristik peserta didik, ada beberapa 

hal yang perlu dipertimbang oleh pendidik dalam 

memilih metode Bermian Peran. Zuhaerini (dalam 

Nurdin, 20116: 295) menyampaikan bahwa Metode ini 

dapat digunakan “apabila mata pelajaran yang 

dimaksud meliputi Peristiwa yang diterangkan di 

dalamnya berkenaan dengan orang banyak, atas 

pertimbangan bahwa peristiwa ini akan lebih baik jika 

ditampilkan dengan pementasan, karena peserta didik 

akan lebih mudah memahami dan menghayati 

permasalahan yang di dramakan”. 
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Penutup 

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas 

dapat disimpulkan bahwa pentingnya melakukan 

variasi metode pembelajaran dalam interaksi belajar 

mengajar. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari 

kejenuhan yang dirasakan oleh peserta didik. Tentunya 

tidak serta merta semua metode pembelajaran yang 

bisa digunakan, tanpa memperhatikan kondisi sekitar. 

Tentunya dibutuhkan kejelian dan kreatifitas pendidik 

untuk memutuskan dan menerapkan metode yang akan 

digunakan. Metode yang dipilih tentunya harus 

disesuikan dengan karakteristik peserta didik, karena 

sebaik dan sebagus apapun metodenya, jika tidak 

disesuaikan dengan kondisi peserta didik maka tidak 

akan berjalan secara maksimal.  

Metode role playing ini merupakan metode 

pembelajaran dengan melibatkan anggota tubuh untuk 

bergerak dalam menampilkan karakter yang tertuang 

dalam skenario. Metode ini dapat menumbuhkan 

perasaan senang peserta didik, dan bagus untuk 



Metode Pembelajaran Guru dan Dosen Kreatif  | 21 
 

diterapkan karena menjadikan pengalaman belajar 

peserta didik akan lebih bermakna. Dalam hal ini 

peserta didik diminta untuk menjadi individu yang 

imajinatif, penuh energi dan percaya diri. 
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Pengertian Field Trip 

Pada saat ini model peembelajaran harus bisa 

menarik dan bermakna bagi siswa. Metode 

pembelajaran konvensional yang sering dilakukan oleh 

guru, perlu sempurnakan oleh guru dalam proses 
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pembelajaran.  Dalam pendidikan, field trip diartikan 

sebagai kunjungan ke area luar kelas normal dan 

dilakukan oleh guru dan siswa untuk tujuan observasi 

langsung. Field trip dapat dianggap sebagai kegiatan 

pembelajaran jangka pendek yang memberikan siswa 

kesempatan untuk mengamati mata pelajaran pilihan 

mereka di luar pengaturan kelas. Menjelajahi budaya 

dan adat istiadat lain, menjelajahi bahasa ibu pertiwi, 

mengungkap alam murni, dan mengalami kehidupan 

lokal yang memukau adalah demonstrasi menarik dari 

perjalaan sekolah pendidikan 

Metode pembelajaran field trip merupakan salah 

satu metode pembelarjaran untuk menciptakan 

pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik. Metode 

pembelajaran field trip meruapakan metode 

pembelajaran dengan mengguanakan tempat 

menggambarkan kenyataan yang sebenarnya sehinnga 

peserta didik mengalami berbagai imajinasi dalam 

menuangkan ide kreatif dalam puisi yang berupa 

pikiran dan perasaan mereka dalam segala hal tentang 

kehidupannya. Syaiful Sagala (2006) berpendapat 

bahwa field trip salah satu metode pembelajaran yang 
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diperoleh oleh para peserta didik untuk mendukung 

dari pengalaman peserta didik yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari kurikulum sekolah. 

Selain itu Field trip bisa juga berarti rekreasi atau 

karyawisata. Roestiyah N.K (2008) juga berpenapat 

bahwa field trip tidak hanya sebagai sebuah rekreasi, 

melainkan pengalaman belajar untuk memperdalam 

pengetahuan yang sesuai dengan apa yang telah 

diamati oleh peserta didik. Sehingga dengan 

mengunjung berbagai tempat yang sesuai dengan isi 

materi pelajaran, maka siswa diharapkan lebih 

memahami materi pembelajaran, seperti kunjungan ke 

alam sekitar, kunjungan ke pabrik atau lokasi yang 

lain. 
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Gambar1: Contoh Metode pembelajaran field trip 

 

Hal senda disampaikan Syaiful Sagala (2006) 

bahwa field trip merupakan kegiatan karya wisata yang 

dilakukan oleh para peserta didik untuk mendukung 

berbagai pengalaman belajar serta bagian yang tidak 

terpisahkan dari kurikulum sekolah. Untuk itu field 

trip sebagai metode pembelajaran, peserta didik 

dengan bimbingan guru dengan mengajak kunjungan 

ke berbagai tempat untuk mendukung proses 

pembelajaran. 

Melalui pengamatan secara langsung, peserta 

didik memperoleh berbagai pengalaman nyata bukan 

saja berbagai teori yang ada dalam pemeblajaran di 
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kelas atau berbagai media. Siswa dapat memberikan 

berbagai pertanyaan secara langsung kepada guru yang 

membimbingnya. Dalam melaksanakan kegiatan field 

trip tidak hanya dengan mengunjungi tempat yang 

sangat jauh. Akan tetapi field trip bisa dilakukan kapan 

saja dan lokasi yang dekat serta diseusiakan dengan 

kondisi dari berbagai informasi yang bisa di amati oleh 

peserta didik. Pelaksanaan field trip bisa dilakukan 

pada kegiatan di luar kelas atau outdoor. 

Tujuan dari metode pembelajaran ini adalah agar 

peserta didik mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan informasi yang berasal dari 

pengamatan secara lansung terhap berbagai objek yang 

diamanatinya dan bisa mempertanggungjawabkan 

terhadap apa yang telah diamati dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat memecahkan berbagai 

persoalan yang terjadi di lapangan. Metode 

pembelajaran ini bisa membuat peserta didik menjadi 

lebih aman, senang, nyaman dalam proses 

pembelajaran serta bisa melatih peserta didik dalam 

penggunaan waktu secara egektif dan efisien. 
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Kegiatan field trip tidak hanya kegiatan rekreasi 

saja, akan tetapi peserta didik memperolah 

pengetahuan tentang apa yang diamati secra langsung 

untuk mendukung proses pembelajaran secara 

langsung di dalam kelas. Seperti pernyataan Batic 

(2011), bahwa “Education field trip enable pupils to gain 

new experience and make them more aware of the world 

in which they live”. Arti pernyataan di atas menyatakan 

tentang model pembelajaran field trip dalam ranah 

memberikan para siswa untuk mendapatkan berbagai 

pengalaman baru serta memiliki kesadaran dalam 

kehidupannya. 

Selain itu field trip, siswa memperoleh berbagai 

pengalaman dan pembelajaran sesuai dengan 

kehidupan yang nyata. Serta kegiatan ini bisa dalam 

rangka peningkatan pembelajaran peserta didik karena 

bisa melihat secara dekat kejadian secara langsung 

yang dituangkan dalam sebuah tulisan.  Anitah dkk 

(2009) mengatakan bahwa guru harus memilki 

kemampuan dalam metode pembelajaran field trip 

antara lain:  
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1. Objek field trip harus disesuaikan dengan  tujuan 

pembelajaran.  

2. Membuat perencanaan kegiatan yang berupa 

panduan siswa 

3. Mempersipakan berbagai peralatan dalam field trip  

4. Melakukan evaluasi terhadap pekasanaan field trip 

5. Memberikan penilain terhadap kegitan field trip 

Ide-ide field trip yang terdaftar yang membantu 

menjelaskan makna karyawisata. Tur pendidikan yang 

efisien dapat memicu imajinasi siswa, memberi mereka 

pengalaman berharga, dan menyegarkan pikiran 

mereka setelah berhari-hari dengan pensil dan kertas. 

Tur sekolah dapat bertema dengan satu jenis 

karyawisata atau digabungkan dengan berbagai ide 

perjalanan sekolah. 

Model Metode Pembelajaran Field Trip antara 

lain 

1. Sightseeing Field Trip 

Siswa pasti paling bersemangat untuk melihat-

lihat perjalanan sekolah yang mempesona mereka 

dengan segudang atraksi menarik di tempat tujuan 
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yang mereka inginkan. Kagumi atraksi terkenal, 

jelajahi bangunan bersejarah, temukan Situs 

Warisan Dunia, bersantai di lanskap spektakuler 

dan segarkan diri di depan pemandangan indah 

adalah kegiatan luar biasa yang menarik minat besar 

dari siswa dan sangat menginspirasi mereka. 

 

2. Language and Culture Educational Field Trip 

Bagi siswa yang belajar bahasa asing, 

karyawisata sangat penting dan membantu untuk 

meningkatkan bahasa dan menjelajahi budaya asli 

yang memikat. Bergabunglah dengan kegiatan 

imersif, menginap di homestay lokal, ikuti pelajaran 

bahasa dan kunjungi pasar lokal memungkinkan 

siswa untuk berlatih bahasa, mendapatkan 
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pemahaman yang lebih dalam tentang budaya lokal 

dan langkah mereka yang menawan. 

 

3. Gardening and Farming Field Trip 

Ini mungkin kegiatan yang menarik banyak 

perhatian siswa karena keanehan dalam kehidupan 

mereka yang biasa. Temukan pertanian khusus yang 

menumbuhkan tanaman normal dan bahkan 

tanaman tidak beraturan akan mengejutkan siswa 

yang penasaran. Mempelajari bagaimana sayuran 

diproduksi, mengeksplorasi dan mencoba 

melakukan teknik pertanian tradisional masyarakat 

setempat meninggalkan pengalaman yang tak 

terlupakan bagi para siswa. 
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4. Manufacturing Facility Field Trip 

Siswa dapat dipandu ke pabrik mana pun di 

mana peralatan, mobil, perkakas, pengemasan, atau 

barang lainnya dibuat. Fasilitas mekanik dan jalur 

perakitan menarik bagi siswa untuk mempelajari 

proses produksi, bagaimana bahan baku digunakan 

dan bagaimana pekerja menggunakannya untuk 

membuat produk akhir. 
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5. Eco-adventure Field Trip 

Menjelajahi alam adalah perspektif yang 

sangat penting di sektor pendidikan. Siswa dapat 

dihibur dan disegarkan dengan trekking melalui 

keindahan alam yang tak tersentuh untuk 

memeriksa kehidupan tumbuhan lokal dan satwa 

liar. Peluang ini juga menambah faktor sejarah lokal 

seperti sisa-sisa kehidupan awal. 

 

 

Langkah-Langkah Metode Pembealajaran Field Trip 

Beberapa langkah yang harus dikembangkan guru 

dalam menerapkan metode pembelajaran  field trip 

pada pembelajaran. Abimanyu (2008) menyebutkan 

langkah metode pembelajaran antara lain: 
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1.  Kegiatan Persiapan Field Trip 

Kegiatan persiapan meliputi: merumuskan 

tujuan pembelajaran; menyiapkan meteri pelajaran 

yang sesuai silabus/kurikulum; melakukan studi 

awal ke lokasi sasaran karya wisata dan menyiapkan 

skenario pelaksanaan karya wisata.  

2. Kegiatan Pelaksanaan Field Trip  

Kegiatan pelaksanaan field trip di lokasi 

krgiatan adalah pembimbingan olrh guru tempat 

karyawisata dengan bimbingan guru. Kegiatan ini 

harus disesuaikan dengan kegiataan perencanaan 

agar tujuan dari kegiatan ini bisa berhasil dengan 

optimal.  

3. Tindak Lanjut kegiatan Field Trip 

Pada akhir kegiatan field trip membuat laporan 

secara tertulis dan lisan mengenai berbagai 

permaslahan yang menjadi objek dalam kegiatan 

dan telah dipelajari selama proses kegiatan 

berlangsung di lokasi kegiatan program. 

Majid (2013) menyebutkan langkah-langkah 

pokok dalam dalam melaksanakan metode field-trip 

adalah:  
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1. Perencanaan field trip  

Perencanaan field trip terdiiri dari 

a. Membuat rumusan tujuan field trip 

b. Menentukan lokasi tujuan field trip 

c. Membuat schedule pelaksanaan field trip 

d. Menbuat rencana pembelajaran field trip 

e. Mengidentifikasi berbagai perlengakapan dalam 

kegiatan field trip 

2. Pelaksanaan field trip. 

Kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar ditempat karyawisata dengan di 

dampingi oleh guru. Kegiatan pembelajaran ini 

dilakasanakan sesuai dengan perencanaan kegiatan 

field trip. 

3. Tindak Lanjut field Trip 

Akhir dati kegiatan field trip peserta didik 

harus membuat laporan tentang pelaksanaan 

keggiatan field trip. 

Hal senada juga disampaikan oleh Asmani 

(2010), mengenai berbagai tahapan atau langkah 
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yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran 

field trip yaitu: 

a.  Menggali berbagai sumber pembelajaran dari 

masyarakat  

b. Menyesuaikan berbagai sumber belajar yang 

berasal dari masyarakat. 

c. Membuat analisa sumber belajar dari nilai 

pedagogis. 

d. Adanya keterkaitan antra sumber belajar dengan 

kurikulum. 

e. Pengembangan program dibuat secara terperinci 

dan sesuai dengan kenyataan yang ada. 

f. Pemberiaan ucapan terhadap  pihak yang terlibat 

dalam kegiaan program. 

g. Pembuatan laporan serta evaluassi dari kegiatan 

program 

 

Keunggulan Metode Pembelajaran Field Trip 

Metode field trip mempunyai beberapa 

keunggulan yaitu:   

1. peserta didik dapat mengamati kenyataan-kenyataan 

yang beragam dari dekat;  
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2. Mendorong siswa menjadi lebih termotivasi dalam 

proses pembelajaran; 

3. Peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan serta 

pengalaman yang terintegrasi. 

4. Peserta didik memperoleh sumber informasi 

pertama agar pemecahan persoalan segera bisa di 

atasi, 

Roestiyah N.K. (2008) menyatakan bahwa 

metode pembejaran field trip memiliki kelebihan 

yaitu: 

1. Peserta didik bisa melalukan pengamatan serta 

melakukan percobaan secara langsung dari kegatan 

program.  

2. Proses pembelajaran field trip sesuai dengan 

kenyaataan yang aktual dalam proses pembelajaran.  

3. Materi pembejaran relevan dengan keadaan yang 

ada dalam masyarakat. 

4. Merangsang kegiatan siswa dalam proses 

pembelajaran 
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Kelemahan Metode Pembelaajaran Field Trip 

Kelemahan metode pembelajaran field trip yaitu:  

1. Sekolah sulit menyediakan berbagai fasilitas dalam 

kegiatan field trip 

2.  Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan sangat 

banyak 

3. Perlu adanya persiapan dan perencanan yang 

matang 

4. Peru adanya koordinasi dengan berbagai pihak 

5. Sulit mengatur peserta didik dalam kegiatan 

program pembelajaran di lokasi kegiatan. 
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Bab 3 
Metode Demonstrasi 

 
Nur Fitriyah Indraswari 

 

Pendahuluan  

Kegiatan belajar mengajar (KBM) merupakan 

suatu hal yang tidak pernah lepas dari dunia 

pendidikan. Interaksi antara pengajar dan peserta 

didik sangat diharapkan dalam kegiatan ini sehingga 

tujuan pembelajaran bisa tercapai. Interaksi aktif dua 

arah antara guru dan siswa sangat diharapkan dalam 

proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya, 

proses KBM yang harusnya berpusat pada peserta 

didik saat ini masih berpusat pada guru. Hal inilah 

terkadang menjadi penyebab kurangnya minat peserta 

didik dalam belajar yang diakibatkan kurangnya 

keterlibatan mereka dalam KBM . 
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Aktif atau tidaknya keterlibatan peserta didik 

dalam KBM tidak terlepas dari peran guru. Guru 

membutuhkan keahlian khusus sehingga bisa 

memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Fikrie & Ariani (2019), 

yang menyatakan keterlibatan siswa merupakan upaya 

untuk peningkatan keberhasilan siswa di sekolah. 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat 

memunculkan keterlibatan siswa yaitu metode 

demonstrasi.  

Metode demonstrasi merupakan salah satu 

kegiatan pembelajaran yang digunakan guru secara 

visual dengan tujuan siswa dapat mengamati langsung, 

mempraktekkan dan mengaplikasikannya ateri yang 

telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari (Wahyuni, 

n.d.) Dalam pelaksanaan metode demonstrasi, siswa 

diberikan kesempatan untuk membandingkan teori 

yang ada dengan kenyataan sehingga mereka bisa lebih 

memaknai apa yang telah mereka pelajari. Cara ini 

cukup efektif untuk menstimulus minat siswa untuk 

telibat aktif dalam pembelajaran karena mereka bisa 

memahami suatu materi secara detail dan kongkrit. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik 

untuk membahas tertkait metode demonstrasi yang 

membahas tentang bagaimana cara mengaplikasikan 

metode yersebut di kelas beserta kelebihan dan 

kelemahannya. 

 

Pengertian Metode Demonstrasi 

Metode merupakan suatu cara yang dilakukan 

seseorang untuk melakukan suatu hal, begitupun 

dalam proses pembelajaran Maesaroh (2013), 

menyatakan bahwa alat yang digunakan dalam 

menyampaikan materi pada saat proses pembelajaran 

disebut metode. Pengajar baik itu dosen maupun guru, 

perlu memperhatikan metode pembelajaran yang 

digunakan sehingga tujuan dan esensi dalam 

pembelajan dapat tercapai. Selain itu, metode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara untuk 

mengimplementasikan rencana yang telah kita susun 

secara sistematis dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) untuk mencapai tujuan pembelajaran (Aditya, 

2016).  
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Tidak semua peserta didik dengan mudah 

memahami suatu materi hanya dengan mengamati. 

Pada umumnya, peserta didik akan lebih memahami 

suatu materi jika terlibat aktif secara langsung dalam 

proses pembelajaran. Contohnya saja dalam proses 

penemuan rumus suatu bangun ruang. Peserta didik 

akan lebih memahami jika terlibat langsung secara 

aktif. Salah satu contoh, dalam peneluan rumus 

volume kerucut. Peserta didik akan lebih mudah 

memahami rumus tersebut jika tahu darimana rumus 

itu di dapat yaitu dengan cara percobaan dimana para 

peserta didik mendemonstrasikan hasil percobaanya. 

Hal semacam ini bisa menggunakan metode 

pembelajaran demonstrasi.  

Metode demonstrasi adalah metode mengajar 

dengan cara memperagakan suatu benda tertentu yang 

tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh seorang 

guru (Gafur, 2018). Selanjutnya,  metode demonstrasi 

merupakan metode pembelajaran yang didalamya 

terdapat kegiatan guru dan juga peserta didik dalam 

memperagakan sesuatu hal secara langsung untuk 

memperjelas materi (Kurniasih & Sani, 2016). 



46 | Yetti Hidayatillah, dkk.  
 

Sedangkan menurut Daryanto  (dalam Gafur, 2018), 

metode demonstrasi  merupakan cara penyajian bahan 

pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukan 

kepada siswa suatu proses situasi, atau benda tertentu 

yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan 

yang sering disertai penjelasan Iisan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, 

maka dapat dikatakan bahwa metode demontrasi 

merupakan suatu pembelajaran dengan cara 

memperagakaan proses atau kondisi yang sedang 

dipelajari disertai dengan penjelasan sehingga 

memudahkan siswa untuk memahami materi. Guru 

seharusnya bisa memiliki keahlian dalam 

menggunakann suatu alat peraga dan tentunya 

menguasai kelas sehingga materi bisa tersampaikan 

dengan jelas kepada peserta didik  Pada metode ini, 

peserta didik bisa mengeksplor hal-hal yang ingin 

diketahuinya dengan cara memperagakan. 

 

Syarat-Syarat Penggunaan Metode Demonstrasi 

Menurut Yamin (2007) terdapat 7 syarat dalam 

melaksanakan metode demonstrasi yaitu: 
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1. Sifat dari pembelajaran tersebut yaitu formal, 

magang, atau latihan. 

2. Materi menyangkut prosedur pelaksanaan suatu 

kegiatan. 

3. Pengajar bermaksud menyederhanakan penyelesaian 

kegiatan yang panjang menjadi suatu lebih mudah  

dipahami peserta didik dan menyangkut suatu 

prosedur maupun dasar teori yang mendasarinya. 

4. Pengajar bermaksud menunjukkan sesuatu standar 

penampilan, 

5. Bisa menstimulasi motivasi perserta didik terkait 

praktek yang dilaksanakan. 

6. Dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang timbul 

akibat kurang jelasnya gambaran terhadap suatu 

materi. 

7. Dapat menjawab dengan teliti petanyaan peserta 

didik pada waktu demonstrasi.  

