
METODA   

PEMBELAJARAN

Metode adalah cara yang digunakan oleh 
pengajar (guru) dalam berinteraksi 
kepada siswa dalam kegiatan belajar 
mengajar, metode yang baik adalah 
metode yang dapat menumbuhkan 
kegiatan pada siswa dan siswa lebih aktif 
pada saat proses pembelajaran. 
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 Metode Ceramah adalah penuturan bahan 
pelajaran secara lisan. 

 Keunggulan :

1. Dapat digunakan untuk mengajar siswa  

dalam jumlah yang banyak secara bersamaan

2. Tujuan pembelajaran dapat didefinisikan 

dengan mudah

3. Pengajar dapat mengendalikan isi, arah dan 

kecepatan pembelajaran karena inisiatif 

terletak pada pengajar

4. Ceramah yang inspiratif dapat menstimulasi 

siswa untuk belajar lebih lanjut secara mandiri



KELEMAHAN  METODA 
CERAMAH 

 Rumusan tujuan instruksional yang sesuai 
hanya sampai dengan tingkat comprehension.

 Hanya cocok untuk kemampuan kognitif

 Komunikasi cenderung satu arah

 Sangat bergantung pada kemampuan 
komunikasi verbal penyaji

 Ceramah yang kurang inspiratif akan 
menurunkan antusias belajar peserta didik



 Metode tanya jawab adalah metode mengajar 
yang memungkinkan terjadinya komunikasi 
langsung yang bersifat two way traffic sebab 
pada saat yang sama tejadi dialog antara 
guru dan siswa. 

 Dalam komunikasi ini terlihat adanya 
hubungan timbal balik secara langsung antara 
guru dan siswa. 



 Memotivasi siswa untuk mempersiapkan diri dan 

mengikuti pembelajaran secara akatif.

 Mendorong siswa untuk berfikir kritis dan 

memperkaya pemahaman tentang materi yang diajarkan

 Dapat digunakan untuk menguji pengetahuan factual 

siswa

 Dapat digunakan sebagai alat motivasi ektrinsik

 Dapat digunakan untuk mengarahkan hasil belajar yang 

akan diharapkan akan dicapai oleh siswa

 Mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran



METODA DISKUSI

• Metode diskusi adalah tukar menukar 

informasi, pendapat, dan unsur-unsur     

pengalaman secara teratur dengan maksud 

untuk mendapat pengertian bersama lebih 

jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau  

untuk mempersiapkan dan merampungkan  

keputusan bersama. 

• Metode diskusi merupakan metode 

pertukaran pengetahuan, ide, atau pendapat   

mengenai suatu topik tertentu 



Keunggulan 

1.Menumbuhkan sikap 

ilmiah dan jiwa 

demokratis

2. Tergalinya gagasan-

gagasan baru yang 

memperkaya dan 

memperluas 

pemahaman

3. Menciptakan suasana 

belajar yang partisipatif 

dan interaktif

Kelemahan

1. Pembicaraan bisa 

keluar dari jalur 

ataubatasan topik

2. Pengajuan pendapat 

didominasi oleh siswa 

yang lebih siap

3. Bisa melebihi waktu 

yang di tentukan 

tanpa mencapai hasil



Metoda Demostrasi 

• Metode demonstrasi adalah Metode mengajar 

yang sangat afektif, sebab membantu para 

siswa untuk mencari jawaban dengan usaha    

sendiri berdasarkan fakta (data) yang benar.

• Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu 

metode mengajar yang memperlihatkan 

bagaimana proses terjadinya sesuatu.



Keunggulan 

1. Memberikan 

pemahaman yang lebih 

kongkrit tentang suatu 

obyek atau langkah-

langkah suatu prose

2. Akan menuntun siswa 

menguasai 

keterampilan tertentu 

secara lebih mudah 

dan sistematis

Kelemahan

1. Memerlukan waktu 

persiapan dan 

pelaksanaan yang 

lebih banyak

2. Membutuhkan 

peralatan yang 

kadang mahal

3. Agar efektif harus 

berulang



Metoda Praktek 

• Metode praktikum merupakan metode untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik setelah 

para peserta didik mengikuti proses belajar 

mengajar didalam kelas dengan pemberian 

atau pembekalan materi.

• Praktek bisa dilakukan di bengkel/ 

laboratorium atau lapangan/ lokasi pekerjaan



Keunggulan 

1. Diperolehnya 

perubahan perilaku 

dalam ranah 

psikomotor

2. Mempermudah dan 

memperdalam 

pemahaman tentang 

berbagai teori yg terkait 

praktek

3. Meningkatkan motivasi 

dan kepercayaan diri 

siswa

Kelemahan

1. Memerlukan 

persiapan yg matang

2. Membutuhkan waktu 

untuk mencapai 

kompetensi standar

3. Memerlukan biaya 

yang tinggi

4. Memerlukan guru yg 

benar-benar trampil

5. Kemungkinan 

terjadinya kecelakaan 

kerja



Metoda Kunjungan    

Lapangan 

• Metode yg memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan pengamatan kegiatan 

yg berkaitan dgn dunia profesinya dalam 

situasi nyata di lapangan.

• Metoda ini dapat memperluas wawasan siswa 

dalam ranah kognitif terkait dengan 

profesinya kelak



Keunggulan 

1. Sangat efektif dalam 

memperluas wawasan 

2. Memperkuat 

pemahaman tentang 

berbagai aplikasi teori 

dan praktek

3. Meningkatkan motivasi 

siswa dan memberikan 

masukan praktis pada 

guru

4. Menjadi sarana 

hubungan kerjasama 

dan promosi sekolah

Kelemahan

1. Memerlukan biaya 

yang relatif tinggi

2. Tempat yg dikunjungi 

tidak selalu sesuai 

dengan kompetensi yg 

akan dicapai

3. Lokasi tidak selalu 

dalam jarak yang 

mudah

4. Perencanaan yg 

kurang matang hanya 

menjadi sekedar 

wisata



PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik 

tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang 

terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat 

umum, di dalamnya mewadahi, menginsiprasi, 

menguatkan, dan melatari metode pembelajaran 

dengan cakupan teoretis tertentu. 

Dilihat dari pendekatannya: 

(1) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau 

berpusat pada siswa (student centered approach) dan 

(2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau 

berpusat pada guru (teacher centered approach).



PENDEKATAN PEMBELAJARAN

(1) Pendekatan Kompetensi

(2) Pendekatan Keterampilan Proses

(3) Pendekatan Lingkungan

(4) Pendekatan Berbasis Produksi

(5) Pendekatan Inkuiri


