
Bagaimana menciptakan metodologi pembelajaran IPA 

yang dapat menarik minat dan memudahkan 

pemahaman ?
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Bimbingan Belajar dan Konseling



Asumsi Dasar

• Siswa adalah subyek didik yang memiliki potensi 
yang luar biasa untuk di kembangkan.(Power of 
psicology).

• Guru adalah agent yang berkewajiban 
menciptakan kondisi belajar yang interest, 
mudah dan interaktif.(competency base 
learning).

• Metodologi Pengajaran yang tepat adalah kunci 
keberhasilan suatu proses belajar mengajar. 
(achiepment motivation traning)



Sebuah PUISI dari Taufik Ismail 

dan wawan purnama
Ketika aku lewat di sebuah terminal, kulihat banyak orang membaca buku, aku 
bertanya….diterminal negeri manakah aku berada sekarang?

Ketika aku lewat di sebuah stasiun kereta api, kulihat banyak orang duduk sambil membaca buku, 
aku bertanya…..di stasiun negeri manakah aku berada sekarang?

Ketika aku datang ke sebuah rumah sakit, banyak orang duduk sambil membaca buku, aku 
bertanya….di rumah sakit negeri manakah aku berada sekarang?

Ketika aku datang ke sebuah toko buku, aku melihat orang berjubel dan mengantri di kassa untuk 
membeli buku, aku bertanya…..di toko buku negeri manakah aku berada sekarang?

Dan ketika seorang anak bertanya kepada ibunya tentang arti kupu-kupu yang warnanya keperak-
perakan, lalu ibunya membuka ensiklopedia dan menjelaskan arti kupu-kupu itu, aku 
bertanya…..di rumah negeri manakah aku berada sekarang?

Apabila kita membaca buku, sesungguhnya bukan kita yang membaca buku, tapi bukulah yang 
membaca kita…sebab dia akan tahu apa yang sedang kita fikirkan

Buku adalah jendela hati, yang mampu melihat apapun yang tak dapat terlihat oleh mata

Buku adalah jendela dunia, dimana setiap noktah yang ada di dunia ini mampu tersisir olehnya

Buku adalah jendela sukma yang menjadikan manusia berbeda antara yang hidup dan yang 
mati….

Banyak profesor dan cendikia tercipta, lantaran sebuah rak buku yang ukuranya tidak lebih dari 
satu setengah meter

Dan aku membayangkan,,,bahwa surga itu mirip sebuah perpustakaan, dimana kita dapat dengan 
mudah mendapatkan buku apa saja yang ingin kita baca

Dan dari semua buku yang pernah aku baca, ada satu buku yang maha agung…yaitu sebuah 
buku yang di awali dengan kata BACALAH!!!!!!!!!!!!



The questions?

• Pernahkah anda berfikir bahwa sorga adalah 
sebuah perpustakaan besar, dimana setiap 
orang dapat dengan mudah mendapatkan buku 
apa saja yang ingin dia baca?

• Tahukah anda bahwa buku adalah jendela hati 
yang membawa kita pembacanya melintasi 
setiap titik yang ada di dunia ini?

• Sadarkah anda apabila kita sedang membaca, 
sesungguhnya bukulah yang membaca kita, 
sebab dia akan tahu apa yang sedang kita 
fikirkan?



• Tahukah anda, apabila seseorang itu mati atau 

dunia ini hancur maka semua hukum yang ada 

akan hancur pula kecuali hukum-hukum alam?

• Tahukah anda bahwa apabila ingin menguasai 

semua ilmu pengetahuan yang ada di alam raya 

ini, maka pelajarilah IPA?

• Tahukah anda bahwa sebenarnya ada motode 

yang membuat belajar IPA jadi mudah dan 

menarik?
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