 

Batas-Batas Metode Demonstrasi 

Terdapat batas-batas dalam menerapkan metode 

demonstrasi. Suharyono (2001) menyatakan batas-

batas metode demonstrasi yaitu: 
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1. Demonstrasi tidak wajar jika alat peraga tidak dapat 

diamati langsung oleh peserta didik. 

2. Jika peserta didik tidak dapat berkesperimen 

langsung maka demonstrasi akan menjadi kurang 

efektif. 

3. Tidak semua hal dapat didemonstrasikan secara 

berkelompok, 

4. terkadang, jika suatu alat dibawa di dalam kelas 

kemudian didemonstrasikan, akan terjadi proses 

berlainan dengan situasi nyata, 

5. Jika peserta didik diminta untuk 

mendemonstrasikan satu persatu maka dapat 

menyita waktu yang banyak dan membosankan bagi 

peserta yang lain. 

 

Langkah-langkah Metode Demonstrasi 

Metode pembelajaran yang digunakan guru di 

kelas, sudah dirancang sebelum melaksanakan proses 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).. Djamarah (dalam 

Gafur, 2018) membagi langkah-langkah metode 

demonstrasi menjadi 2, yaitu tahap perencanaan dan 

pelaksanaan. 
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1. Tahap Perencanaan 

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada 

Iangkah ini antara Iain: 

a. Mempertimbangkan apakah tujuan pembelajaran 

dapat tercapai jika menggunakan metode 

demonstrasi 

b. Materi yang didemonstrasikan merupakan materi 

mendasar yang penting untuk dipahami. 

c. Menyiapkan fasilitas penunjang seperti alat, 

fasilitas, dan tempat 

d. Penataan kelas dan alat yang baik 

e. Mempertimbangkan jumlah dan posisi peserta 

didik sehingga mereka bisa melihat langsung 

kegiatan demonstrasi 

f. Membuat garis besar langkah pembelajaran dan 

hal-hal yang akan didemonstrasikan pada papan 

tulis atau slide agar dapat dibaca peserta didik 

dan pengajar secara keseluruhan. 

g. Dilakukan simulasi percobaan terlebih dahulu 

untuk meminimalisir kegagalan. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah segala sesuatu direncanaan dan 

disiapkan, langkah berikutnya ialah mulai 

melaksanakan demonstrasi beberapa hal yang perlu 

diperhatikan antara lain: 

a. Mengecek kembali hal-hal yang telah disiapan 

sebelumnya, seperti tersedianya alat peraga, 

penataan kelas, dan waktu. 

b. Memastikan kesiapan siswa dalam pembelajaran 

c. Menarik perhatian siswa. 

d. Menyampaikan pokok-pokok materi yang akan 

disampaikan kepada peserta didik. 

e. Pada waktu berjalannya demonstrasi, mengecek 

peserta didik apakah terlibat dalam pembelajaran 

f. Menciptakan situasi nyaman dan menyenangkan 

g. Memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mencerna tentang apa yang dilihat dan 

didengarkan dalam bentuk mengajukan 

pertanyaan, saling share pendapat, serta mencoba 

melakukannya sendiri seuai petunjuk guru. 
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Kelebihan Metode Demonstrasi 

Kelebihan metode demonstrasi menurut Sanjaya 

(dalam Gafur, 2018) yaitu sebagai berikut: 

1. Menghindari terjadinya verbalisme, sebab peserta 

didik langsung memperhatikan materi pelajaran 

yang dijelaskan. 

2. Proses pembelajaran akan lebih bermakna karena 

peserta didik tidak hanya sebagai penonton saja 

tetapi juga terlibat langsung di dalamnya 

3. Peserta didik akan memiliki kesempatan untuk 

membandingkan antara teori dan kenyataan. 

4. Peserta didik akan lebih meyakini kebenaran materi 

pembelajaran. 

Sedangkan menurut Syaiful (dalam Gafur, 2018), 

kelebihan metode demonstrasi yaitu: 

1. Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan 

kongkret, sehingga dapat menghindarkan 

verbalisme. 

2. Peserta didik diharapkan lebih mudah dalam 

memahami apa yang dipelajari. 

3. Pembelajaran akan lebih menarik antusiasme 

peserta didik 
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4. Dengan menyimak, peserta didik distimulasi untuk 

menelaah kesesuaian antara teori dan kenyataan 

dengan cara melakukan sendiri 

5. Dapat menyajikan pembelajaran yang tidak sesuai 

jika disampaikan menggunakan metode yang lain 

Djamarah B & Aswan (2010) menjabarkan 

kelebihan metode demonstrasi menjadi 4 poin penting, 

yaitu: 

1. Menjadikan pembelajaran lebih jelas dan konkrit 

sehingga meminimalisir verbalisme 

2. Peserta didik lebih mudah mencerna hal yang telah 

dipelajari 

3. Proses pengajaran lebih mudah. 

4. Peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, 

menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan 

mencobanya melakukannya sendiri. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka 

dapat dijabarkan kelebihan metode demonstrasi yaitu 

sebagai berikut. 

1. Verbalisme akan lebih diminimalisir karena 

pembelajran menjadi lebih konkrit sehingga mudah 

dipahami peserta didik 
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2. Peserta didik lebih paham karena dirangsang untuk 

terlibat aktif dalam pembelajaran  

3. Pembelajaran lebih menarik dan bermakna 

 

Kekurangan Metode Demonstrasi 

Djamarah B & Aswan (2010) menjabarkan 

kekurangan metode demonstrasi menjadi 3 poin 

penting, yaitu: 

1. Memerlukan keterampilan guru secara khusus 

dalam mengolah pembelajaran 

2. Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang 

memadai tidak selalu tersedia dengan baik. 

3. Memerlukan kesiapan yang matang meliputi 

peralatan dan waktu yang diperlukan 

Sejalan dengan Djamarah, Fathurrahman (2008) 

menyatakan kekurangan metode demonstrasi yaitu 

sebagai berikut. 

1. Membutuhkan waktu yang lumayan lama 

2. Metode demonstrasi tidak akan berjalan efektif jika 

fasilitas tidak memadai 

3. Memerlukan biaya yang cukup mahal  

4. Memerlukan tenaga yang tidak sedikit 
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5. Apabila murid tidak aktif maka metode demonstrasi 

menjadi tidak efektif. 

Selanjutnya, Akmal (2018) menjabarkan 

kelemahan metode demonstrasi menjadi 2 hal, yaitu: 

1. Apabila sarana peralatan kurang memadai, tidak 

sesuai dengan kebutuhan atau tidak bisa diamati 

dengan jelas oleh para peserta didik, maka metode 

ini kurang efektif. 

2. Tidak semua hal dapat didemonstrasikan di dalam 

kelas sedangkan kelemahan guru tidak mampu 

mengontrol sejauh mana siswa memahami 

uraiannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka 

dapat dijabarkan kelemahan metode demonstrasi 

sebagai berikut. 

1. Metode dapat berjalan efektif jika sarana dan 

prasarana memadai serta peserta didik 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

2. Waktu yang dibutuhkan tidak sedikit  

3. Membutuhkan keahlian khusus guru dalam 

memanage waktu dan penguasaan kelas serta 

menstimulasi siswa aktif dalam kelas. 
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Bab 4 
Snowball Throwing 

 
Lilik Fadlilatin Azizah 

 

Pendahuluan  

Pengertian Metode Pembelajaran Snowball Throwing 

Widodo (2009) menjelaskan bahwa metode 

pembelajaran Snowball Throwing disebut juga dengan 

metode pembelajaran penggelundungan bola salju. 

Pada Metode pembelajaran ini siswa dilatih agar 

informasi yang diterimanya dipahami kemudian 

dilanjutkan pada siswa lain dengan menggunakan 

kertas bola salju yang digelundungkan dan 

dilemparkan pada temannya.   

Asrori (2010) menjelaskan bahwa Snowball 

Throwing merupakan model pembelajaran aktif yang 

memungkinkan siswa untuk lebih berpartisipasi dalam 

penerapannya. Dalam metode ini, posisi guru hanya 
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sebatas fasilitator yang memberikan bimbingan 

terhadap topik pembelajaran dan menjaga ketertiban 

pembelajaran. 

Penerapan metode pembelajaran Snowball 

Throwing  akan tercipta suasana yang mengasyikkan 

saat proses belajar mengajar berlangsung serta mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa dapat 

dengan mudah menguasai konsep dasar dan lebih 

banyak ide, serta dapat bertukar informasi dan 

pengetahuan dengan teman sebaya. Metode 

pembelajaran Snowball Throwing mendorong anak agar 

dapat berdisiplin, saling bergantian, menjawab soal, 

serta beradaptasi dalam sesuatu kelompok. 

Metode Snowball Throwing merupakan model 

pembelajaran aktif yang dimana siswa dilatih agar 

informasiyang disampaikan orang lain dipahami 

kemudian informasi tersebut disampaikan kepada 

temannya. Selanjutnya, diajukan pertanyaan dengan 

menggunakan kertas yang diremas-remas seperti bola, 

lalu dilemparkan ke siswa lain dalam waktu yang telah 

ditentukan. Setelah itu, siswa yang mendapatkan bola 
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kertas akan langsung membuka dan menjawab 

pertanyaan (Istatiningsih, 2010). 

Menurut Hakim (2013), prosedur Snowball 

Throwing adalah suatu metode penyajian materi 

pelajaran, dimana siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok yang sama, kemudian masing-masing 

kelompok menentukan ketua kelompoknya mendapat 

tugas dari guru, kemudian setiap siswa mengajukan 

masalah yang serupa. Bola (kertas tes) tersebut 

kemudian dilempar ke siswa lain, dan tiap-tiap siswa 

menjawab pertanyaan dari kertas bola yang 

didapatnya. 

Berdasarkan sudut pandang di atas, dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran Snowball 

Throwing adalah metode penguasaan suatu mata 

pelajaran. Metode ini biasanya dicoba oleh beberapa 

kelompok siswa dengan pengetahuan yang dimilikinya 

dengan merumuskan pertanyaan yang ditulis di atas 

kertas berbentuk bola. Setelah itu, kertas tersebut 

dilempar ke kelompok lain untuk menjawab 

pertanyaan yang dilempar. 
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Pembahasan 

Kelebihan Dan  Kelemahan Metode Pembelajaran 

Snowball Throwing 

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Kelebihan metode Snowball 

Throwing ini antara lain dapat melatih siswa untuk 

mempersiapkan masalah berdasarkan modul yang 

diajarkan dan bertukar pengetahuan. Di sisi lain, 

kelemahan metode ini adalah pengetahuan yang 

diperoleh siswa tidak cukup luas, dan hanya berfokus 

pada lingkup pengetahuan siswa dan kurang efisien 

(Hakim, 2013). 

Kelebihan dari metode Snowball Throwing adalah 

dapat merangsang siswa untuk berpartisipasi aktif 

dalam sesi pembelajaran, sehingga tercipta suasana 

yang menyenangkan di dalam kelas. Beberapa 

keuntungan dari metode Snowball Throwing antara 

lain: 

1. Metode pembelajaran Snowball Throwing mampu 

menciptakan suasana yang menyenangkan karena 

melibatkan peserta didik dalam membuat soal dan 
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melemparkan bola kertas  soal kepada peserta  didik 

lain. Hal ini mebuat peserta didik seolah-olah 

mengikuti permainan di dalam kelas.  

2. Metode Snowball Throwing dapat meningkatkan 

kreatifitas berfikir pada peserta didik, dengan 

melibatkan siswa dalam membuat soal atau 

pertanyaan yang kemudian dilemparkan pada siswa 

lain. 

3. Menyiapakan mental peserta didik untuk selalu 

sigap dalam menanggapi soal atau pertanyaan yang 

diberikan oleh temannya, karena pada dasarnya 

siswa tidak mengetahui soal yang seperti apa yang 

akan diberikan oleh temannya.  

4. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam sesi 

pembelajaran. 

5. Guru tidak mempunyai tugas yang berat dalam 

membuat media, karena murid berpartisipasi 

langsung dalam praktik.  

6. Proses belajar mengajar jadi lebih efektif. 

7. Dapat mencapai aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik.  
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Metode pembelajaran Snowball Throwing 

disamping mempunyai kelebihan juga terdapat 

kelemahan. Beberapa kelemahan diantaranya: 

1. Materi yang diperoleh peserta didik hanya sedikit, 

karena tergantung pada penguasaan materi yang 

diperolehnya. 

2. Ketika pemimpin kelompok tidak dapat menjelaskan 

dengan baik materi yang disampaikan, maka akan 

membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik 

dalam mendiskusikan materi pelajaran. 

3. Membutuhkan waktu yang lama. 

4. Siswa yang bandel cenderung berbuat onar. 

5. Kelas seringkali rame karena kelompok dibentuk 

oleh murid. 

 

Langkah- langkah Dalam Metode Pembelajaran 

Snowball Throwing 

Suprijono (2012) menjelaskan metode 

pembelajaran kooperatif jenis Snowball Throwing 

mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Materi disampaikan oleh guru kepada peserta didik,  
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2. Kelompok dibentuk oleh guru kemudian tiap 

kelompok dipilih pemimpinnya untuk dijelaskan 

kembali materi yang sudah disampaikan oleh guru.   

3. Setelah kembali pada kelompok, materi yang 

disampaikan oleh guru,  dijelaskan kembali pada 

anggota kelompok oleh pemimpin kelompok. 

4.  Kemudian, tiap siswa diberikan lembar kertas kerja 

untuk membuat satu soal yang sesuai dengan yang 

disampaikan oleh pemimpin kelompok. 

5. Setelah itu kertas tersebut dibuat menyerupai bola 

serta dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain 

kurang lebih 15 menit. 

6. Siswa yang mendapatkan kertas bola soal  diberikan 

kesempatan untuk untuk menjawab pertanyaan 

yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut  

di depan kelas. Ini dilakukan secara bergantian.  

7. Guru melakukan penilaian dan evaluasi.  

8.  Guru menutup sesi pembelajaran. 

Metode pembelajaran Snowball Throwing pada 

kelas eksperimen mengacu pada langkah-langkah 

tertentu yang membuat siswa lebih aktif dalam belajar 

kelompok. Diantara langkah tersebut merupakan 
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saling berdiskusi saat mengerjakan tugas yang 

diberikan guru, membuat soal serta membagikan ke 

kelompok lain, dan mengerjakan soal yangditerima 

dari kelompok lain. Pada sesi berdiskusi, siswa saling 

berhubungan antar anggota kelompok yang secara 

langsung guna meningkatkan keaktifan siswa. Saat 

terjalin interaksi dalam kerja kelompok, siswa saling 

tanya jawab, saling bertukar pendapat, serta belajar 

menghargai pendapat antar anggota kelompok.  

 

Penutup 

Kegiatan diskusi semacam ini merupakan cikal 

bakal kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan 

aktivitas siswa. Seperti halnya dengan diskusi, 

mengajukan pertanyaan dalam kelompok dan 

menugaskannya ke kelompok lain membuat siswa tetap 

aktif. Pada sesi tanya jawab, siswa baru 

mengembangkan strategi dalam bertanya dan mejawab. 

Di sisi lain, pada sesi tanya jawab, siswa sangat aktif 

mencari sumber belajar yang cocok untuk digunakan 

sebagai bahan bertanya dan solusinya. Di sini, siswa 

dituntut untuk dapat mengajukan pertanyaan 
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berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini 

dapat meningkatkan sinergisitas siswa dalam 

meningkatkan kompetensi yang mereka miliki.  

Untuk mencapai semua tujuan tersebut, secara 

otomatis akan memotivasi siswa untuk menjadi lebih 

proaktif. Setelah mengajukan pertanyaan, siswa akan 

mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain sehingga 

mereka dapat bekerja dengan kelompoknya. Karena 

hasil pekerjaan ini akan dievaluasi oleh guru, maka 

siswa dan timnya berusaha menyelesaikan 

pekerjaannya dengan tepat. Hasil pencarian aktif 

mereka untuk bahan referensi dan mencoba 

mendapatkan sebanyak mungkin solusi yang mereka 

terima merupakan upaya terbaik untuk mendapatkan 

nilai yang baik dari guru dengan menyeimbangkan 

tingkat aktivitas siswa dalam kelompok saat 

menyelesaikan soal. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemecahan masalah kelompok juga dapat mendorong 

perkembangan aktivitas siswa (Purbowo dkk., 2012). 

Berdasarkan dua sudut pandang di atas, dapat 

disimpulkan bahwa langkah-langkah metode 

pembelajaran Snowball Throwing ini adalah sebagai 



Metode Pembelajaran Guru dan Dosen Kreatif  | 67 
 

berikut: 1) guru menyampaikan materi yang akan 

didemonstrasikan, 2) guru membentuk kelompok dan 

mempertemukan masing-masing ketua kelompok 

untuk menjelaskan materi yang akan 

didemonstrasikan, 3) setiap pemimpin kelompok 

kembali ke kelompoknya masing-masing, lalu 

menjelaskan kepada anggota kelompoknya materi yang 

disampaikan oleh guru, 4) Kemudian, setiap siswa 

diberikan lembar kertas kerja untuk menuliskan soal-

soal yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan oleh 

pemimpin kelompok. Kertas dibuat seperti bola, 

kemudian dilempar dari satu siswa ke siswa lainnya 

selama kurang lebih 15 menit, 6) Setelah siswa 

mendapat bola soal/pertanyaan, siswa diberi 

kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang tertulis 

di kertas berbentuk bola secara bergiliran, 7) Guru 

memberikan penilaian, 8) Guru mengevaluasi kegiatan 

dengan memberikan pendapat dan sekaligus 

memberikan penilaian jenis dan bobot soal, rumusan 

kalimat, kemudian memberikan contoh rumusan soal 

yang benar, dan 9) Penutup. 
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Bab 5 
Diskusi 

 
Suhartatik 

 

 

Definisi Diskusi  

Diskusi merupakan titik sentral dalam semua 

aspek pembelajaran yang digunakan sebagai salah satu 

cara yang dilakukan untuk bertukar pikiran dan untuk 

mengubah beberapa pola komunikasi yang tidak 

produktif di dalam kelas. Diskusi merupakan salah 

satu strategi mengajar yang bermanfaat dan banyak 

dipakai sebagai bagian langkah dari model 

pembelajaran lain. Strategi diskusi  ini sering 

digunakan guru/dosen dalam sebuah kelas besar 

maupun kelas kecil. Untuk itu diskusi kelas yang 

dimaksud dalam konteks ini berbeda dengan istilah 

diskusi pada umumnya. Diskusi sebagai metode 
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pembelajaran yaitu interaksi antara siswa dengan 

siswa atau antara siswa dengan guru dalam 

menganalisis, memecahkan masalah, menggali 

informasi atau permasalahan tertentu. Metode diskusi 

adalah salah satu dari alat yang paling berharga dalam 

daftar strategi yang dimiliki seorang pengajar (Zaini, 

dkk. 2008: 117). 

Pemilihan tipe diskusi yang tepat akan 

menentukan tingkat dominasi dari peran-peran 

tertentu. Diskusi yang berpusat pada peserta didik, 

cenderung lebih efektif dan hidup daripada diskusi 

yang didominasi/berpusat pada guru/dosen. Nantinya 

guru/dosen lebih banyak berperan sebagai fasilitator, 

mediator, dan motivator saja. Umpan balik yang 

diberikan guru/dosen akan memberi rangsangan pada 

peserta didik untuk mencari solusi dari permasalahan 

yang dimaksud. Peserta didik akan menggunakan 

kemmapuan dan wawasannya dengan saling 

menyampaikan konsep atau pemikiran mereka tanpa 

ada intervensi dari guru/dosen. Hal ini akan 

memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada 
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peserta didik untuk belajar menawarkan konsep, ide, 

ataupun pendapat mereka secara bebas. 

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang 

memberikan siswa suatu permasalahan untuk 

dipecahkan secara bersama-sama dengan menjawab 

pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan 

peserta didik, serta nantinya membuat suatu 

keputusan bersama. Diksusi  berbeda dengan debat 

yang bersifat mengadu argumentasi. Diskusi  lebih 

mengarah kepada bertukar pengalaman dan 

menentukan keputusan secara bersama-sama sehingga 

tidak ada peserta didik yang lebih unggul atau rendah 

dan tidak ada yang berusaha saling menjatuhkan atau 

saling menyalahkan. 

Sesungguhnaya sistem diskusi merupakan pusat 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif 

karena dengan diskusi membantu menerapkan pola 

partisipasi dan secaraa konsekuen memiliki dampak 

besar terhadap perkembangan manajemen kelas yang 

diinginkan tujuan pembelajaran. Selain itu dengan 

adanya diskusi akan memberikan kesempatan pada 

peserta didik tidak hanya menggunakan pikiran, tetapi 



72 | Yetti Hidayatillah, dkk.  
 

jika dilakukan dengan tepat dan aktif akan membantu 

peserta didik membentuk suatu sikap positif terhadap 

cara berpikir dan bertindak sehingga nantinya mampu 

memberikan keputusan yang bijak dalam setiap 

persoalan yang muncul. 

Dalam diskusi ada dua istilah yang berkembang 

memiliki kerancuannya sendiri meski memiliki 

kesamaan, yaitu Diskusi dan Diskursus. Meski istilah 

diskusi ini lebih familiar di kalangan guru/ dosen 

karena diskusi dianggap lebih jelas mneggambarkan 

prosedur guru/ dosen untuk memotivasi peserta didik 

melakukan tukar pendapat secara teratur dan 

terbimbing, tetapi menurut Tjokorodihardjo, 

sebaliknya para ilmuwan dan peneliti lebih menyukai 

penggunaan istilah diskursus , karena istilah ini 

mencerminkan perhatian para audiensi pada pola tukar 

pendapat dan komunikasi lebih luas yang terdapat 

dalam forum (2002:2).  

Sedangkan Arends (1997) mendefinisikan diskusi 

dan diskursus sebagai komunikasi seseorang berbicara 

satu dengan yang lain, saling berbagi gagasan dan 

pendapat. Sejalan dengan pendapat tersebut Kamus 
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Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan diskusi dan 

diskursus hampir identik yaitu melibatkan saling tukar 

pendapat secara lisan, teratur, dan untuk 

mengekspresikan pikiran tentang pokok pembicaraan 

tertentu. 

 

Jenis-Jenis  Diskusi 

Secara umum diskusi dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok yakni diskusi formal (resmi) dan diskusi 

nonformal (tidak resmi). Diskusi formal ini biasanya 

terdapat pada lembaga-lembaga pemerintahan yang 

memerlukan adanya ketua, penulis/notulen dan 

pembicara yang diatur secara formal dan rapi oleh 

moderator. Ekspresi spontan dari peserta diskusi 

biasanya tidak terjadi karena dilarang secara ketat dan 

ketika akan menyampaikan pendapat harus seizin 

moderator demi ketertiban dan kelancaran diskusi. 

Sedangkan diksusi nonformal merupakan diskusi yang 

aturan di dalamnya cukup longgar daripada diskusi 

formal karena sifatnya tidak resmi. Penerapan diskusi 

ini bisa terjadi di dalam keluarga dan juga belajar 
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mengajar yang bebas berpendapat dan berbagi 

informasi. 

Selain itu dua jenis diskusi di atas terdapat 

beberapa jenis diskusi lainnya yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran, antara lain: 

1. Diskusi Kelas 

Diskusi kelas yang juga dikenal dengan diskusi 

kelompok adalah diskusi yang digunakan untuk 

memecahkan masalah yang dilakukan seluruh 

anggota kelas/peserta diskusi. Pada diskusi kelas/ 

kelompok ini juga dapat melibatkan kelompok-

kelompok kecil sehingga dikenal dengan diskusi 

kelompok kecil. 

2. Diskusi Panel 

Diskusi panel adalah diskusi yang dilakukan 

untuk membahas sebuah persoalan oleh beberapa 

seorang panelis, biasanya terdiri dari 4-5 orang di 

hadapan peserta diskusi. Diskusi panel ini agak 

berbeda dnegan diskusi lainnya karena peserta 

dibagi menadi dua kategori, yaitu peserta aktif dan 

nonaktif. Peserta aktif langsung melibatkan diri 

dalam diskusi, sedangkan peserta nonaktif hanya 
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menjadi sekadar menjadi pendengar atau peninjau 

para panelis yang sedang melaksanakan diskusi. 

Oleh karena itu guru/dosen harus bisa mencari cara 

untuk lebih mengefektifkan diskusi panel ini dengan 

menggabungkan metode lain, seperti metode 

penugasan atau juga metode permainan (game) 

dengan meminta peserta didik untuk merumuskan 

hasil pembahasan sesuai petunjuk yang 

ditugaskan/dimainkan. 

3. Seminar 

Seminar merupakan diskusi yang dilakukan 

untuk membahas sebuah masalah secara ilmiah, 

meskipun topik yang diambil adalah masalah sehari-

hari. Permasalahan yang dibahas dapat dipelajari 

dari makalah yang telah disusun sebelumnya. Di 

akhir diskusi akan dibacakan kesimpulan atau jalan 

keluar dari permasalahan yang dibahas sebelumnya. 

Kesimpulan ini merupakan hasil keputusan bersama 

yang biasanya juga ditambah dengan rekomendasi 

untuk tindak lanjut.  
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4. Simposium 

Simposium merupakan salah satu diskusi yang 

dilakuakn untuk membahas suatu persoalan yang 

dipandang dari berbagai aspek dan sudut pandang 

yang berbeda berdasarkan keahlian peserta diskusi. 

Simposium dilakukan untuk memberikan wawasan 

yang luas kepada peserta didik. Biasanya dalam 

simposium ada beberapa pembicara yang 

mengemukakan pikiran yang berbeda dengan topik 

yang sama. Akantetapi ada juga yang membagi topik 

permasalahan menjadi beberapa aspek, kemudian 

setiap aspek tersebut masing-masing dibahas secara 

detail dan khusus. 

 

Unsur-Unsur dalam Diskusi 

1. Moderator 

Peran dan tugas seorang moderator dalam 

diskusi sangat penting sebagai pemimpin, pengatur 

dan pengarah jalannya sebuah diskusi. Selain itu 

moderator juga berkewajiban menjaga kelancaran 

dan keamanan pelaksanaan diskusi sehingga dapat 

meminimalisasi konflik antarpeserta diskusi. 



Metode Pembelajaran Guru dan Dosen Kreatif  | 77 
 

Dengan adanya moderator, diharapkan diskusi 

dapat berjalan dengan kondusif dan tidak keluar 

dari topik yang akan dibahas. 

2. Panelis 

Panelis merupakan orang yang bertugas 

menyampaikan permasalahan yang akan dibahas 

dalam sebuah diskusi. Biasanya panelis lebih dari 

satu sehingga permasalahan yang diangkat 

disampaiakan secara bergantian berdasarkan sudut 

pandang masing-masing panelis. 

3. Notulis 

Notulis adalah seseorang yang bertugas 

mencatat semua proses dan hasil diskusi mulai dari 

awal diskusi dimulai sampai diskusi disimpulkan 

dan ditutup. Notulis akan mencatat semua 

pertanyaan, identitas penanya, jawaban dari penyaji, 

tanggapan yang muncul hingga 

rekomendasi/harapan dari penyaji maupun peserta 

sebagai tindak lanjut dari diskusi tersebut. 

4. Peserta/Audiens 

Peserta atau audiens merupakan partisipan 

aktif dalam diskusi yang berperan serta sebagai 
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penanya, menanggapi dan juga memberikan gagasan 

baru dalam setiap permasalahan yang dibahas. 

 

Fungsi Diskusi 

Dalam pembelajaran, diskusi memiliki fungsi 

yang sangat penting untuk melatih peserta didik hidup 

bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan dengan mencari solusinya bersama-sama 

sehingga nantinya terjalin sikap saling menghargai 

antarpeserta. Kegiatan diskusi juga dapat membantu 

guru/dosen agar peserta didik termotivasi untuk 

melakukan beberapa hal seperti; 

1. Peserta didik dapat belajar berpikir dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda dari sebuah 

permasalahan yang menjadi pokok bahasan. 

2. Peserta didik dapat mengevaluasi logika tentang 

keberadaan dirinya dan peserta lainnya. 

3. Peserta didik dapat membandingkan dan 

menerapkan suatu prinsip yang dimilikinya dengan 

formulasi dari peserta lain. 

4. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan 

dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari 
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berbagai sumber bacaan, pengalaman, atau tukar 

pendapat dengan teman. 

5. Peserta didik dapat mengembangkan motivasi untuk 

belajar yang lebih luas dan komprehensif. 

6. Peserta didik dapat memperoleh dan mengetahui 

umpan balik yang cepat tentang tujuan yang ingin 

dicapai. 

7. Peserta didik dapat mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya dari peserta lain, kemudian 

memformulasikan menjadi sebuah prinsip dalam 

permasalahan tertentu. 

 

Tujuan Diskusi 

Secara umum tujuan diskusi mendapatkan 

kesepakatan hasil yang sebaik-baiknya untuk kemajuan 

bersama, sebagai sarana belajar komunikasi guna 

memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang 

yang berbeda, serta untuk membangun kepercayaan 

diri peserta didik dalam menyampaikan ide sendiri 

yang kemudian nantinya dibahas bersama-sama untuk 

dicarikan solusi dalam penyelesaian masalah yang ada. 

Secara khusus Tjokrodihardjo memaparkan tujuan 
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diskusi yang digunakan para guru ada 3 (tiga) tujuan 

penting dalam pembelajaran yaitu: pertama, 

meningkatkan cara berpikir siswa dengan jalan 

membantu sisiwa membangkitkan pemahaman isi 

pelajaran. Kedua, menumbuhkan keterlibatan dan 

partisipasi siswa. Ketiga, membantu siswa mempelajari 

keterampilan komunikasi dan proses berpikir. Tujuan 

utama metode diskusi ini adalah untuk memecahkan 

suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah 

dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk 

membuat suau keputusan (Killen, 1998). Oleh karena 

itu Sanjaya mengemukakan pendapatnya bahwa 

diskusi bukanlah debat yang bersifat mengadu 

argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar 

pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu 

secara bersama-sama (2006: 154-155). Salah satu aspek 

diskusi di kelas adalah kemampuan untuk 

mengembangkan pertumbuhan kognitif. Aspek yang 

lain adalah kemampuan untuk menghubungkan dan 

menyatukan aspek kognitif dan aspek sosial 

pembelajaran (Al-Tabany 2017:157). 
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Manfaat Diskusi 

Manfaat diskusi yang paling banyak dirasakan 

secara umum adalah mampu menyelesaikan 

permasalahan dan solusi dapat cepat ditemukan. Selain 

itu ada beberapa manfaat diskusi lainnya yaitu: 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dari berbagai 

sumber 

2. Antarpeserta saling bertukar ilmu dan pengalaman 

3. Mengajari peserta untuk saling menghargai 

pendapat yang berbeda 

4. Mampu menahan peserta untuk mengatur rasa ego 

yang ada dalam diri 

5. Dapat menyelesaiakn masalah yang sedang 

didiskusikan 

6. Dapat membangun komunikasi yang baik dan efektif 

7. Mempererat hubungan emosional antarpeserta 

8. Menambah pertemanan dan jaringan sosial 

9. Membangun interaksi sosial yang luas 
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Kelebihan dan Kekurangan Metode Diskusi Dalam 

Pembelajaran Aktif 

Setiap metode pembelajaran yang dipilih atau 

dilakukan oleh guru/dosen tentunya memiliki 

kelebihan dan kekurangan tersendiri. Begitu juga 

dengan metode diskusi di kelas yang dapat dilihat di 

bawah ini: 

Kelebihan Metode Diksusi 

1. Mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2. Peserta didik dapat membangun kepercayaan diri 

saat mempertahankan pendapatnya. 

3. Merangsang peserta didik untuk lebih kreatif 

memberikan sumbangan pemikiran dalam 

penyelesaian masalah yang muncul. 

4. Menumbuhkan sikap berpikir kritis dan sistematis 

pada peserta didik. 

5. Mengembangkan sikap sosial saling menghargai 

pendapat orang lain. 

6. Melatih peserta didik untuk mengemukakan 

gagasannya secara verbal sesuai dengan etika. 

 



Metode Pembelajaran Guru dan Dosen Kreatif  | 83 
 

Kekurangan Metode Diskusi 

1. Memerlukan waktu dan kesempatan yang lebih 

banyak karena harus menyesuaikan dengan jumlah 

peserta yang berpartisipasi. 

2. Permasalahan yang dibahas terbatas sesuai efisiensi 

jalannya diskusi. 

3. Ketika diskusi berlangsung aktif akan muncul 

banyak pokok permasalahan yang dituntut untuk 

dibahas. 

4. Kurangnya kesempatan peserta didik 

mengemukakan pendapat. 

5. Metode diskusi memerlukan penyesuaikan situasi 

agar tidak keluar dari aturan yang disepakati. 

6. Pembicaraan dalam diskusi sering hanya didominasi 

oleh peserta yang memiliki kemampuan berbicara. 

7. Sering muncul perbedaan pendapat yang bersifat 

emosional sehingga terkadang memancing 

ketersinggungan antarpeserta dan dapat 

mengganggu iklim pembelajaran. 
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Pemilihan Strategi dalam  Diskusi 

Dalam metode diskusi ada beberapa strategi yang 

bisa dipilih dan dilakukan untuk meningkatkan 

keaktifan partisipasi peserta didik, seperti di bawah 

ini: 

1. Bola Pantai (Beach Ball) 

Strategi ini menggunakan alat berupa bola 

yang nantinya akan dilempar oleh guru/dosen 

kepada peserta didik untuk memulai diskusi. Bagi 

peserta didik yang bisa menangkap bola tersebut 

berhak/ diperbolehkan berbicara. Begitu selanjutnya 

untuk peserta lain yang ingin berbicara, menunggu 

lemparan dari guru/dosen. 

2. Berpikir- Berpasangan-Berbagi (Think-Pair-Share) 

Strategi ini menggunakan 3 (tiga) tahap, yaitu; 

a. Berpikir: peserta didik diberikan pertanyaan oleh 

guru/dosen dan diberikan kesempatan berpikir 

terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan 

tersebut. 

b. Berpasangan: peserta didik diminta berpasangan 

terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru/dosen. 
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c. Berbagi: peserta didik yang sudah berpasangan 

diminta guru/dosen untuk berbagi informasi 

dengan menyampaikan jawaban dari 

permasalahan yang dibahas. 

3. Kelompok Aktif (Buzz Group) 

Dalam strategi kelompok aktif, peserta didik 

diminta guru untuk membentuk kelompok kecil 

antara 3- 5 peserta didik untuk mendiskusikan 

gagasan-gagasan peserta didik yang akan muncul 

dalam pembelajaran. Setiap kelompok ditetapkan 

satu orang anggota untuk menjadi penanggung 

jawab mengajukan semua gagasan yang ada di 

kelompoknya. Selanjutnya, setiap kelompok aktif 

secara bergantian menyampaikan hasil diskusi 

kelompok pada peserta di kelas. 

4. Kelompok Kelas di Dalam Kelas (The Inner Circle) 

Strategi ini membagi separuh peserta didik 

dalam kelas yang bertugas sebagai kelompok 

diskusi, dan separuhnya bertindak sebagai 

pengamat/ observer. Ruang kelas dapat dimodifikasi 

sesuai keadaan, dengan membagi menjadi dua 

kelompok terpisah sehingga bisa dibedakan 
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antarkelompok. Guru/dosen dapat membagi 

kelompok sesuai kemampuan peserta didik sehingga 

nantinya peserta didik yang kurang aktif berbicara/ 

pemalu akan juga mendapatkan kesempatan 

mengemukakan pendapatnya. Biasanya peserta 

didik yang awalnya malu/takut berbicara di depan 

publik, akan memiliki rasa tanggung jawab sebagai 

anggota The Inner Circle tersebut. 

5. Metode Dua Kolom/Dua Arah (The Two-Column 

Method) 

Strategi ini dapat digunakan saat dalam 

diskusi terjadi konflik atau adanya pendapat yang 

mengalami kerancuan sehingga memunculkan 

permasalahan baru. Ketika ada argumen peserta 

yang ditolak, ada kecendrungan untuk 

mempertahankan sehingga mendorong peserta 

tersebut berdebat pada sudut yang bertentangan. 

Pada awal strategi ini dipakai, pemimpin diskusi 

menyampaikan semua argumen dari masing-masing 

pihak untuk dikumpulkan dan dicatat pada papan 

tulis atau flipchart. Kemudian dipetakan 

berdasarkan kesepakatan peserta yang setuju, tidak 
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setuju, netral dll. Guru/ dosen bertugas memahami 

dan mencatat setiap argumen yang muncul sesuai 

pemetaan di atas.      

6. Membuat Catatan (Taking Minutes or Notes) 

Dalam strategi ini menugaskan peserta didik 

untuk mengisi catatan harian dari diskusi yang 

berlangsung atau diikuti saat itu. Saat pelajaran 

akan dimulai peserta didik diwajibkan membaca 

catatan diskusi sebelumnya. Strategi ini berguna 

untuk melihat dan mengumpulkan 

pengetahuan/materi diskusi sehingga dapat 

mengawal perkembangan belajar peserta didik 

secara berkesinambungan. 

 

Kesimpulan  

 Salah satu metode pembelajaran aktif yang 

banyak dipilih dan dilakukan oleh guru/dosen adalah 

metode diskusi kelas dengan berbagai strategi yang 

diterapkan sesuai kondisi kelas. Metode diskusi ini 

lebih efektif dan bersifat dinamis, karena pemimpin 

diskusi dituntut memiliki keterampilan mengatur 

diskusi sehingga kebutuhan-kebutuham individu atau 
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kelompok dapat terpenuhi sesuai keinginan yang 

diharapkan. Metode diskusi ini dapat digunakan dalam 

semua kelas, baik besar maupun kecil bergantung 

pengaturan teknis pelaksanaannya dan strategi diskusi 

yang dipilih oleh guru/ dosen. Pemanfaatan diskusi 

oleh guru/dosen memiliki arti untuk memahami apa 

yang adadi dalam pemikiran siswa dan bagaimana 

memproses gagasan dan informasi yang diajarkan 

melalui komunikasi guru/dosen dengan peserta didik 

(Al-tabany, 2017: 155). Sehingga nantinya dengan 

adanya diskusi akan menyediakan tatanan sosial bagi 

guru/dosen untuk membantu siswa dalam menganalisis 

proses berpikirnya. 
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Bab 6 
Jigsaw 

 
Ali Armadi 

 

Pengertian Metode Pembelajaran Jigsaw 

Metode jigsaw telah dikembangkan dan diujicoba 

oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas 

Texas, dan teman-teman di Universitas John Hopkins 

pada tahun 1978, (Robert E Slavin, 2005: 235).  

Teknik ini serupa dengan pertukaran antar 

kelompok. Bedanya setiap siswa mengajarkan sesuatu. 

Ini merupakan alternatif menarik bila ada materi 

belajar yang bisa disegmentasikan. Tiap siswa 

mempelajari setiap bagian yang bila digabungkan akan 

membentuk pengetahuan yang padu, (Mel Siberrnen, 

2004: 65). 

Kembali menurut Robert E Slavin, (2005: 237) 

yaitu Para anggota dari kelompok asal yang berbeda 



Metode Pembelajaran Guru dan Dosen Kreatif  | 95 
 

bertemu dengan topik yang sama dalam kelompok 

untuk berdiskusi dan membahas materi yang 

ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok 

serta membantu satu sama lain untuk mempelajari 

topik mereka tersebut. Setelah pembahasan selesai, 

para anggota kelompok kemudian kembali kepada 

kelompok asal dan berusaha mengajarkan pada teman 

sekelompok nya apa yang mereka dapatkan saat 

pertemuan di kelompok ahli. Jigsaw didesain selain 

untuk meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik 

secara mandiri juga dituntut saling ketergantungan 

yang positif terhadap teman sekelompoknya 

selanjutnya diakhiri pembelajaran. Peserta didik diberi 

kuis secara individu yang mencakup materi setiap 

peserta didik terhadap anggota tim yang memberikan 

informasi yang diperlukan dengan tujuan agar dapat 

mengerjakan kuis dengan baik. 

Menurut Rusman (2012: 217) kata jigsaw berasal 

dari bahasa inggris yang berarti gergaji ukir dan ada 

juga yang menyebutkan dengan istilah puzzle yaitu 

sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini mengambil 
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pola cara bekerja sebuah gergaji (zigzag), yaitu siswa 

melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja 

sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Kemudian Majid, (2013:182) “Pembelajaran 

kooperatif model jigsaw adalah sebuah model belajar 

kooperatif yang menitikberatkan pada kerja kelompok 

siswa dalam bentuk kelompok kecil”. 

Sedangkan Trianto (2007: 81), jigsaw 

sebagaimana proses pembelajaran kelompok lainnya 

merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat 

variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi 

bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan 

pengaturan untuk mengendalikan kelas secara 

keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam 

cooperative script dapat memberi siswa lebih banyak 

waktu berfikir, untuk merespon dan saling membantu. 

Guru memperkirakan hanya melengkapi penyajian 

singkat atau siswa membaca tugas, atau situasi yang 

menjadi tanda tanya. Sekarang guru menginginkan 

siswa mempertimbangkan lebih banyak apa yang telah 

dijelaskan dan dialami. Guru memilih menggunakan 
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belajar kelompok pasangan untuk membandingkan 

tanya jawab kelompok keseluruhan. 

Kuntjojo (2010:14) berpendapat bahwa “model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model 

pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar dalam 

kelompok kecil yanh terdiri dari empat sampai enam 

orang secara heterogeny dan siswa bekerja sama saling 

ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara 

mandiri atas ketuntasan bagian materi pembelajaran 

yang harus dipelajari dan menyampaikan materi 

tersebut kepada anggota kelompok lain”. 

Lie, A (dalam Julianto, 2011:31) mengemukakan 

bahwa Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya 

sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak 

hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi 

mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan 

materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. 

Dengan demikian, “siswa saling tergantung satu 

dengan aggota lain dan harus bekerja sama secara 

kooperatif untuk mempelajari materi yang 

ditugaskan”. 
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Disisi lain, Zaini (2011:56) model pembelajaran 

jigsaw sangat menarik untuk digunakan jika materi 

yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian dan materi tersebut tidak mengaharuskan 

ururtan penyampaian. 

Muhammad Fadlil al Jamali (dalam Muhaimin, 

2001: 51) menyatakan, bahwa pendidikan yang dapat 

disarikan dari Al Qur'an berorientasi pada :  

1. Mengenalkan individu akan perannya diantara 

sesama makhluk dengan tanggung jawabnya di 

dalam hidup ini. 

2. Mengenalkan individu akan interaksi sosial dan 

tanggung jawabnya dalam tata hidup 

bermasyarakat. 

3. Mengenalkan individu akan pencipta alam ini dan 

memerintahkan beribadah kepada-Nya. 

Dalam model pembelajaran Jigsaw, terdapat 

kelompok ahli dan kelompok asal. Kelompok asal 

adalah kelompok awal siswa terdiri dari beberapa 

siswa kelas yang dibentuk dengan memperhatikan 

keragaman dan latar belakang. Sedangkan kelompok 

ahli, yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota 
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kelompok lain (kelompok asal) yang ditugaskan untuk 

mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan 

kepada anggota kelompok asal. Para anggota dari 

kelompok asal yang berbeda, bertemu dengan topik 

yang sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan 

membahas materi yang diberikan pada masing-masing 

anggota kelompok serta membantu satu sama lain 

untuk mempelajari topik mereka tersebut. Para 

anggota kelompok ahli kemudian kembali pada 

kelompok asal dan berbagi pengetahuan yang telah 

mereka dapatkan pada saat pertemuan di kelompok 

ahli (Aronson dalam Isjoni: 2009).  

Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Jigsaw 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang menuntut siswa untuk aktif yaitu dengan cara 

siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara 

bekerjasama dengan siswa lain saling dalam kelompok 

kecil yang terdiri atas empat sampai dengan enam 

orang secara heterogen sehingga siswa memiliki 

tanggung jawab lebih besar dari pada guru dalam 

melaksanakan suatu pembelajaran. 
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Unsur- unsur Metode Jigsaw 

Sebagai bagian dari Pembelajaran kooperatif 

tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. 

Ada unsur-unsur dasar pembelajaran yang dilakukan 

diantaranya (1) “Memudahkan siswa belajar” sesuatu 

yang “bermanfaat” seperti, fakta, keterampilan, nilai, 

konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama (2) 

Pengetahuan, nilai, dan keterampilan diakui oleh 

mereka yang berkompeten menilai, (Supriyono, 2010: 

58). 

Menurut Anita Lie (2005: 32) Metode jigsaw 

sebagaimana pembelajaran berbasis kelompok yang 

lain memiliki unsur-unsur yang saling terkait, 

diantaranya: 

1. Saling Ketergantungan Positif (Positive 

Interdependence).  

Ketergantungan positif ini bukan berarti siswa 

bergantung secara menyeluruh kepada siswa lain. 

Jika siswa mengandalkan teman lain tanpa dirinya 

memberi ataupun menjadi tempat bergantung bagi 

sesamanya, hal itu tidak bisa dinamakan 

ketergantungan positif. Guru Johnson di universitas 
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Minnesota, Shlomo Sharan di Universitas Tel Aviv, 

dan Robert E. Slavin di John Hopkins, telah menjadi 

peneliti sekaligus praktisi yang mengembangkan 

Cooperative Learning sebagai salah satu model 

pembelajaran yang mampu meningkatkan prestasi 

siswa sekaligus mengasah kecerdasan interpersonal 

siswa. harus menciptakan suasana yang mendorong 

agar siswa merasa saling membutuhkan. Perasaan 

saling membutuhkan inilah yang dinamakan positif 

interdependence. Saling ketergantungan tersebut 

dapat dicapai melalui ketergantungan tujuan, tugas, 

bahan atau sumber belajar, peran dan hadiah. 

2. Akuntabilitas Individual (Individual Accountability) 

Model jigsaw menuntut adanya akuntabilitas 

individual yang mengukur penguasaan bahan belajar 

tiap anggota kelompok, dan diberi balikan tentang 

prestasi belajar anggota-anggotanya sehingga 

mereka saling mengetahui rekan yang memerlukan 

bantuan. Berbeda dengan kelompok tradisional, 

akuntabilitas individual sering diabaikan sehingga 

tugas-tugas sering dikerjakan oleh sebagian anggota. 

Dalam model jigsaw, peserta didik harus 
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bertanggungjawab terhadap tugas yang diemban 

masing-masing anggota. 

3. Tatap muka (Face To Face Interaction) 

Interaksi kooperatif menuntut semua anggota 

dalam kelompok belajar dapat saling tatap muka 

sehingga mereka dapat berdialog tidak hanya 

dengan guru tapi juga bersama dengan teman. 

Interaksi semacam itu memungkinkan anak-anak 

menjadi sumber belajar bagi sesamanya. Hal ini 

diperlukan karena siswa sering merasa lebih mudah 

belajar dari sesamanya dari pada dari guru. 

4. Keterampilan Sosial (Social Skill) 

Unsur ini menghendaki siswa untuk dibekali 

berbagai keterampilan sosial yakni kepemimpinan 

(leadership), membuat keputusan (decision making), 

membangun kepercayaan (trust building), 

kemampuan berkomunikasi dan ketrampilan 

manajemen konflik (management conflict skill). 

Ketrampilan sosial lain seperti tenggang rasa, sikap 

sopan kepada teman, mengkritik ide, berani 

mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi 

yang lain, mandiri, dan berbagai sifat lain yang 
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bermanfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi 

tidak hanya diasumsikan tetapi secara sengaja 

diajarkan. 

5. Proses Kelompok (Group Processing) 

Proses ini terjadi ketika tiap anggota kelompok 

mengevaluasi sejauh mana mereka berinteraksi 

secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. 

Kelompok perlu membahas perilaku anggota yang 

kooperatif dan tidak kooperatif serta membuat 

keputusan perilaku mana yang harus diubah atau 

dipertahankan. 

Jadi unsur-unsur di atas mendorong 

terciptanya masyarakat belajar dimana hasil 

pembelajaran diperoleh dari hasil kerjasama dengan 

orang lain berupa sharing individu, antar kelompok 

dan antar yang tahu dan belum tahu. 

 

Langkah-langkah Metode Pembelajaran Jigsaw 

Zaini (2011:56) model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. 

Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang 

beranggotakan siswa dengan kemampuan, asal, dan 
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latar belakang yang beragam. Kelompok asal 

merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok 

ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota 

kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan untuk 

mempelajari dan mendalami topik tertentu dan 

menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada anggota 

kelompok asal. 

Priyanto dalam (Made Wena 2009:194) 

menjelaskan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw ada beberapa langkah yang 

harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut : 

1. Pembentukan kelompok asal 

Kelompok asal terdiri dari empat sampai 

enam siswa dengan kemampuan yang heterogen. 

Tiap siswa dalam satu kelompok diberi bagian 

materi yang berbeda. 

2. Pembelajaran pada kelompok asal 

Anggota dari kelompok asal mempelajari 

bagian atau sub materi yang akan menjadi 

keahliannya, kemudian masing-masing 

mengerjakan tugas secara individu. 
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3. Pembentukan kelompok ahli 

Ketua kelompok asal membagi tugas kepada 

masing-masing anggotanya untuk menjadi ahli 

dalam satu submateri pelajaran. Kemudian masing-

masing ahli submateri yang sama dari kelompok 

yang berlainan bergabung membentuk kelompok 

baru yang disebut kelompok ahli. 

4. Diskusi kelompok ahli 

Anggota kelompok ahli mengerjakan tugas 

dan saling berdiskusi tentang masalah-masalah 

yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap anggota 

kelompok ahli belajar materi pelajaran sampai 

mencapai taraf merasa yakin mampu menyam-

paikan dan memecahkan persoalan yang 

menyangkut submateri pelajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

5. Diskusi kelompok asal 

Anggota kelompok ahli kembali ke kelompok 

asal masing-masing. Kemudian setiap anggota 

kelompok asal menjelaskan dan menjawab 

pertanyaan mengenai submateri pelajaran yang 

menjadi keahliannya kepada anggota kelompok 
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asal yang lain. Ini berlangsung secara bergilir 

sampai seluruh anggota kelompok asal telah 

mendapat giliran. 

6. Diskusi kelas 

Guru memandu diskusi kelas membicarakan 

konsep-konsep penting yang menjadi bahan 

perdebatan dalam diskusi kelompok ahli. Guru 

berusaha memper-baiki salah konsep pada siswa. 

7. Pemberian kuis 

Kuis dikerjakan secara individu. Nilai yang 

diperoleh masing-masing anggota kelompok asal 

dijumlahkan untuk memperoleh jumlah nilai 

kelompok dan kemudian dibagi menurut jumlah 

kelompok. 

8. Pemberian penghargaan kelompok 

Kelompok yang memperoleh jumlah nilai 

tertinggi diberikan penghar-gaan berupa piagam 

dan bonus nilai. 

Pendapat lain menjelaskan, menurut Rusman 

(2012:218) langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw adalah sebagai berikut: 
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6. Siswa dikelompokkan dengan jumlah anggota 

kurang lebih empat sampai enam orang yang 

disebut kelompok asal. Masing-masing anggota 

dalam kelompok asal diberi tugas yang berbeda. 

7. Anggota dari kelompok asal yang berbeda dengan 

penugasan yang sama membentuk kelompok baru 

yang disebut kelompok ahli. 

8. Setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota 

kembali ke kelompok asal masing-masing dan 

menjelaskan kepada anggota kelompok asal 

tentang sub bab yang mereka kuasai. 

9. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. 

10. Pembahasan. 

11. Penutup. 

Sedangkan Julianto (2011:31), langkah-langkah 

model pembelajaran Jigsaw terdapat beberapa fase, 

yaitu: 

Fase 1 

Guru membagi siswa menjadi 6 (enam) kelompok 

asal dengan masing-masing anggota kelompok 4 

(empat) orang secara heterogen. 
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Fase 2 

Guru memberikan materi ajar tentang dampak 

perubahan lingkungan dan pencegahannya dalam 

bentuk teks yang sudah terbagi ke dalam beberapa sub 

materi yang akan dipelajari secara khusus oleh masing-

masing anggota kelompok. 

Fase 3 

Guru memberikan waktu kepada semua kelompok 

untuk mempelajari materi ajar dan melakukuan 

pembagian tugas pada anggota kelompoknnya untuk 

menjadi ahli sub materi. 

Fase 4 

Ahli dari masing-masing kelompok yang 

membahas sub materi yang sama bertemu dan 

berkumpul dalam kelompok ahli untuk membahas 

topik materi yang sudah menjadi tanggung jawabnya. 

Fase 5 

Anggota dari kelompok ahli kembali ke kelompok 

asalnya untuk berbagi informasi yang telah di 

dapatnya dari kelompok ahli dan membantu 

kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan. 
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Fase 6 

Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang 

perubahan lingkungan fisik dan prosesnya, kemudian 

siswa diberi tugas individu sebagai evaluasi 

pembelajaran. 

 

Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran 

Jigsaw 

Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw, seperti yang telah diungkapkan oleh Johnson & 

Johnson dalam (Rusman 2012:219) yang mana telah 

melakukan penelitian dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang hasilnya 

menunjukkan bahwa: 

1. Meningkatkan hasil belajar. 

2. Meningkatkan daya ingat. 

3. Dapat digunakan untuk mencapai tarap penalaran 

tingkat tinggi. 

4. Mendorong tumbuhnya interaksi intrinsik 

(kesadaran individu). 

5. Meningkatkan hubungan antar manusia yang 

heterogen. 
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6. Meningkatkan sikap anak yang positif terhadap 

sekolah. 

7. Meningkatkan sikap positif terhadap guru. 

8. Meningkatkan harga diri anak. 

9. Meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang 

positif. 

10. Meningkatkan keterampilan hidup bergotong 

royong. 

Pendapat lain menjelaskan, Basirudin Usman, 

(2002: 15) Kelebihan Jigsaw yaitu: 

1. Hasil belajar lebih sempurna bila dibandingkan 

dengan belajar secara individu. 

2. Pendapat yang dituangkan secara bersama lebih 

meyakinkan dan lebih kuat dibandingkan pendapat 

perorangan. 

3. Kerja sama yang dilakukan oleh peserta didik 

dapat mengikat tali persatuan, tanggung jawab 

bersama dan rasa memiliki (sense belonging) dan 

menghilangkan egoisme. 
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Sementara kekurangan model yang menggunakan 

kelompok seperti Jigsaw ini merupakan sebagai 

berikut:  

1. Metode ini memerlukan persiapan-persiapan yang 

lebih rumit daripada metode lain sehingga 

memerlukan dedikasi yang lebih tinggi dari pihak 

pendidik. 

2. Apabila terjadi persaingan yang negatif hasil 

pekerjaan dan tugas akan lebih buruk.  

3. Peserta didik yang malas, memperoleh kesempatan 

untuk tetap pasif dalam kelompok itu dan 

kemungkinan besar akan mempengaruhi anggota 

lainnya, (Zuhairini, 1983: 89). 
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Bab 7 
Eksperimen 

 
Ike Yuli Mestika Dewi 

 

 

Pendahuluan 

Tujuan utama proses pembelajaran yang 

dilakukan adalah kemampuan dan 

keberhasilansiswadalam memahami materi yang 

sedang dipelajari. Kebehasilan proses pembelajaran, 

tentu saja saja tidak mudah dilakukan, apalagi proses 

pembelajaran yang dilakukan terhadap sejumlah 

peserta didik sebagaimana dilakukan dalam sekolah. 

Karakter dan tingkat kecerdasan peserta didik yang 

heterogen, juga dapat menjadi masalah dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Sementara tugas 

guru sebagai fasilitator pembelajaran, dituntut agar 
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mampu memfasilitasi pembelajaran dengan adil dan 

dapat menjangkau semua karakteristik yang terjadi 

pada peserta. didik. Dalam Peratutan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional 

Pendidikan, disebutkan “bahwa proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik” (Suryanti, dkk, 2008 : 1). 

Disinilah, seorang guru dapat memilih metode 

pembelajaran yang tepat dan pas dalam mengatasi 

masalah dalam proses pembelajaran, terutama 

pembelajaran yang membutuhkan pengalaman dan 

praktek langsung, seperti pembelajaran tentang sains 

dan lain sebagainya. Sebab, proses pembelajaran yang 

dilakukan, pada dasarnya merupakan proses teknis 

dalam dunia pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan. 

Menurut  Agus N. Cahyo ( 2013 : 19) “pendidikan akan 

dapat mencapai tujuan jika pembelajaran berjalan 
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dengan pengajaran yang tepat. Sebaliknya, pendidikan 

tidak akan mencapai tujuan jika pembelajaran tidak 

berjalan dengan pengajaran yang tidak tepat”. 

Metode eksprimen merupakan metode 

pembelajaran yang dapat pilih oleh seorang dalam 

kegiatan proses pembelajaran di kelas, terutama dalam 

rangka mendorong proses pembelajaran yang 

menekankan pada kemerdekaan dalam pembelajaran. 

Bisa jadi, metode ekspremin ini merupakan metode 

yang lebih dekat dengan semangat memberikan 

kemerdekaan belajar pada pesert didik, karena dalam 

proses pelaksanaannya, metode eksprimen menjadikan 

anak sebagai pelaku utama untuk memahami, 

mengalanalisis, menyelesaikan dan mempraktekkan 

sendiri materi pembelajaran. Sebab, metode eksprimen 

menekankan pada proses praktek langsung dengan 

bahan-bahan pembelajaran yang telah disiapkan. 

Peserta didik diberikan kemerdekaan untuk menjadi 

pelaku utama dalam metode ini dengan 

mengekpresikan kemampuannya dalam pengalaman 

nyata dalam pembelajaran. Peserta didik diajak untuk 

merasakan sendiri, menemukan sendiri, serta 
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memecahkan sendiri masalah yang dihadapi, tentu 

dengan cara melakukan uji coba sendiri (eksperimen). 

Kemandirian dalam mencoba (bereksperimen) 

sebagaimana menjadi pijakan dasar metode ini, dapat 

membangkitkan gairah pembelajaran yang bersifat 

ilmiah, apalagi metode eksperimen ini juga 

dikatagorikan sebagai metode ilmiah. Menurut 

Wisudawati-Sulistyowati (dalam Ratunguri, 2016) “ 

metode pembelajaran eksperimen merupakan scientific 

method atau metode ilmiah”. 

Metode pembelajaran eksperimen ini, proses 

pembelajaran akan dapat memberikan warna baru 

terhadap peserta didik dalam belajar dan mendapatkan 

hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Karena 

keberhasilan proses pembelajaran, pada dasarunya 

sangat ditentukan oleh kemampuan peserta didik 

dalam memanfaatkan dan mengembangkan setiap 

potensi yang dimilikinya. Dengan metode eksperimen 

tersebut, pemanfaatan dan pengembangan potensi 

peserta didik itu, lebih leluasa dapat dilakukan oleh 

peserta didik selama dalam proses pembelajaran 

berlangsung, sehingga akan memberikan pengaruh 



120 | Yetti Hidayatillah, dkk.  
 

yang nyata terhadap perubahan dan perkembangan 

peserta didik. Metode eksperimen dapat dijadikan 

sebagai sarana yang baik dalam proses kegiatan proses 

pembelajaran, terutama untuk mencapai sasaran 

pembelajaran yang ideal. Sasaran ideal itu,seperti yang 

diurai Hamdani (2011 : 23) adalah “membangun 

gagasan saintifik setelah peserta didik berinteraksi 

dengan lingkungan, peristiwa, dan informasi dari 

sekitarnya”. 

Nemun demikian, sebaik apapun metode 

pembelajaran yang dipilih oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran, pada dasarnya tetap kembali pada 

kemampuan guru untuk menjadi motivator guna 

membangkitkan gairah belajar siswa. Menurut  David 

A. Jacobsen, dkk ( 2009 : 11) peran guru yang penting 

dalam mendorng pembelajaran siswa adalah 

meningkatkan keinginan siswa atau motivasi untuk 

belajar. 

 

Pembahasan 

Seorang guru yang akan terlibat proses 

pembelajaran, tidak hanya ditntut untuk menyiapkan 
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perangkat da media pembelajaran, tetapi yang juga 

sangat penting adalah kemampuan guru untuk 

menentukan metode dan stragei yang akan digunakan 

dalam pembelajaran tersebut. Metode dan strategi, 

memiliki kaitan yang erat dengan tingkat keberhasilan 

dalam proses pembelajaran. Guru yang baik ialah guru 

yang dapat menemukan dan menentukan metode dan 

strategi yang tepat dalam pembelajaran. Arthur Wise 

[1995] (dalam Arends, 2008 : 15) memberikan uraian 

panjang tentang pengetahuan, pemahamanserta 

keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru. 

Menurutnya : 

Guru seharusnya mampu menggunakan 
beragai strategi untuk mengembangkan 
pemikiran kritis dan problem solving. Mereka 
seharusnya mampu menggunakan berbagai 
strategi evaluasi formal maupun informal untuk 
memastikan kelangsungan belajar siswa. 
Merekas semestinya cukup menguasai teknologi 
pendidikan, termasuk penggunaan komputer, 
serta teknologi untuk pengajaran dan evaluasi 
siswa lainnya. Para calon guru seharusnya 
terampil dalam bidang manajemen kelas dan 
mampu berkolaborasi secara efektif dengan para 
orang tua dan orang-orang lain di 
masyarakat.Mereka seharusnya mengetahui dan 
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menggunakan stretagi tertentu atau 
mengajarkan ide tertentu dengan cara tertentu.
  

 Dalam konteks itu, metode eksperimen 

hanyalah merupakan salah satu metode dalam 

pembelajaran yang harus dikuasai dan diterapkan oleh 

guru di sekolah, sehingga hasil dari pembelajaran yang 

dilakukan sejalan dengan tujuan pendidikan yang 

diharapkan. Terdapat beberapa poin yang akan 

dijabarkan pada bagian ini, yang meliputi definisi, 

penerapan dan langkah-langkah serta keuntungan dan 

kelemahan metode eksperimen. 

 

Definisi Metode Eksperimen 

Secara definitif, metode eksperimen memiliki 

banyak pandangan. Berbagai argumen dari pakar 

tentang definisi metode eksperimen dapat ditemukan. 

Semua argumen yang disampaikan tentang metode ini, 

pada dasarnya memberikan titik tekan pada 

kemampuan peserta didik untuk menjadi pelaku 

langsung dalam kegitan proses pembelajaran. Menurut 

Roestiyah, 2001 (dalam Ermida tt.t: 70) “bahwa 

metode eksperimen adalah suatu cara mengajar dimana 
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peserta didik melakukan suatu percobaan tentang 

sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan 

hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu 

disampaikan di kelas dan dan dievaluasi oleh guru”.  

Sementara menurut Schonher yang dikutip oleh 

Palendeng, 2003 (dalam Ermida, tt.t : 70) bahwa 

metode eksperimen adalah metode yang sesuai dengan 

pembelajaran sains, karena metode eksperimen mampu 

memberikan kondisi belajar yang dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir dan kreatifitas 

secara optimal. Siswa diberi kesempatan untuk 

menyusun sendiri konsep dalam struktur kognitifnya, 

selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehiduapnnya. 

Sedangkanmenurut Djamarah, 2010 (dalam Puryadi, 

dkk, 2017 : 134) bahwa metode eksperimen adalah cara 

penyajian pelajaran, dimana  peserta didik melakukan 

percobaan dengan mengalami dan membuktikan 

sendiri sesuatu yang dipelajari. 

Dengan berbagai definisi tersebut, secara umum 

dapat disederhanakan bahwa metode eksperimen 

merupakan metode pembelajaran yang mampu 

memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk  
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melaksanakan proses pembelajaran secara mandiri. 

Peserta didik dalam proses pembelajaran, menjadi 

pusat utama dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan untuk mencari, menemukan, menganalisis 

dan menyimpulkan sendiri materi pembelajaran yang 

diberikan oleh Guru. Peserta didik memiliki 

keterlibatan yang nyata dalam proses pembelajaran, 

sehingga berdampak terhadap hasil akhir sebuah 

pembelajaran yang dilakukan. Itulah pembelajaran 

yang memberikan kesempatan maksimal kepada 

peserta didik dalam belajar. Dengan beraktifitas 

sendiri, berarti peserta didik sedang belajar 

menemukan sesuatu secara mandiri. Menurut Zainal 

Aqib (2014 : 1-2) bahwa proses pembelajaran 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan mengalami, bukan mentransfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. 

Oleh karena itu, dengan berpusat pada peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran, metode 

ekpsperimen dapat menjadi jalan untuk menciptakan 

proes pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan 

peserta didik saat ini serta sejalan dengan ciri-ciri khas 
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pembelajaran. Menurut Darsono (dalam Hamdani, 

2011: 47) bahwa ciri-ciri pembelajaran meliputi 

beberapa hal, antara lain (1) Pembelajaran dapat 

dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis, (2) Pembelajaran dapat menumbuhkan 

perhatian dan motivasi siswa dalam belajar, (3) 

Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang 

menarik perhatian dan menantang siswa, (4) 

Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar 

yang tepat dan menarik, (5) Pembelajaran dapat 

menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa, (6) Pembelajaran dapat 

membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologi, (7) Pembelajaran menekankan 

keaktifan siswa, (8) Pembelajaran dilakukan secara 

sadar dan sengaja. 

Metode eksprimen pada dasarnya menekankan 

pada aktifitas siswa dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran. Siswa memiliki kesempatan dan terlibat 

secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga dalam mengasah kemampuan dan 

keterampilannya, dapat dirasakan secara langsung. 
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Idealnya, memang demikian proses pembelajaran 

berlangsung. Menurut Ridwan Abdullah Sani (2013 : 

31): 

Proses belajar sebaiknya dialami melalui 
perbuatn langsung dan harus dilakukan oleh 
peserta didik secara aktif. Prinisip ini 
didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik 
dapat memperoleh lebih banyak pengalaman 
jika terlibat secara aktif, daripada hanya melihat 
atau mendengarkan konfirmasi. 

 
Dengan demikian, makan pilihan menggunakan 

metode eksprimen dalam proses pembelajaran, dapat 

menjadi jala untuk memdorong perkembangan 

kemampuan dan keterampilan siswa di sekolah, apalagi 

pendidikan di sekolah, menurut W.S. Winkel (2009 : 

29) “mengarahkan belajar anak pada supaya dia 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 

sikap dan nilai yang semuanya menunjang 

perkembangannya”. 

 

Langkah-Langkah Metode Eksperimen 

Penggunaan metode eksperimen dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah, dapat dilakukan dengan 
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menggunakan sejumlah langkah. Semua langkah-

langkah tersebut harus dipenuhi, seperti diurai dalam 

Soetomo (1993 : 165-167), yaitu : 

1. Terdapat masalah yang dianggap penting. Guru 

harus menentukan masalah yang harus dipecahkan 

oleh siswa, atau masalah itu memang berasal dari 

siswa sendiri. 

2. Merumuskan masalah.Rumusan masalah harus 

diperjelas, agar batasan-batasannya menjadi jelas 

juga. Dengan  masalah yang jelas, siswa akan 

mudah untuk menemukan hipotes atau dugaan 

sebagai jawaban sementara atas masalah tersebut. 

3. Mengajukan hipotesis.Dalam penpgajuan hipotesis, 

biasanya berdasarkan pada pengalaman atau 

pengetahuan yang dari berbagai sumber. 

4. Menguji kebenaran hipotesis. Untuk menguji 

kebenaran hipotesis itu, siswa dapat melakukan 

kegiatan eksperimin. Dengan eksperimin, siswa 

akan mengumplkan data-data yang relevan dengan 

masalah yang dipelajari. 

5. Menarik kesimpulan.Hasil eksperimin akan pasti 

akan mendapatkan data, yang kemudian dapat 
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ditarik kesimpulan ; apakah hipotesa itu benar 

atau salah. Kalau misalnya salah,  harus mencari 

hipotes lain. 

6. Menerapkan hasil eksperimen. Hasil eksperimin 

kadang masih memerlukan pengujian atau 

pembuktian lebih lanjut untuk meyakinkan 

kebenarannya. 

 

Kelebihan dan Kekurangan Metode Eksperimen 

Sebagaimana metode-metode pembelajaran 

lainnya, yang dalam penerapannya memiliki 

keunggulan dan kekurangan. Tidak ada metode yang 

sempurna digunakan dalam proses pembelajaran, 

tetapi terdapat banyak metode pembelajaran yang 

mendekati kesempurnaan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Termasuk metode eksperimen, juga 

bukan metode yang paling sempurna. Metode 

eksperimen memiliki kelebihan dan kekurangan pada 

saat diterapkan dalam proses pembelajaran. Berikut 

kelebihan dari metode eksperimen ini: 

1. Peserta didik dapat belajar melalui pengalaman 

langsung 
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2. Peserta didik langsung memperoleh pengalaman dan 

keterampilan dalam melakukan eksperimen 

3. Mempertinggi partisipasi peserta didik baik secara 

individu atau kelompok 

4. Peserta didik belajar berfikir melalui prinsip-prinsip 

metode ilmiah atau belajar mempraktekkan 

prosedur kerja berdasarkan metode ilmiah 

(Soetomo, 1993 : 165) 

Sementara kekurangan metode eksperimen 

meliputi hal-hal berikut: 

1. Terbatasnya alat-alat yang tersedia sehingga tidak 

setiap anak dapat kesempatan untuk melakukan 

eksperimen sendiri 

2. Kurangngnya pengetahuan dan pengalaman guru 

yang melakukan eksperimen sehingga kadang-

kadang eksperimen hanya bersifat kaku dan kurang 

menunjang terhadap materi yang dibahas 

3. Kadang-kadang anak belum pernah melakukan 

eksperimen sama sekali sehingga Guru menemui 

kesulitan dalam melakukan eksprimen. (Soetomo, 

1993 : 165) 
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Penutup 

 Metode eksprimen merupakan salah satu 

metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh 

kalangn guru sekolah di dalam kelas. Metode 

eksprimen merupakan metode pembelajaran yang 

dilaksakan dengan menempatkan siswa sebagai subyek 

dalam pembelajaran. Siswa menjadi pemeran utama 

pembelajaran, mulai mengamati, menganalisis, dan 

melakukan percobaan serta membuktikan secara 

mandiri. Metode eksprimen bisa dianggap sebagai 

salah satu gambaran tentang merdeka belajar yang 

positif untuk diterapkan. Karena dalam metode ini, 

yang paling mendasar adalah keterlibatan siswa yang 

cukup besar proses pembelajaran, sehingga siswa tidak 

hanya membaca dan mendengar informasi, melainkan 

juga mempraktekkan informasi tersebut sebaik 

mungkin. Dan proses pembelajaran yang baik adalah 

pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman 

langsung kepada siswa secara mandiri, sehingga akan 

terbentuk nalar pembelajar yang mandiri dan merdeka. 

Menjadi pembelajar yang mandiri dan merdeka, secara 

sederhana, bisa dilakukan dengan menggunakan 
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metode eksperimin ini dalam kegiatan proses 

pembelajaran di ruang kelas. 

 Namun demikian, sebagaimana halnya metode 

pembelajaran yang lain, metode eksprimen juga 

memiliki keunggulan dan kekurangan. Hal itu biasa, 

karena tidak ada konsep pembelajaran yang sempurna 

dan mutlak kebenarannya. Setiap konsep yang 

dilahirkan oleh pikiran manusia, termasuk konsep 

metode ekprimen, tetap tidak bisa diangap sebagai 

konsep final sebagai sebuah metode pembelajaran. 

Metode eksprimen, mungkin efektif dalam suatu 

kondisi pembelajaran tertentu, tetapi kurang baik 

untuk diterapkan dalam satu kondisi pembelajaran 

yang lain. Guru memiliki peran utama untuk 

memastikan pilihan metode pembelajaran yang tepat 

untuk digunakan sesuai dengan materi maupun kondisi 

siswa yang akan terlibat dalam proses pembelajaran. 
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Bab 8 
Debat 

 
Rusmiyati 

 

 

Pendahuluan 

Definisi  

 Sejarah debat  merupakan praktik retoris yang 

berasal dari Yunani kuno, menggunakan argumen yang 

mewakili dan meyakinkan hakim maupun audien. 

Selama debat tentang masalah yang kontroversial 

menggunakan logika dalam penyampaiannya agar 

memandu audien pada kesimpulan (Indire, 2019). 

Metode debat aktif pertama kali diperkenalkan 

Melvin L. Silberman. Penerapan metode debat aktif 

tepat dilakukan untuk mendukung paradigma 

pendidikan abad 21, yang didukung oleh berbagai 

keunggulan yang ada dapat membantu guru dalam 
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meningkatkan efektivitas pembelajaran (Zulyetti dalam 

Wijayanto, Utawa, Amirudin, 2017). 

 

Latar Belakang  

Perdebatan, proses mempertimbangkan berbagai 

sudut pandang dan sampai pada penilaian, berdebat 

sebagai strategi pengajaran sudah ada sejak 2400 

tahun yang lalu di Protagorus (481–411 SM), 'bapak 

debat', di Athena Meskipun sejarahnya sebagai strategi 

pengajaran, di zaman modern, perdebatan di 

lingkungan universitas biasanya dibatasi untuk siswa 

yang berada di tim debat kompetitif. Namun, 

penelitian memiliki menunjukkan bahwa debat dapat 

berhasil digunakan dalam berbagai disiplin ilmu 

termasuk kedokteran gigi, ekonomi, sejarah, 

pemasaran, keperawatan, psikologi, sosiologi, dan 

pekerjaan sosial (Budesheim dan Lundquist, 2000; 

Dundes, 2001; Garrett dkk., 1996; Keller dkk., 2001; 

Musselman, 2004; Roy dan Macchiette, 2005; 

Scannapeico, 1997; Vo dan Morris, 2006, Snider dan 

Schnurer,2002 , Bellon, 2000, dalam Kennedy, 2009). 
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Motode pembelajaran debat merupakan cara 

pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis, ketaatan pada aturan 

main, pemberian kesempatan pada anggota kelas yang 

lain sehingga metode ini dapat berjalan efektif. Pola 

pembelajaran yang sesuai dengan topik bahasan 

maupun mata pelajaran akan menghindarkan siswa 

dari kebosanan pada metode pembelajaran yang selama 

ini diterapkan sehingga suasana pembelajaran 

menyenangkan dapat diwujudkan.  

Melalui metode debat siswa termotivasi untuk 

belajar dan mengemukakan pendapat di depan umum. 

Bagi siswa yang pemalu model pembelajaran debat 

dapat menjadi solusi selama difasilitasi oleh peran 

guru yang melakukan interaksi di kelas dengan siswa 

secara merata. Membatasi peran bagi siswa yang aktif 

dan mendorong siswa yang pemalu. Jadi guru 

memberikan porsi yang sesuai dengan karakteristik 

siswa dalam mengunakan metode ini. 

Tinjauan tentang debat dalam skenario 

internasional. Banyak sekolah di Amerika 

menyelenggarakan debat setiap tahun sebagai kegiatan 
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kurikuler atau ekstrakurikuler untuk siswa. Pada 

tahun 2011, English Speaking Union (ESU) 

menerbitkan melaporkan bekerja sama dengan "CfBT 

Education Trust" (Akerman, Neale 2011, dalam Indire, 

2019). 

 Debat dalam pendidikan memiliki potensi besar 

dan membantu mencapai tujuan berikut: 

1. Meningkatkan pencapaian akademis; 

2. Mengembangkan pemikiran kritis; 

3. Meningkatkan keterampilan komunikasi; 

4. Meningkatkan aspirasi, kepercayaan diri dan 

kesadaran budaya. 

Berikut ini adalah beberapa keterampilan yang 

dapat dikembangkan berdasarkan debat yang terjadi di 

sekolah-sekolah di Italia: 

1. Kemampuan untuk mendokumentasikan sumber 

daya yang mereka temukan untuk mendukung 

posisi mereka; 

2. Interaksi lisan; 

3. Keterampilan menulis; 

4. Keterampilan argumentasi; 

5. Keterampilan berpikir kritis; 
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6. Keterampilan mendengarkan; 

7. Kerja tim (pembelajaran kooperatif; pendidikan 

sebaya); 

8. Berbagi ide sendiri sesuai dengan aturan tertentu; 

9. Mendukung pendapat sendiri dengan bukti dan 

sumber; 

10. Pengendalian konflik; 

11. Memahami tim lawan; 

12. Keterampilan persuasi; 

13. Mengontrol emosi. 

 

Perkembangan 

Era digital dibanjiri dengan beragam informasi. 

Dalam realitanya mahasiswa maupun siswa  di 

perguruan tinggi dan di sekolah memerlukan arahan 

dan bimbingan agar dapat mencerna informasi yang 

masuk membedakannya, mengidentifikasi dan 

kemudian mencerna menjadi informasi yang dapat 

diterima. Namun pada kenyataannya siswa belum 

sepenuhnya memiliki kemampuan ini. untuk itu 

melatihkan siswa berfikir kritis melalui model 

pembelajaran debat dapat dilakukan. 
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Beberapa bukti hasil penelitian antara lain model 

debat aktif berbantu media dadu kuis efektif dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan 

motivasi belajar siswa kelas V Sekolah Dasar 

(Wardhana & Trisnawati, 2016). Penenelitian yang lain 

penggunaan model pembelajaran debat pada bidang 

politik meningkatkan kemampuan berfikir kritis (Oros, 

2007). 

Debat sebagai metode pembelajaran  yang baik 

untuk mendorong dan meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis, keahlian berbicara. Namun, beberapa 

kondisi siswa mengaku merasa khawatir saat ikut serta 

aktivitas ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa siswa dengan kemampuan berpikir kritis rendah 

mengalami kecemasan yang lebih tinggi, daripada siswa 

yang berasal darikelompok berpikir kritis sedang atau 

tinggi (Norain, Moomala Othman,  Ismail, 2017).  

Debat adalah kegiatan yang sangat baik untuk 

pembelajaran bahasa karena melibatkan siswa dalam 

berbagai cara kognitif dan linguistik. Selain 

menyediakan mendengarkan, berbicara, dan latihan 

menulis, debat juga sangat efektif untuk 
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mengembangkan keterampilan argumentasi pidato dan 

tulisan persuasif (Indire, 2019). 

Studi penelitian menunjukkan siswa yang  belajar 

melalui metode pembelajaran debat,  yang digunakan 

guru dalam pendekatan instruksional yang sistematis 

memiliki potensi untuk memelihara keterlibatan aktif 

siswa. Melalui pendekatan ini membawa banyak 

keuntungan meliputi peningkatan keterampilan 

berpikir kritis, penguasaan wacana dan meningkatkan 

kemampuan berbicara (Zare and  Othman, 2013). 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas 

dapat disimpulkan melalui metode pembelajaran 

debata dapat mengembangkan aspek kemampuan siswa 

terutama pada daya berfikir kritis, pengembangan 

kemampuan untuk mengemukakan pendapatnya di 

depan umum, kemampuan siswa untuk mengeluarkan 

argumen yang logis dan dapat diterima.  

 

Pembahasan 

Isi 

Menurut Soediarjo (dalam Sukidi dkk, 2002:10) 

guru yang professional adalah guru yang memiliki 
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kemapuan professional, yaitu kemampuan untuk dapat 

(1) merencanakan program belajar mengajar, (2) 

melaksanakan dan memimpinkegiatan belajar 

mengajar, (3) menilai kemajuan kegiatan belajar 

mengajar, dan (4) menafsirkan dan memanfaatkan 

hasil penilaian kemajuan belajar mengajar dan 

informasinya bagi penyempurnaan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar. Tanpa guru yang 

professional pembelajaran yang bermutu sekaligus 

bermakna tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. 

Pengertian debat didefinisikan sebagai strategi 

pendidikan yang menumbuhkan penalaran kritis dan 

keterampilan berpikir serta meningkatkan kesadaran 

sikap, nilai, dan keyakinan (Hall, 2011, Shoimin , 2014, 

Zulyetti (2014)  ). 

Shoimin (2014: 25) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran debat aktif merupakan kegiatan adu 

pendapat atau argumentasi antara dua pihak atau 

lebih, baik secara perorangan maupun kelompok dalam 

mendiskusikan dan memutuskan masalah serta 

perbedaan 
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Langkah-langkah model pembelajaran Debat 

Model pembelajaran debat aktif memiliki 

langkah-langkah sebagai berikut, (1) guru membagi 

siswa menjadi beberapa kelompok kecil sebagai peserta 

debat dengan duduk secara berkelompok, (2) guru 

memberikan tugas untuk membaca materi yang akan 

didebatkan oleh masing-masing kelompok, (3) setelah 

selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu 

anggota kelompok pro untuk berbicara. Setelah selesai 

kemudian ditanggapi oleh kelompok kontra, demikian 

seterusnya sampai sebagian besar siswa dapat 

mengemukakan pendapatnya, (4) ide-ide dari setiap 

pendapat atau pembicara ditulis di papan pendapat, 

sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan, 

(5) guru menambah konsep atau ide yang belum 

terungkap, (6) dari data-data yang diungkapkan 

tersebut guru mengajak siswa membuat kesimpulan 

yang mengacu pada topik yang ingin dicapai, dan (7) 

proses penilaian dalam model pembelajaran ini adalah 

berdasarkan pengamatan guru pada aktivitas siswa 

(Shoimin;   Nanang Hanafiah & Cucu Suhana 2014, 

2012). 
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Rubrik  Evaluasi untuk motode Debat 

Tabel 8.1 Rubrik  Evaluasi untuk motode Debat, (Hall, 

2011). 

No Komponen Kriteria 

1 Organizatio

n and 

Clarity 

(Organisasi 

dan 

kejelasan) 

 Sudut pandang dan 

tanggapan diuraikan dengan 

jelas dan teratur 

 Pernyataan/ komentar/ 

sanggahan diatur dengan baik 

2 Use of 

Arguments 

(Pengunaan 

argumen ) 

 Alasan memberikan untuk 

mendukung sudut pandang 

 Argumen yang dibuat oleh 

tim lain ditanggapi dan 

ditangani secara efektif 

 dipikirkan dengan baik 

3 Use of 

Examples 

and Facts 

(Gunakan 

contoh & 

 Contoh dan fakta diberikan 

untuk mendukung alasan 
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fakta) 

4 Use of 

Cross-Exam 

(Gunakan 

ujian silang) 

 Khusus untuk komentar tim 

lawan 

 Mampu mengklarifikasi poin 

dan terminologi, mengungkap 

kesalahan / kontradiksi, 

mendapatkan penerimaan, 

dan mengatur pidato 

berikutnya 

5 Response in 

Cross-Exam 

(Tanggapan 

dalam ujian 

silang) 

 Tanggapan langsung 

diberikan 

 Tidak memberikan informasi 

secara sukarela 

 Komentar yang disimpan 

untuk pidato berikutnya 

6 Presentatio

n Style 

(gaya 

presentasi) 

 Nada suara, gerak tubuh, dan 

tingkat antusiasme 

meyakinkan penonton 

7 Diction 

(Artikulasi) 

 Siswa berbicara dengan keras 

dan cukup jelas untuk 
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didengar dan dipahami 

8 Knowledge 

of Material 

(pengetahua

n tentang 

material) 

 Pernyataan / komentar / 

sanggahan yang dibaca dari 

kartu 

9 Respect 

(menghorm

ati) 

 Komentar yang ditujukan 

kepada audiens selama debat, 

tidak mengganggu tim lawan, 

tidak ada panggilan nama 

atau sikap negatif terhadap 

tim lawan 

10 Appearance 

(penampilan

) 

 Semua anggota tim 

berpakaian profesional dan 

pantas untuk debat 

 

Kelebihan 

Beberapa  kelebihan metode debat berdasarkan 

beberapa hasil penelitian lapangan yang berdampak 

pada pengalaman pada siswa antara lain: 
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1. Mengembangkan dan membangkitkan daya 

kreativitas maupun daya tarik peserta didik pada 

materi yang disampaikan. 

2. Mengembangkan kemampuan untuk mengutarakan 

pendapat secara logis, jelas dan terstruktur, 

mendengarkan pendapat yang berbeda dan melatih 

siswa untuk bersikap kritis terhadap semua teori 

yang telah diberikan serta kemampuan  

memberikan keputusan yang rasional. 

3. Cocok digunakan untuk diskusi kelas, pada topik 

yang kontroversial, menarik dan praktis karena di 

dalamnya ada eksplorasi pada masalah yang dikaji. 

4. Mendengarkan berbagai sudut pandang dan 

analisis debat  dari banyaknya topik yang dibahas, 

untuk meningkatkan  keterampilan berpikir kritis. 

5. Membantu meningkatkan keterampilan yang 

diperlukan untuk menganalisis informasi secara 

objektif sebelum menyajikannya kepada orang lain,  

Membantu dalam mengevaluasi apa yang 

dikatakan orang. 
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Kelemahan 

1. Menimbulkan kecemasan bagi siswa yang  tidak 

suka berbicara di depan umum. 

2. Persiapan metode debat memakan waktu yang 

cukup lama, Tidak meningkatkan keterampilan 

kritis bagi yang tidak suka berbicara, tidak terlalu 

memahami debat yang sebenarnya karena 

mempersiapkan debat melalui kerja kelompok yang 

ada tugas dan tanggungjawabnya tidak dibagi rata. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Debat merupakan metode pembelajaran yang 

mempersiapkan mahasiswa / siswa untuk menjadi 

pemikir kritis dan komunikator yang efektif dalam 

lingkungan yang luas. Debat juga meningkatkan rasa 

percaya diri siswa, menumbuhkan rasa hormat di 

antara siswa, memfasilitasi kemampuan siswa untuk 

menjaga ketenangan, dan meningkatkan kemampuan 

siswa untuk mengartikulasikan pemikiran mereka 

sendiri berdasarkan bukti. 
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Siswa, yang telah berpartisipasi dalam metode 

pembelajaran debat mengalami beberapa keadaan yang 

tidak mudah seperti untuk mempersiapkan debat 

membutuhkan waktu yang lama, hal ini membuat siswa 

stres. Meskipun metode pembelajaran debat 

melibatkan seluruh siswa di kelas dalam pengalaman 

belajar, jika siswa di kelas didominasi oleh kemampuan 

siswa yang aktif, maka akan terjadi monopoli dalam 

pembelajaran, begitu pula sebalinya jika siswa yang 

berpartisipasi dalam debat sedikit maka akan berakibat 

kurang maksimalnya metode pembelajaran debat yang 

diterapkan di kelas. 

 

Saran 

Pemilihan metode pembelajaran debat yang akan 

dilakukan oleh dosen atau guru seyogyanya  

memperhatikan mahasiswa atau siswa. Metode debat 

melatihkan beberapa kemampuan mahasiswa maupun 

siswa baik dalam aspek kognitif, maupun afektif. 

Contohnya Pada aspek kognitif siswa berlatih berfikir 

kritis, dalam aspek afektif siswa berlatih untuk 
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mengendalikan emosinya jika terjadi perbedaan 

pendapat yang cukup signifikan.  
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Bab 9 
Mind Mapping 

 
Kurratul Aini 

 

Pendahuluan 

Pendidikan adalah rangkaian dari proses kegiatan 

belajar mengajar yang terdiri dari aktivitas belajar 

dengan tujuan memperoleh ilmu pengetahuan 

(Novioleta et al., 2020). Melalui pendidikan seseorang 

diharapkan bisa menumbuhkan berbagai keterampilan, 

bakat, minat yang dimiliki dalam berbagai aspek 

menyesuaikan dengan kebutuhan yang ingin dicapai. 

Pendidikan membantu anak optimal dalam menumbuh 

kembangkan potensi dalam dirinya sesuai sistem nilai 

yang diyakininya (Lestari, 2018). Hal ini menunjukkan 

bahwa peran pendidik begitu penting dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan. Disisi lain guru lemah 
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dalam mengenali dan mengembangkan potensi yang 

ada dalam diri anak dan cenderung memaksakan 

kehendak tanpa memperhatikan kebutuhan, minat dan 

bakat anak didik menjadi salah satu penyebab 

rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia (Yuniarti 

et al., 2018). Berdasarkan hal tersebut perlu adanya 

perubahan pola pikir yang menunjukkan bahwa fokus 

pendidikan adalah tidak memaksakan sesuatu kepada 

anak didik dalam menuntut ilmu, namun disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik. 

Pada era tekhnologi yang berkembang begitu 

pesat saaat sekarang ini, menuntut kompetensi 

pendidik untuk mampu menciptakan output 

pendidikan yang mampu bersaing pada kehidupan 

masa depannya. Hal ini menuntut adanya 

pembelajaran yang mendukung tidak hanya 

pemahaman konsep peserta didik namun juga 

perhatian terhadap daya kreativitas peserta didik yang 

memberikan kebebasan berimajinasi dalam proses 

pembelajaran. Pendidik dalam aktivitas belajar harus 

dapat menggunakan model atau metode pembelajaran 

yang bervariatif namun tetap memperhatikan tujuan 
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pembelajaran yang ingin dicapai (Aini et al., 2020). 

Upaya pembenahan kurikulum pun terus dilakukan 

oleh pemerintah sebagai upaya memperbaiki kualitas 

pendidikan. Kurikulum 2013 yang saat ini digunakan 

memberikan kemudahakan kepada guru menerapkan 

berbagai model pembelajaran dalam aktivitas belajar 

(Zuhra & Sharfina, 2020). Menurut Purnamadewi 

(Purnamadewi, 2020) mind mapping memudahkan anak 

didik menggali informasi dan menyajikan materi 

dengan lebih skematis, terperinci, lebih konkret dan 

lebih menarik dengan bermacam variasi gambar dan 

tulisan siswa sehingga mampu lebih mengasah 

kreatifitas siswa dan menarik perhatian siswa untuk 

belajar. Mind mapping mempermudah memunculkan 

ide dan ingatan dibandingkan dengan pencatatan 

tradisional (Nursoviani et al., 2019). 

 

Apa itu Mind Mapping? 

Mind Mapping adalah cara termudah mencatat 

yang kreatif dan efektif, serta memetakan pikiran-

pikiran secara harfiah (Zuhra & Sharfina, 2020) untuk 

membantu mengungkapkan pikiran sebagai bentuk ide 
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pemahaman suatu konsep tertentu. Mind Mapping 

adalah peta pikiran yang menggunakan secara alami 

cara kerja otak dalam prosesnya (Kusyani & Nurhayati, 

2020). Mind mapping pertama kali dikembangkan oleh 

Tony Buzan yang mengungkapkan cara termudah, cara 

baru dan cara terbaik memadukan otak kiri dan otak 

kanan untuk secara cepat berlatih, membuat catatan 

yang menyenangkan dan membuat ide-ide baru 

(Purnamadewi, 2020). Mind mapping atau disebut juga 

peta konsep merupakan cara mengelola berbagai 

informasi yang diberikan melalui pemetaan pokok 

pikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan secara 

menyeluruh (Kurniyawan et al., 2020). Mind mapping 

sebagai bentuk peta pikiran memungkinkan kerja otak 

secara alami untuk memudahkan dalam menyusun 

berbagai informasi agar dapat dengan mudah dipahami 

(Wulandari et al., 2019) menggunakan teknik mencatat 

yang mengembangkan gaya belajar visual (Lestari, 

2018) dibandingkan dengan mencatat biasa. Catatan 

materi mand mapping dapat berupa catatan dalam 

bentuk gambar, simbol dan warna yang bervariatif 
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untuk mempermudah dalam pemahaman materi 

sehingga masuk pada memori jangka panjang. 

Swardarma (Elita, 2018) menyatakan bahwa mind 

mapping merupakan bentuk gaya belajar visual untuk 

membuat suatu kesan dari informasi yang diterima 

dengan memanfatkan seluruh otak yaitu otak kiri dan 

otak kanan. Artinya peta konsep merupakan media 

berupa ilustrasi grafis untuk mengaitkan beberapa 

konsep pada suatu kategori yang sama, mengaitkan 

informasi yang tersimpan dalam otak dengan informasi 

baru yang didapatkan secara otomatis melalui kerja 

otak. Hal ini menunjukkan bahwa mind mapping secara 

luas dapat mengembangkan kegiatan berpikir, 

mengembangkan cara berpikir divergen dan kreatif, 

menerima berbagai pikiran yang muncul sehingga cara 

kerja otak dapat dimaksimalkan untuk menerima 

informasi dan mempermudah pengambilan informasi 

apabila dibutuhkan (Kusyani & Nurhayati, 2020). 

Silberman (Novioleta et al., 2020) menyatakan mind 

mapping atau pemetaan pikiran adalah hasil gagasan, 

catatan yang dipelajari, rencana tugas baru suatu 

proses pembelajaran yang kreatif. Mind mapping 
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(Nurhayati & Widdy, 2020) adalah proses memetakan 

pikiran ke segala arah untuk menghubungkan konsep-

konsep permasalahan tertentu dalam berbagai sudut. 

Mind Mapping adalah proses pembelajaran alur pikir 

yang bertumpu pada satu titik sebagai fokus kajian 

(Jannah et al., 2021). Mind Mapping adalah membuat 

suatu ringkasan dalam suatu kata, gambar dan warna 

bervariatif yang dilakukan secara kreatif dan 

dituangkan dalam suatu lembar kosong untuk 

memudahkan pengambilan informasi kembali 

(Sariningsih et al., 2019).  

Disimpulkan bahwa Mind Mapping adalah proses 

pembelajaran yang memadukan otak kiri dan otak 

kanan untuk mengelola informasi dan menuangkannya 

dalam bentuk kreatif berupa catatan dalam bentuk 

gaya belajar visual menggunakan gambar, simbol dan 

warna untuk mempermudah memahami materi yang 

dipelajari. Mind mapping membantu pembelajaran yang 

biasanya menyediakan bahan ajar yang banyak dapat 

lebih diringkas dan disajikan dalam bentuk yang 

menarik dibaca, meningkatkan daya hafal suatu 

konsep karena otak secara langsung terlibat mulai dari 
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tahapan awal hingga akhir dan aktivitas belajar yang 

bermakna pun dapat dipenuhi. Mind mapping 

membantu menggambarkan ide dalam suatu bentuk 

cabang-cabang pikiran dengan bermacam imajinasi 

yang kreatif untuk mempermudah belajar dan 

memahami materi.  

 

Macam Peta Konsep 

Menurut Nur (Nursoviani et al., 2019) peta 

konsep terdiri dari: 

1. Pohon jaringan  

Peta konsep pohon jaringan cocok 

memvisualisasikan hirarki, prosedur bercabang, dan 

informasi sebab-akibat. Peta konsep pohon jaringan 

berbentuk seperti pohon yang memiliki cabang-

cabang. Pada saat mengkonstruksi, ide pokok 

menjadi fokus konsep yang ditandai dengan bentuk 

peregi atau yang lainnya, kata-kata yang 

berhubungan dengan ide pokok ditulis pada garis 

penghubung dalam bentuk melengkung untuk 

menunjukkan hubungan antar konsep. 

2. Rantai kejadian  
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Peta konsep rantai kejadian cocok 

memvisualisasikan langkah-langkah, suatu urutan 

atau tahapan-tahapan dalam kegiatan atau 

peristiwa. 

3. Peta konsep siklus  

Peta konsep siklus digunakan 

memvisualisasikan kejadian akhir yang saling 

berhubungan dengan kejadian awal serta berulang 

dengan sendirinya tanpa ada hasil akhir. Peta 

konsep siklus menunjukkan rangkaian hubungan 

yang saling berinteraksi hingga diperoleh suatu 

kategori yang berulang-ulang. 

4. Peta kosep laba-laba  

Peta konsep laba-laba memvisualisasikan 

sesuatu yang tidak berbentuk hirarki atau tidak 

berbentuk parallel dan merupakahan hasil curah 

pendapat. 

 

Langkah-langkah Menyusun Peta Konsep 

Mind Mapping disusun dalam beberapa langkah 

untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan 

yang diterima. Hal ini untuk mengantisipasi tidak 
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relevannya informasi yang disampaikan dengan 

informasi yang diterima. Trianto (Kasim, 2019) 

beberapa Langkah dalam membuat atau Menyusun 

mind mapping (peta konsep) adalah: 

1. Memilih materi atau bahan bacaan yang akan 

dijadikan peta konsep 

2. Memikirkan dan menentukan konsep yang relevan 

dengan materi atau bahan bacaan. 

3. Mengelompokkan konsep tersebut dalam satu 

kategori-kategori khusus. 

4. Membuat bagan yang variatif untuk menyusun 

konsep. 

5. Menghubungkan konsep-konsep dengan kata 

penguhubung sehingga berbentuk peta konsep yang 

siap digunakan untuk membantu proses belajar. 

Aprinawati (Aprinawati, 2018) menyatakan mind 

mapping disusun dengan cara: 

1. Mempelajari konsep dari suatu informasi pada 

materi pelajaran. 

2. Menentukan berbagai ide pokok pada setiap konsep 

yang dipelajari. 

3. Membuat peta konsep atau peta pikiran. 
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4. Mempresentasikan peta konsep yang telah dibuat.  

 

Kelebihan dan Kelemahan Peta Konsep 

Kelebihan Mind Mapping diantaranya: 

1. Membantu seseorang dengan memori otak jangka 

pendek untuk dapat lebih mudah menghafal atau 

mengingat kembali informasi yang diberikan dengan 

melihat catatan-catatan yang telah digambarkan 

dengan ide-ide imajinatif seseorang tersebut (Nisa’ 

& Gufron, 2018). 

2. Semakin banyak ide dan informasi yang disajikan 

sehingga gambaran ide dan informasi menjadi lebih 

jelas dan lebih menyeluruh (Nisa’ & Gufron, 2018). 

3. Membantu mengatur dan menyimpan berbagai 

informasi yang diinginkan, menggolongkan sehingga 

informasi tersebut dimungkinkan dapat dengan 

mudah diakses ketika diperlukan (Simbolon & 

Rappel, 2018). 

4. Membantu proses belajar dengan penyajian materi 

yang menarik perhatian mata dan tidak 

membosankan sehingga mempermudah konsentrasi 

dalam belajar. 
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5. Penggunaan waktu lebih efisien. Materi yang banyak 

dapat disajikan dengan lebih ringkas. 

6. Kemampuan kerja otak dapat diasah dengan unsur-

unsur kreatif yang ada dalam mind mapping (Lestari, 

2018). 

Adapun kelemahan mind mapping diantaranya:  

1. Menurut Shoimin (Darma et al., 2019) pada mind 

mapping hanya siswa aktif yang terlibat dan guru 

kewalahan memeriksa mind mapping karena terlalu 

banyak variasi. 

2. Menurut Septiana (Nursoviani et al., 2019) mind 

mapping membutuhkan waktu yang lama dalam 

penyusunan konsep yang terkadang tidak sesuai 

dengan waktu yang tersedia pada setiap pelajaran di 

kelas, sulit menemukan ide-ide penting dalam 

materi, serta kesulitan dalam menemukan hubungan 

antar konsep. 

Menurut Indrawati (Indrawati, 2020) terdapat 

beberapa kelebihan Mind Mapping yang diterapkan 

dalam proses pembelajaran diantaranya : 
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1. Cara ini lebih cepat digunakan dalam proses 

pembelajaran karena mempermudah otak dalam 

menyerap dan memahami informasi. 

2. Dapat mengorganisasikan hasil pemikiran sendiri 

yang dituangkan dalam bentuk gaya belajar visual 

sehingga merangsang pemikiran yang kreatif untuk 

membuat catatan-catatan yang mempermudah 

pebelajar mempelajari materi.  

3. Materi yang banyak dapat diringkas dalam bentuk 

diagram sebagai gambaran hasil pemikiran. Hal ini 

akan mengaktifkan seluruh bagian otak karena 

semua belahan otak baik otak kanan maupun otak 

kiri akan dimaksimalkan penggunaannya. 

4. Diagram dapat menjadi panduan untuk menulis 

materi yang diterima. 

Sedangkan kelemahan dari Mind Mapping 

(Indrawati, 2020) diantaranya: 

1. Pebelajar yang tidak aktif sulit terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

2. Tidak sepenuhnya murid yang belajar. 

3. Detail informasi tidak dapat dimasukkan dalam 

Mind Mapping yang dibuat. 
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Penutup 

Mind Mapping adalah proses pembelajaran yang 

memadukan otak kiri dan otak kanan untuk mengelola 

informasi dan menuangkannya dalam bentuk kreatif 

berupa catatan dalam bentuk gaya belajar visual 

menggunakan gambar, simbol dan warna untuk 

mempermudah memahami materi yang dipelajari. Mind 

mapping membantu pembelajaran yang biasanya 

menyediakan bahan ajar yang banyak dapat lebih 

diringkas dan disajikan dalam bentuk yang menarik 

dibaca, meningkatkan daya hafal suatu konsep karena 

otak secara langsung terlibat mulai dari tahapan awal 

hingga akhir dan aktivitas belajar yang bermakna pun 

dapat dipenuhi. Terdapat beberapa macam peta konsep 

diantaranya pohon jaringan, rantai kejadian, peta 

konsep siklus dan peta konsep laba-laba yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran. 
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Pendahuluan 

Studi kasus merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh para 

pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di 

kelas. Metode studi kasus merupakan suatu bentuk 

pencarian (inquiry) yang diarahkan pada penyelesaian 

kasus atau masalah. Model pembelajaran ini erat 

sekali hubungannya dan dapat dikatakan sama dengan 

pembelajaran pemecahan masalah (problem solving 

teaching learning) atau student centered learning, 

bahkan lingkupnya dapat lebih luas (Arum & 

Minangwati, 2014). Lebih lanjut, Habasisa & Hlalele 

(2014) mendefinisikan studi kasus sebagai cerita 

dengan pesan tersembunyi atau narasi yang 
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menggambarkan situasi aktual atau realistis dimana 

individu atau kelompok harus memecahkan masalah 

berdasarkan kasus yang telah dihadirkan. Kasus yang 

telah dihadirkan tersebut kemudian diperlukan proses 

pengumpulan data, analisis, dan pemecahan masalah 

yang harus dilakukan oleh peserta didik sebagai 

bentuk pencapaian tujuan dari penerapan metode 

studi kasus. 

Tujuan penerapan metode studi kasus pada 

dasarnya untuk memberikan ruang kepada peserta 

didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga materi 

yang disampaikan dapat benar-benar dipahami oleh 

peserta didik dengan baik. Minniti et al., (2017) 

mengatakan bahwa metode studi kasus terdiri dari 

strategi pendidikan yang bertujuan untuk membuat 

peserta didik merefleksikan situasi yang disajikan 

dalam kasus dan melibatkan proses pengambilan 

keputusan terhadap kasus yang telah dipelajari. Lebih 

lanjut, Choi et al., (2009) menambahkan bahwa 

metode studi kasus dapat bertujuan untuk 

mengajarkan keterampilan menganalisis, pengambilan 
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keputusan, pemikiran kritis dan pemecahan masalah. 

Pemilihan dan penerapan metode studi kasus dalam 

proses pembelajaran yang menghadirkan proses 

belajar yang berbeda dari metode-metode 

pembelajaran yang lain juga akan memberikan 

pengalaman yang berbeda bagi peserta didik dalam 

memahami materi yang telah dipelajari. 

Penerapan metode studi kasus dalam proses 

pembelajaran didasarkan pada keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan peserta didik yang semakin 

beragam dari hari ke hari. Keragaman kebutuhan 

tersebut menjadi salah satu hal yang harus terpenuhi 

dengan cara pemenuhan spesifikasi pembelajaran dan 

pengajaran kreatif. Pembelajaran kreatif pada 

dasarnya lebih menekankan kepada kenyamanan 

belajar bagi peserta didik sehingga para pendidik 

dituntut untuk mengemas bahan pembelajaran 

menjadi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan untuk   menimbulkan   ketertarikan   

peserta   didik   dalam   melaksanakan   kegiatan-

kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 
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Hampir seluruh peserta didik menginginkan 

proses pembelajaran yang menyenangkan demi 

terciptanya pemahaman terhadap materi yang 

dipelajari. Kebanyakan saat ini,  peserta didik 

mengeluhkan kebosanan yang terjadi di dalam kelas 

ketika pendidik hanya menggunakan metode 

pembelajaran yang berfokus kepada guru tanpa 

membangun keaktifan peserta didik. Keluhan tersebut 

seharusnya menjadi asesmen awal bagi pendidik 

untuk memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran yang memang lebih menarik dan 

menyenangkan bagi peserta didik. Dalam menangani 

keluhan peserta didik tersebut, pendidik juga perlu 

mempertimbangkan dimensi- dimensi pembelajaran 

agar metode yang ditempuh benar-benar 

mengantarkan pada pencapaian tujuan yang selama 

ini diharapkan. 

Metode pembelajaran itu sendiri melibatkan 

berbagai komponen yang berperan aktif terhadap 

kesuksesan pembelajaran. Fenomena yang terjadi pada 

peserta didik di kelas apabila pendidik menggunakan 

metode pembelajaran yang membosankan yaitu 
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memilih bermain HP, berbicara dengan temannya, 

tidak fokus terhadap materi yang disampaikan, bahkan 

tidur di kelas. Fomena- fenomena tersebut 

menunjukkan bahwa pentingnya pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat dan menyenangkan bagi 

peserta didik. Selain itu, pendidik juga terkadang 

masih belum memahami tentang jenis-jenis metode 

pembelajaran yang bisa digunakan dan merasa 

bingung dalam memilih metode pembelajaran serta 

mengaktifkan belajar  peserta didiknya. Pendidik 

beranggapan bahwa tugasnya hanya masuk kelas, 

mengajar, dan memberikan tugas tanpa 

memperhatikan sejauh mana pemahaman peserta didik 

terhadap ilmu yang telah diajarkan. Tidak heran, jika 

di beberapa lembaga pendidikan baik dari tingkatan 

dasar, menengah, hingga atas masih sering dijumpai 

metode instruksi langsung tanpa diimbangi dengan 

metode-metode lain yang memperhatikan kebutuhan 

dan keinginan peserta didik yang beragam. Oleh sebab 

itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih 

menyenangkan bagi peserta didik sehingga mampu 
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mengenalkan manfaat dari ilmu yang telah dipelajari 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari- hari. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, 

maka salah satu metode pembelajaran yang bisa 

dipilih dan dilaksanakan oleh pendidik yaitu metode 

studi kasus. Metode studi kasus lebih mengedepankan 

keaktifan dari  peserta didik dalam berpikir, 

berpendapat, dan memecahkan masalah. Dalam hal 

ini, peserta didik diharapkan tidak bersikap pasif 

dalam proses pembelajaran dikarenakan penerapan 

metode studi kasus akan memberikan manfaat yang 

cukup signifikan bagi peserta didik, salah satunya 

yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 

mendalami kondisi/situasi kasus pemicu ke dalam 

kenyataan  (experiental learning)  yang mengarahkan 

kepada terpecahnya masalah dalam suatu kasus 

tertentu. Menurut Badger (2010), manfaat metode 

studi  kasus  yaitu  mencakup  (1)  menunjukkan  

pembelajaran  yang  lebih  mendalam ,  (2) 

meningkatkan dan mempertahankan keterampilan 

mengarahkan diri sendiri, (3) menciptakan lingkungan 

belajar yang menyenangkan, (4) menunjukkan 
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interaksi antara pendidik dan peserta didik, (5) 

menunjukkan retensi pengetahuan, (6) mendengarkan 

dengan cermat, dan (7) meningkatkan motivasi 

belajar. Hal tersebut tentu menjadi salah satu solusi 

bagi para peserta didik untuk membangkitkan dan 

membangun semangat belajar dengan penuh 

kenyamanan sebagai bagian integral dalam 

pencapaian proses belajar yang lebih baik sehingga 

keberhasilan belajar dapat terwujud. 

Keberhasilan proses pembelajaran dapat 

ditentukan oleh faktor pemilihan metode 

pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. 

Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang 

disampaikan oleh Gegbe & Koroma (2014) bahwa 

metode pembelajaran telah mempengaruhi kinerja 

peserta didik yang buruk secara umum. Hal senada 

juga disampaikan oleh Habasisa & Hlalele (2014) 

bahwa pemilihan metode pembelajaran, lingkungan 

belajar, dan kegiatan belajar yang baik dan 

menyenangkan dapat menciptakan kemajuan dan 

kesejahteraan emosional bagi peserta didik di kelas. 

Untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan 
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tersebut, maka diperlukan inovasi-inovasi baru yang 

cukup signifikan dari para pendidik, khususnya dalam 

pemilihan metode pembelajaran.  Seiring 

berkembangnya zaman, keragaman paradigma dan 

metode pembelajaran telah mengalami suatu 

pergeseran yang menuntut segenap pendidik untuk 

terus berinovasi dalam hal apapun, tidak terlepas 

dalam pemilihan metode pembelajaran. 

Perbedaan yang bisa diamati sekarang  ini 

adalah penerapan metode  pembelajaran yang 

seharusnya digunakan oleh pendidik adalah metode 

yang dapat menumbuhkan keterampilan dan keaktifan 

bagi peserta didik bukan yang lebih berfokus terhadap 

penyampaian materi yang hanya diberikan oleh 

pendidik. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan yang 

ada pada abad ke-21 bahwasanya peserta didik 

dituntut untuk memiliki keterampilan-keterampilan 

pengetahuan yang dapat menunjang pencapaian 

belajar dan karir di masa yang akan datang. Oleh 

sebab itu, dengan penerapan metode pembelajaran 

studi kasus diharapkan dapat meningkatkan semangat 

belajar peserta didik sehingga mampu bersaing dalam 



182 | Yetti Hidayatillah, dkk.  
 

segala bidang serta terwujudnya tujuan-tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

Pembahasan 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode 

studi kasus secara lebih rinci yang meliputi konsep 

awal metode studi kasus, tujuan utama studi kasus, 

langkah-langkah metode studi kasus, tugas dan peran 

pendidik, bukti penggunaan studi kasus sebagai 

metode pembelajaran, serta kelebihan dan kekurangan 

metode studi kasus.  

 

Konsep Awal Metode Studi Kasus 

Bidang pendidikan memiliki sejarah panjang 

dalam menggunakan studi kasus (dimulai sejak tahun 

1920-an), mungkin karena filosofi John Dewey 

tentang penerapan konten "dunia nyata" menjadi lebih 

umum. Namun, penggunaan studi kasus semakin 

diminati orang-orang di banyak bidang pendidikan 

dan penelitian pendidikan sejak tahun 1980-an. Dapat 

dibayangkan, salah satu alasan mengapa studi kasus 

menjadi menonjol sebagai alat pengajaran di masa 

yang lebih baru adalah karena penggunaannya sesuai 
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dengan filosofi pembelajaran  terkini dalam  

pendidikan (konstruktivisme). Banyak pendidik  

menemukan bahwa kasus yang berpusat pada peserta 

didik menawarkan cara pengajaran yang jauh lebih 

konstruktivis, di mana pendidik tidak hanya 

mentransfer pengetahuan kepada peserta didik tetapi 

membantu mereka membangun pengetahuan mereka 

sendiri dalam pengaturan kontekstual, sosial, dan 

interaktif. Proses penggunaan kasus juga dapat 

membantu kemampuan peserta didik untuk 

menghasilkan beberapa jalur untuk keadaan tertentu 

dan dalam pemahaman bahwa mungkin terdapat 

beberapa keputusan yang dapat diterima untuk situasi 

tertentu. Dengan demikian, berpartisipasi dalam kasus 

dapat membantu menciptakan lebih banyak peserta 

didik yang bertanya dan reflektif. 

Kasus-kasus juga berhubungan dengan teori 

motivasi yang sering dipandang memiliki aplikasi 

langsung dan konkrit pada karir yang dipilih oleh 

peserta didik. Namun alasan lain untuk penyebaran 

penggunaan studi kasus adalah meningkatnya 

penerimaan penelitian kualitatif di bidang pendidikan 
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dalam beberapa dekade terakhir, di mana para peneliti 

menyadari bahwa informasi berharga dapat diperoleh 

melalui studi anekdot yang kaya terutama ketika 

eksperimen atau metode kuantitatif lainnya tidak 

diinginkan, karena bekerja di sekolah selalu menuntut 

(dengan berbagai keterampilan dan aktivitas yang 

dibutuhkan). Studi kasus telah menawarkan sejumlah 

cara untuk mengatasi kerumitan yang ditemukan di 

bidang pendidikan, termasuk bidang-bidang seperti 

pengajaran dan pembelajaran, administrasi, 

pendidikan, psikologi, studi multikultural, pendidikan 

khusus, bidang konten, dan sebagainya. Penggunaan 

studi kasus dapat berkisar dari proyek kasus yang 

diperluas, tesis, dan disertasi dengan penelitian 

mendalam tentang sekolah, program, keragaman 

peserta didik, hingga rangkaian keputusan, skenario, 

simulasi, atau sketsa yang lebih singkat. Video 

interaktif sederhana dan kompleks juga dapat 

dimasukkan sebagai kasus (Nath, 2005). 

Ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang 

definisi studi kasus yaitu Tal (2010) mendefinisikan 

studi kasus sebagai meta-skill yang mengingtegrasikan 
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persepsi kognitif, keterampilan pengaturan diri, dan 

hubungan interpersonal antara peserta didik dengan 

pendidik. Lebih lanjut, Dart et al. (2010) 

mengemukakan bahwa metode studi kasus dapat 

digambarkan sebagai oportunistik yang memberikan 

kesempatan untuk mengeksplorasi dan menguji 

umpan balik secara lebih mendalam. Umpan balik 

yang diharapkan dalam hal ini adalah ketika pendidik 

memberikan sebuah kasus atau pertanyaan, maka 

peserta didik memberikan jawaban atas pertanyaan 

atau kasus tersebut berdasarkan pada data yang telah 

dikumpulkan, dan analisis yang mendalam sehingga 

hubungan interpersonal antara pendidik dan pelajar 

yang berdinamika dapat terbangun dengan baik 

melalui metode studi kasus ini. 

Metode studi kasus adalah gaya pengajaran yang 

melibatkan pembelajaran berbasis masalah dan 

mendorong pengembangan keterampilan analitis. 

Dengan menyajikan konten dalam format narasi 

disertai dengan pertanyaan dan kegiatan yang 

mendorong diskusi kelompok dan pemecahan masalah 

yang kompleks, studi kasus memfasilitasi 
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pengembangan taksonomi Bloom pembelajaran 

kognitif tingkat yang lebih tinggi (Bonney, 2015). 

Metode studi kasus juga digambarkan sebagai 

pendekatan yang memfokuskan perhatian peserta 

didik selama pembelajaran, konstruksi, penemuan, 

membangun unit analisis (fenomena yang buktinya 

dikumpulkan) dan pemecahan masalah 

(VanWynsberghe & Khan, 2007). Pada dasarnya 

metode studi kasus menjadi salah satu metode 

pembaruan dalam pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik untuk berpastisipasi secara aktif dalam 

hal mengumpulkan data, menganalisis, mengambil 

keputusan hingga pada akhirnya mampu memecahkan 

masalah dari kasus yang telah dihadirkan. 

 

Tujuan Utama Metode Studi Kasus 

Menurut Choi et al. (2009), tujuan metode studi 

kasus yaitu mencakup (1) mempertajam kemampuan 

analisis, pemecahan masalah dan pengambilan  

keputusan, (2) meningkatkan pemahaman tentang   

sistem nilai, persepsi, dan sikap peserta didik terkait 

dengan situasi/kasus, (3) menunjukkan kepada 
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peserta didik peranan dan pengaruh nilai dan persepsi 

terhadap pengambilan keputusan, dan (4) 

menumbuhkan sinergi kelompok dalam memecahkan 

suatu masalah. 

Tujuan dari metode studi kasus yaitu  untuk 

memberikan tantangan baru kepada peserta didik 

dalam mengajukan permasalahan dan menyelesaikan 

masalah, dapat meningkatkan keaktifan peserta didik 

dalam mengemukakan pendapatnya, menumbuhkan 

kerjasama dan kekompakan peserta didik dalam 

kelompok, mengembangkan kepemimpinan peserta 

didik, mengembangkan kecakapan (keterampilan) 

belajar peserta didik serta mengembangkan 

kemampuan pola analisis dan dapat membantu 

peserta didik   dalam mengembangkan proses nalarnya 

(Minniti et al., 2017). Lebih lanjut, Wyk & Alexande 

(2010) mengungkapkan bahwa penggunaan metode 

studi kasus bertujuan untuk meningkatkan akademik 

peserta didik, mendorong hubungan interpersonal 

antara pendidik dan peserta didik, dan menciptakan 

lingkungan belajar kondusif untuk hasil yang baik. 
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Langkah-Langkah Metode Studi Kasus 

Minniti et al., (2017) mengungkapkan bahwa 

langkah-langkah metode studi kasus yaitu mencakup 

(1) merumuskan masalah, (2) memilih kasus, (3) 

mengumpulkan data, (4) menganalisis dan mereview, 

dan (5) menarik kesimpulan (laporan). Lyons (2009) 

mendefinisikan langkah-langkah metode studi kasus 

yaitu merumuskan masalah, memilih kasus, 

menentukan jumlah kasus, mengumpulkan data, 

review dan analisis, dan menyiapkan laporan. Hal 

senada juga disampaikan oleh Lee et al. (2009) yang 

menyarankan langkah- langkah metode studi kasus 

yaitu merencanakan, memilih kasus, mengumpulkan 

data, mengorganisasi data, menganalisis dan diskusi, 

serta menarik kesimpulan. 

Langkah-langkah metode studi kasus yang 

disampaikan di atas menjadi suatu tahapan yang harus 

dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk 

memaksimalkan kegiatan belajar peserta didik yang 

lebih menyenangkan sehingga penerapan metode studi 

kasus tersebut akan lebih dirasakan 

kebermanfaatannya bagi peserta didik. Penerapan 
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langkah-langkah metode studi kasus penting untuk 

diperhatikan dan dilaksanakan oleh pendidik sebagai 

penentu keberhasilan pembelajaran baik untuk 

pendidik secara umum maupun untuk peserta didik 

secara khusus. 

 

Tugas dan Peran Pendidik dalam Metode Studi 

Kasus 

Metode pembelajaran studi kasus menjadi salah 

satu pilihan yang dapat dipilih dan dilaksanakan oleh 

pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran, 

dalam hal ini adapun tugas dan peran pendidik yaitu 

sebagai berikut. 

1. Menyiapkan kasus yang akan dibahas sesuai tujuan 

instruksional yang akan dicapai 

2. Menentukan   prosedur   pembahasan   studi   

kasus,   apakah   akan   dianalisis   secara 

individu/kelompok, dan waktu yang disediakan 

3. Selama  proses  diskusi  kelompok,  pendidik  

hanya  bertugas  mengobservasi,  sesekali 

memberikan informasi jika dipandang perlu 
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4. Memperhatikan  agar  setiap  peserta  didik  

mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk 

berpartisipasi aktif 

5. Setelah waktu diskusi kelompok habis, pendidik 

memanggil kelompok untuk melaporkan hasil 

diskusi (analisis dan pemecahan masalah) 

6. Merangkum dan menyimpulkan hasil belajar 

Tugas dan peran pendidik dalam metode studi 

kasus pada dasarnya hanya bertindak sebagai 

mediator, observer atau fasilitator sedangkan 

keaktifan yang diperlukan yaitu bersumber dari 

peserta didik secara langsung. Peserta didik 

diharapkan mampu untuk mendiskusikan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan 

(memecahkan masalah). Masing-masing peserta didik 

juga diberikan kesempatan yang sama dan seluas-

luasnya untuk megekspresikan segala ide dan 

pendapatnya dalam pemecahan masalah berdasarkan 

kasus yang telah dihadirkan. Hal tersebut juga 

didukung oleh pernyataan dari Habasisa & Hlalele 

(2014) yang menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

menggunakan metode studi kasus, peran pendidik 



Metode Pembelajaran Guru dan Dosen Kreatif  | 191 
 

bertindak sebagai fasilitator diskusi dan kegiatan 

pembelajaran lebih banyak memfokuskan kepada 

aktivitas peserta didik dalam melaksanakan kegiatan 

diskusi. 

 

Bukti Penggunaan Studi Kasus Sebagai Metode 

Pembelajaran 

Bukti keefektifan penggunaan studi kasus 

sebagai metode pembelajaran dapat dibuktikan 

dengan adanya penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu di beberapa negara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Scheepers & de 

Villiers (2000) menunjukkan bahwa di Afrika Selatan, 

metode studi kasus memiliki efek positif terhadap 

prestasi akademik, perkembangan keterampilan sosial, 

dan hubungan interpersonal serta penggunaannya 

telah digunakan secara luas di berbagai proyek 

penelitian. Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Iputo & Kwizera (2005) yang 

melaksanakan penelitian di Kenya dengan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan 

metode studi kasus mampu mendorong peserta didik 
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untuk memperoleh dan mengasimiliasi pengetahuan 

untuk digunakan dalam kehidupan pribadi, dan 

professional yang bertujuan untuk mengembangkan 

dan meningkatkan bidang belajar. Penelitian lainnya 

juga dilakukan oleh Muraya dan Kimamo (2011) yang 

menegaskan bahwa penggunaan studi kasus dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan kinerja akademik 

dan minat peserta didik terhadap materi yang 

diajarkan oleh pendidik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Olonrutegbe dan 

Alake (2010) di Nigeria menunjukkan bahwa 

penggunaan metode studi kasus mampu memiliki 

pemikiran analitis, mengumpulkan dan menganalisis 

data, meningkatkan keterampilan sosial dan 

kemampuan komunikasi peserta didik sehingga pada 

akhirnya mampu menemukan solusi dari kasus 

(masalah) yang dihadirkan. Di Indonesia, penelitian 

juga dilakukan oleh Utami & Dyah (2013) 

menunjukkan bahwa metode studi kasus berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik baik dalam aspek 

kognitif maupun afektif. Lebih lanjut, penelitian yang 

dilakukan oleh Arum & Minangwati (2014) juga 
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menunjukkan bahwa metode pembelajaran studi kasus 

berbantuan modul dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis dan meningkatkan semangat belajar 

peserta didik. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu menjadi bukti nyata bahwa metode 

studi kasus dapat dipilih dan dilaksanakan oleh 

pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran 

demi terwujudnya semangat belajar, ketertarikan 

terhadap kegiatan belajar, serta meningkatnya 

prestasi akademik bagi peserta didik. 

 

Kelebihan Dan Kekurangan Metode Studi Kasus 

Metode  pembelajaran  studi  kasus  memiliki  

kelebihan  dan  kekurangan.  Adapun kelebihan dan 

kekurangan tersebut yaitu sebagai berikut. 

1. Kelebihan 

Kelebihan yang dimaksud dalam hal ini yaitu 

mencakup (1) melatih peserta didik belajar secara 

kontekstual, (2) melatih peserta didik untuk 

berpikir kritis, (3) mengenalkan tata cara 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, 
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(4) memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bereksplorasi terhadap potensi diri dan 

mengembangkan konsep/ide, (5) memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif 

dalam mengungkapkan ide (berbicara). 

2. Kekurangan 

Kekurangan yang terdapat dalam metode 

studi kasus yaitu mencakup (1) peserta didik 

dituntut untuk beprikir kritis, (2) membutuhkan 

waktu yang lama, (3) kurangnya pengalaman 

pendidik dalam menggunakan metode ini, (4) 

membutuhkan keterampilan khusus dari pendidik 

dalam menyiapkan, membangun, dan menyajikan 

kasus yang sesuai dengan materi pembelajaran. 

 

Penutup 

Pada dasarnya, metode pembelajaran studi kasus 

lebih menekankan pada kasus (nyata atau fiksi) yang 

dapat disiapkan oleh pendidik sebelum melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Kasus tersebut akan 

menstimulasi peserta didik untuk lebih aktif dalam 

melakukan proses analisis se cara mendalam sehingga 
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kasus tersebut dapat terpecahkan dengan baik. Dalam 

mempelajari kasus tersebut dibutuhkan pemikiran 

kritis dari peserta didik agar mampu mengumpulkan 

data, menganalisis dan mereview, mengambil 

keputusan dan memecahkan masalah. Tujuan yang 

bisa dicapai dalam penggunaan metode studi kasus 

yaitu untuk membantu peserta didik agar ikut serta 

(tidak pasif) dan bersedia untuk mengungkapkan 

pendapat dalam proses pembelajaran sehingga 

pelaksanaan kegiatan belajar lebih menyenangkan dan 

mendapatkan prestasi akademik yang diinginkan. 

Langkah-langkah dalam metode pembelajaran 

studi kasus yaitu mencari masalah yang relevan, 

menentukan, menganalisis, mengambil kesimpulan, 

dan memecahkan kasus. Dalam melaksanakan 

langkah-langkah tersebut, adapun tugas dan peran 

pendidik yaitu sebagai mediator, observer, dan 

fasilitator yang lebih mengutamakan keaktifan peserta 

didik. Bukti-bukti penelitian terdahulu yang 

menyatakan signifikansi metode studi kasus dalam 

pembelajaran telah banyak dilakukan oleh peneliti di 
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berbagai negara yang juga menyertakan kelebihan dan 

kekurangan dari metode ini. 
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Bab 11 
Ceramah 

 
Mafruhah 

 

 

Pendahuluan 

Sesuai dengan amanat "Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif dan mandiri. Diantara Beberapa 

komponen pendidikan, yaitu peserta didik, guru, 

tujuan pembelajaran, metode mengajar, media dan 

komponen lainnya sangat menentukan tercapainya 

pendidikan secara optimal, Selain itu peranan guru 

tidak kalah penting untuk bisa mengembangkan 
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potensi kegiatan pengajaran dan potensi peserta 

didiknya dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan, 

agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

Berbagai macam metode pembelajaran dapat 

membantu peserta didik untuk meningkatkan 

kemampuan dalam pendidikan, hal ini tentu menjadi 

acuan bagi tenaga pengajar, masing-masing mata 

pelajaran tidak bisa menggunakan metode 

pembelajaran yang sama, masing – masing metode 

punya kelemahan dan kelebihan  

Dalam proses belajar mengajar tentu 

menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan 

kondisi lingkungan proses berlangsungnya 

pembelajaran, dengan tujuan metode yang digunakan 

dapat menciptakan proses pembelajaran secara efektif, 

menyenangkan, menambah motivasi diri siswa, serta 

dapat mewujudkan tujuan pendidikan secara umum. 

Diantara metode pembelajaran yang sering digunakan 

adalah metode ceramah. Metode ceramah merupakan 

salah satu metode yang lumrah digunakan oleh semua 

guru baik di tingkat pendidikan paling bawah hingga 

perguruan tinggi 
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Seiring perkembangan Teknologi kecanggihan 

alat komunikasi dan informasi yang pesat metode ini 

justru banyak memiliki model perkembangan pula, 

yang awalnya ceramah hanya dilakukan di dalam kelas 

dan di depan siswa langsung, saat ini jangkauannya 

lebih luas, metode ceramah ini bisa dilakukan melalui 

daring, baik melalui Radio, Televisi bahkan 

menggunakan Youtube, penyampaian langsung dengan 

lisan bisa digantikan lewat media 

 

Pembahasan 

Pengertian Metode Ceramah  

Salah satu indikator tercapainya pembelajaran 

adalah adanya metode yangdigunakan dalam 

penyampaian materi ajar. Metode pembelajaran dapat 

diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Adapun beberapa 

metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran, 

diantaranya: ceramah; Role Playing; Field Trip; 
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simulasi; Snowball; pengalaman lapangan; 

brainstorming; debat, simposium, dan metode-metode 

yang lain yang telah teruji untuk mendukung aktivitas 

belajar mengajar 

Prawiradilaga (2007), menyatakan bahwa metode 

pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-

langkah, dan cara yang digunakan guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang mana metode 

tersebut memfokuskan kepada pencapaian tujuan 

(Kusnadi, 2018). Metode ceramah salah satu metode 

yang sering digunakan oleh seorang guru. Metode 

ceramah adalah cara penyampaian materi 

pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara 

guru dan siswa. Dimana seorang guru menyamapaikan 

materi pembelajarannya melalui proses penerangan 

dan penuturan secara lisan kepada siswanya (Retno 

Andini Pratiwi, 2019) 

M. Basyiruddin Usman (Syahraini Tambak, 

Publish 2014) yang dimaksud dengan metode ceramah 

adalah “teknik penyampaian pesan pengajaran yang 

sudah lazim disampaikan oleh para guru di sekolah. 

Ceramah diartikan sebagai suatu cara penyampaian 
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bahan secara lisan oleh guru bilamana 

diperlukan”.Menurut Abuddin Nata (2005) metode 

ceramah adalah penyampaian pelajaran yang dilakukan 

oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan 

secara langsung di hadapan peserta didik. Ceramah 

dimulai dengan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, 

menyingkap garis-garis besar yang akan dibicarakan, 

serta menghubungkan antara materi yang akan 

disajikan dengan bahan yang telah disajikan. 

Metode ceramah adalah metode yang boleh 

dikatakan metode tradisional, karena metode ini 

pertama digunakan oleh pengajar sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan siswa dalam 

proses belajar mengajar. metode ini menuntut lebih 

banyak keaktifan guru dari pada anak didik, akan 

tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu 

saja dalam kegiatan pengajaran 

Ceramah merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang meliputi penuturan atau 

penerangan secara lisan oleh guru terhadap peserta 

didiknya di dalam kelas. Alat interaksi yang terutama 

dalam hal ini adalah “berbicara". Dalam ceramahnya 
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kemungkinan guru menyelipkan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan materi diajarkan. 

Sementara kegiatan belajar peserta didik yang paling 

utama adalah mendengarkan dengan teliti dan 

mencatat pokok pokok penting yang dikemukakan oleh 

guru.  

Metode Ceramah ini akan berhasil apabila 

mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari 

peserta didik, disajikan secara sistematik, 

menggairahkan, memberikan kesempatan kepada 

peserta didik. Pada akhir ceramah perlu dikemukakan 

kesimpulan, memberikan tugas kepada peserta didik 

serta adanya penilaian akhir. 

Menurut Roestiyah (2008: 34) Metode ceramah 

adalah Suatu cara mengajar yang digunakan untuk 

menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian 

tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara 

lisan. Sedangkan menurut Sagala (2010: 201) metode 

ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui 

penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada 

siswa. Kemudian menurut Sanjaya (2008: 147) 

mengemukakan bahwa metode ceramah dapat 
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diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui 

penuturan secara lisan atau penjelasan langsung 

kepada sekelompok siswa. 

 Metode ini membutuhkan kecakapan pengajar 

dalam hal ini guru mata pelajaran, sorang guru 

dituntut untuk terampil dalam mengkondisikan kelas 

dan mengusai materi yang akan diajarkan, guru sebagai 

pusat perhatian siswa jika guru kurang terampil maka 

metode ini akan menoton dan tidak menarik sehingga 

mengakibatkan kejenuhan 

Guru diharapkan memiliki daya kreatif yang 

tinggi dalam pembelajran, sebab guru tidak dapat 

melaksanakn peranannya apabila ia tidak menguasai 

satupun metode mengajar yang telah dirumuskan dan 

dikemukakan oleh para ahli psycologi dan ahli 

pendidikan (Jamaral dalam annisa dkk publish 2008) 

Penggunaan metode ceramah secara terus 

menerus dalam proses belajar kurang tepat karena 

dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa. Terutama 

jika digunakan tanpa adanya media pembelajaran. Oleh 

karena itu Perlu diperhatikan bahwa metode ceramah 

akan lebih efektif bila dipadukan dengan metode lain, 
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misalnya tanya jawab, diskusi, atau latihan (Syahraini 

Tambak, 2014)  

Demi terwujudnya tujuan pendidikan yang 

optimal, maka peran guru yang dominan dalam 

penggunaan metode ini perlu memadukan metode 

ceramah dengan metode-metode yang lain, 

menggunakan media pembelajaran yang mendukung 

dan menarik  minat siswaagar siswa mempunya 

motivasi yang tinggi dalam kegiatan belajar mengajar  

 

Peran Guru 

Metode ceramah didalamnya sangat 

mengutamakan ucapan dari seorang guru. Oleh karena 

itu, seorang guru jika menggunakan metode ceramah 

dalam menyampaikan materi pembelajarannya harus 

menggunakan vokal atau ucapan yang jelas agar siswa 

mengerti dengan apa yang disampaikan dan kalimat 

yang diucapkan mudah dipahami oleh siswa serta apa 

yang disampaikan oleh guru tersebut jangan monoton 

sehingga metode ceramah termanfaatkan dengan baik. 

(Lufri, Ardi, dkk, 2020) 
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Guru sebagai indikator utama dalam metode 

ceramah, kecakapan dan keterampilan guru dalam 

mengelola  proses pembelajaran menjadi poin paling 

penting dalam keberhasilan penggunaan metode ini, 

guru sebagai pusat perhatian, orang tua disekolah, 

pemimpin, fasilitator, motivator, orator dan konselor 

bagi muridnya. Disamping itu guru harus memiliki 

sense of humor (rasa humor) agar proses belajar tidak 

membosankan 

1. Orang tua di sekolah 

Menjadi seorang guru tidaklah mudah, guru 

bukan sekedar memberikan materi mereka harus 

bertanggung jawab, mengayomi, memberikan kasih 

sayang yang sama kepada semua siswanya, 

terutama untuk guru pendidikan anak usia dini   

2. Guru sebagai pemimipin 

Guru sebagai pemimpin yaitu tenaga pengajar 

yang mampu mengatur, memanajemen kelas yang 

baik dan efektif, pemegang kendali dalam kelas, 

pengambil keputusan, memberikan contoh yang 

baik serta bertanggung jawab untuk meningkatkan 

nilai-nilai dan prestasi peserta didik 
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3. Guru Sebagai Fasilitator 

Guru memfasilitasi peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar, dalam hal ini guru 

mampu mengajak peserta didik untuk 

berpartisipasi dan terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Memiliki kepedulian yang penuh 

terhadap siswanya bahwa mereka punya hak dan 

kesempatan yang sama untuk belajar, pada poin ini 

guru dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap 

peserta didik karna masing-masing siswa 

mempunya minat dan gaya belajar yang berbeda 

4. Guru Sebagai Motivator  

Guru hendaknya besikap terbuka, merespon 

secara positif, guru sebagai penggerak dan 

pendorong bagi siswa dalam meningkatkan 

kemampuan siswa, merangang pertumbuhan dan 

perkembangan potensi diri siswa  

5. Guru Sebagai Orator  

Dalam metode ceramah kemampuan guru 

sebagai orator menjadi sangat penting, kecakapan 

guru dalam menyampaikan informasi berupa 

materi pembelajaran, tentu memerlukan kecakapan 
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agar informasi yang akan disampaikan diterima 

dengan baik dan menyenangkan oleh pendengar  

6. Guru Sebagai Konselor 

Konselor adalah guru yang bertugas, 

mempunyai tanggung jawab dan memberikan 

layanan tentu punya keahlian dan keterampilan 

khusus di bidang bimbingan dan konseling dengan 

tujuan menstimulasi perkembangan peserta didik 

secara optimal 

Sudirman (2011,hal 143-144) menyebutkan 

bahwa terdapat berbagai pendapat yang menjelaskan 

bahwa beberapa peran yang harus dimiliki oleh guru, 

diantaranya, pertama Prey Katz yang menggambarkan 

peran guru sebagai komunikator, sahabat yang 

memberikan nasehat, motivator yang memberikan 

motivasi dan dorongan, pembimbing dalam 

pengembangan sikap dan prilaku serta nilai-nilai, dan 

sebagai orang yang menguasai bahan yang hendak 

diajarkan, kedua Havighurst peran guru di sekolah 

sebagai pengawai dalam hubungan kedinasan, sebagai 

bawahan terhadap atasan, sebagai kolega dalam 

hubungan teman sejawat, sebagai mediator dalam 
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hubungan dengan anak didik, sebagai pengatur 

disiplin, evaluator dan pengganti orang tua. Ketiga, 

James W. Brown peran guru diantaranya menguasai 

dan mengembangkan materi pembelajaran, 

merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran, 

mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. 

Keempat, Federasi dan Organsasi Profesional Guru 

Sedunia mengungkapkan bahwa peran guru di sekolah 

tidak hanya transmitter dari ide melainkan juga 

sebagai transformer dan katalisator dari nilai-nilai dan 

sikap.    

 

Keunggulan dan kelemahan metode ceramah  

Proses pembelajaran yang menggunakan metode 

ceramah, perhatian terpusat pada guru sedangkan 

siswa hanya menerima secara pasif. Metode ini hanya 

cocok digunakan untuk menyampaikan informasi, 

untuk memberi pengantar dan untuk menyampaikan 

materi yang berkenaan dengan pengertian atau konsep-

konsep. Di samping itu, metode ceramah akan efektif 

bila digunakan untuk menghadapi siswa yang 

berjumlah banyak, dan guru dapat memberikan 
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motivasi atau dorongan belajar kepada siswa untuk 

mengikuti kegiatan belajar mengajar (Fatkhan, 2017) 

Berbagai metode pembelajaran tentu memiliki 

keunggulan dan kelemahan Metode ini mempunyai 

beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut  

1. Kelebihan metode ceramah  

a. Guru mudah menguasai kelas, dalam hal ini guru 

tidak memerlukan peralatan yang lengkap dan 

hanya mengandalkan suara yang jelas dan mudah 

difahami    

b.  Mudah mengorganisasikan tenpat duduk/kelas, 

metode ceramah tidak memerlukan setting kelas 

yang rumit, ceramah bisa dilakukan dengan 

catatan siswa mampu mengengar suara dari guru 

c. Dapat diikuti oleh jumlah siswa besar, metode ini 

memberikan keleluasaan,bisa dilakukan dianapun 

dan kapanpun,bisa dilakukan lewat tatap muka 

maupun daring jika suara guru dapat terjangkau 

maka metode inisudah dapat dilakukan  

d. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya  

e. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik 
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2. Kelemahan metode ceramah  

a. Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata)  

b. Yang visual menjadi rugi, yang auditif 

(mendengar) lebih besar menerimanya.  

c. Bila selalu digunakan dan terlalu lama, 

membosankan.  

d. Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan 

tertarik pada ceramahnya, ini sukar sekali.  

e. Menyebabkan siswa menjadi pasif.  

Metode ini menjadi pertimbangan untuk kelas 

Virtual baik menngunakan Youtube, Zoom Meet, 

Google Meet, dan kelas virtual yang lain, metode ini 

sangat bisa dilakukan dinamapun dan kapanpun 

sebagai pengganti pembelajaran tatap muka. Suciati 

dan Prasetya (2005 : 77 ) Ada dua hal yang perlu 

diperhatikan dalam penggunaan metode ini, yaitu : 

1. Menetapkan apakah metode ceramah wajar 

digunakan dengan mempertimbangkan hal-hal 

berikut : 

a. Tujuan yang hendak di capai 

b. Bahan yang diajarkan termasuk sumbernya 

c. Alat, fasilitas, dan waktu yang tersedia 
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d. Jumlah murid dan kemampuannya. 

e. Kemampuan guru dalam penguasaan materi dan 

kemampuannya berbicara. 

f. Pemilihan metode mengajar lainnya sebagai 

metode Bantu. 

g. Situasi pada waktu itu. 

2. Langkah-langkah penggunaan metode ceramah 

sebagai berikut : 

a. Tahap persiapan, artinya tahap guru untuk 

menciptakan kondisi belajar sebelum mengajar 

dimulai. 

b. Tahap penyajian, artinya tahap guru 

menyampaikan ceramah. 

c.  Tahap asosiasi, artinya memberikan kesempatan 

siswa untuk menghubungkan dan 

membandingkan bahan ceramah yang telah 

diterimanya. Untuk tahap ini diberikan 

kesempatan untuk tanya jawab atau diskusi. 

d. Tahap kesimpulan, artinya tahap menyimpulkan 

hasil ceramah, pada umumnya siswa mencatat 

yang telah diceramahkan. 
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e. Tahap aplikasi, arti nya penilaian hasil siswa 

mengenai bahan yang telah diajarkan, bisa tulis 

maupun lisan. 

 

Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian Syahraini Tambak, 2014 dengan 

judul Metode Ceramah: Konsep Dan Aplikasi Dalam  

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan hasil 

penelitian metode ceramah sangat efektif dalam 

pembelajaran PAI adalah cara guru menyampaikan 

materi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan 

penuturan lisan secara langsung kepada peserta didik 

di depan kelas disertai penggunaan media untuk 

mencapai kompetensi dan indikator pembelajaran yang 

telah ditetapkan agar peserta didik dapat memiliki 

pemahaman dan menerapkannya dalam kehidupan 

sesuai dengan ajaran Islam.  

Metode ceramah tidaklah dapat dipergunakan 

untuk semua situasi pembelajaran akan tetapi harus 

memperhatikan situasi tertentu.  Ada beberapa 

kelebihan metode ceramah dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam, yaitu; guru pendidikan agama 
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Islam menguasai arah pembicaraan seluruh peserta 

didik di dalam kelas; organisasi kelas sederhana; guru 

mudah menggorganisasikan tempat duduk peserta 

didik/kelas; dapat diikuti oleh jumlah murid yang 

banyak/besar; lebih mudah mempersiapkan dan 

melaksanakan kegiatan metode ini; biaya lebih murah 

dan dapat sekaligus untuk murid yang banyak 

Penelitian Retno Andini Pratiwi judul artikel 

Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Selama 

Pembelajaran online  Pada pembelajaran online, 

metode ceramah dan metode diskusi sangat tepat 

digunakan. Karena dua metode pembelajaran tersebut 

mudah diterapkan dengan terbatasnya ruang dan 

waktu tatap muka, sehingga dengan menggunakan 

metode tersebut selama pembelajaran online dapat 

menyebabkan materi pembelajaran dapat terjangkau 

meski proses pembelajaran dilakuakan secara online, 

serta meskipun hanya dirumah para siswa tentunya 

mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang didapat 

dari pembelajaran online 

Raditya Ranabumi, Muhammad Rohmadi dan 

Slamet Subiyantoro dengan judul artikel Penggunaan 
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Metode Ceramah Dalam Pembelajaran Menulis Teks 

Eksposisi Pada Siswa Kelas Vii-B Smp Negeri 5 Kediri 

metode ceramah perlu dikombinasi dengan metode 

yang lain serta diperlukan kreativitas yang harus 

dilakukan oleh guru agar pembelajaran bahasa 

Indonesia lebih menyenangkan dan membuat siswa 

lebih antusias mengikuti. Misalnya dengan model-

model pembelajaran kooperatif yang lebih modern 

ataupun menggunakan media pembelajaran yang kini 

lebih mudah untuk didapatkan oleh guru seperti media 

visual maupun media audiovisual yang sebenarnya 

sudah dimiliki oleh sekolah. Guru harus 

memanfaatkan betul fasilitas-fasilitas yang ada di 

sekolah agar kualitas proses dan hasil pembelajaran 

dapat berjalan maksimal dan sesuai harapan 

Dalam hal ini Kunci keberhasilan penggunaan 

metode ceramah ini adalah seorang guru, bagaimana 

guru menerapkan dan mengendalikannya dalam 

pembelajaran. Walaupun metode yang digunakan guru 

adalah metode ceramah, akan tetapi didalamnya tetap 

terdapat interaksi aktif dan diskusi dengan siswa 

sehingga suana kelas menjadi aktif, materi 
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tersampaikan dengan baik dan menyenangkan. Dengan 

demikian tujuan pembelajaran akan dicapai secara 

maksimal 

 

Penutup 

Metode ceramah adalah metode yang boleh 

dikatakan metode tradisional, karena metode ini 

pertama digunakan oleh pengajar sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan siswa dalam 

proses belajar mengajar. metode ini menuntut lebih 

banyak keaktifan guru dari pada anak didik, akan 

tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu 

saja dalam kegiatan pengajaran 

Seiring perkembangan Teknologi kecanggihan 

alat komunikasi dan informasi yang pesat metode ini 

justru banyak memiliki model perkembangan pula, 

yang awalnya ceramah hanya dilakukan di dalam kelas 

dan di depan siswa langsung, saat ini jangkauannya 

lebih luas, metode ceramah ini bisa dilakukan melalui 

daring, baik melalui Radio, Televisi bahkan 

menggunakan Youtube, penyampaian langsung dengan 

lisan bisa digantikan lewat media 
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Guru sebagai indikator utama dalam metode 

ceramah, kecakapan dan keterampilan guru dalam 

mengelola  proses pembelajaran menjadi poin paling 

penting dalam keberhasilan penggunaan metode ini, 

guru sebagai pusat perhatian, orang tua disekolah, 

pemimpin, fasilitator, motivator, orator dan konselor 

bagi muridnya. Disamping itu guru harus memiliki 

sense of humor (rasa humor) agar proses belajar tidak 

membosankan 

Demi terwujudnya tujuan pendidikan yang 

optimal, maka peran guru yang dominan dalam 

penggunaan metode ini perlu memadukan metode 

ceramah dengan metode-metode yang lain, 

menggunakan media pembelajaran yang mendukung 

dan menarik  minat siswa agar siswa mempunya 

motivasi yang tinggi dalam kegiatan belajar mengajar 
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