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METODE PENDEKATAN

 Metode adalah cara yang
digunakan oleh guru dalam
melaksanakan kegiatan
belajar mengajar di kelas
sebagai upaya untuk
mencapai tujuan
pembelajaran yang telah
ditetapkan

 Pendekatan adalah konsep
dasar yang mewadahi,
menginsipirasi, menguatkan,
dan melatari metode
pembelajaran dengan
cakupan teoretis tertentu

DEFINISI METODE DAN PENDEKATAN
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belajar mengajar di kelas
sebagai upaya untuk
mencapai tujuan
pembelajaran yang telah
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 Pendekatan adalah konsep
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MACAM-MACAM METODE MACAM-MACAM PENDEKATAN

• Metode ceramah
• Metode diskusi
• Metode tanya jawab
• Metode belajar kooperatif
• Metode demonstrasi
• Metode ekspositori
• Metode karya wisata
• Metode penugasan
• Metode eksperimen
• Metode bermain peran

• Pendekatan tujuan pembelajaran
• Pendekatan konsep
• Pendekatan lingkungan
• Pendekatan inquiry
• Pendekatan keterampilan proses
• Pendekatan interaktif
• Pendekatan penemuan
• Pendekatan pemecahan masalah
• Pendekatan Sains Teknologi dan

Masyarakat
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KEDUDUKAN METODE DALAM PENGAJARAN

Metode sebagai alat motivasi Ekstrinsik
Metode sebagai strategi pengajaran
Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN METODE

Anak didik
Tujuan
Situasi
Fasilitas
Guru
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BATASAN PEMBAHASAN YANG TERKAIT

pendekatan      konsep dengan multi metode
(ceramah,demonstrasi,penugasan,eksperimen,dan
diskusi)



PENDEKATAN KONSEP

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
konsep berarti siswa dibimbing memahami suatu
bahasan melalui pemahaman konsep yang
terkandung di dalamnya. Dalam proses pembelajaran
tersebut penguasaan konsep dan subkonsep yang
menjadi fokus. Dengan beberapa metode siswa
dibimbing untuk memahami konsep.

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
konsep berarti siswa dibimbing memahami suatu
bahasan melalui pemahaman konsep yang
terkandung di dalamnya. Dalam proses pembelajaran
tersebut penguasaan konsep dan subkonsep yang
menjadi fokus. Dengan beberapa metode siswa
dibimbing untuk memahami konsep.



METODE CERAMAH

Penyampaian materi secara lisan
Tidak membutuhkan alat bantu khusus
Metode klasik
Digunakan untuk menjelaskan konsep yang abstrak dan

kompleks

Penyampaian materi secara lisan
Tidak membutuhkan alat bantu khusus
Metode klasik
Digunakan untuk menjelaskan konsep yang abstrak dan

kompleks



KELEBIHAN METODE CERAMAH

 Guru lebih mudah menguasai kelas
 Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas
 Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar
 Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya
 Guru mudah menerangkan pelajaran dengan

baik.(Djamarah,2010:97)
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KELEMAHAN METODE CERAMAH

• Memiliki kadar CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) sangat
rendah(Rustaman.2003:123)

• Kreativitas siswa kurang terangsang, tidak membuat siswa
aktif mengemukakan pendapat,dan tidak dibiasakan
mencari dan mengolah informasi(Rustaman.2003:123-124)

• Mudah menjadi verbalisme(pengertian kata-kata)
• Yang visual menjadi rugi,yang auditif(mendengar) yang besar

menerimanya
• Bila selalu digunakan dan terlalu lama menjadi

membosankan
• Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik

pada ceramahnya,ini sukar sekali.(Djamarah,2010:97-98)
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METODE DEMONSTRASI

Memperagakan suatu proses kejadian
Diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat

pelajaran
Biasanya selalu diikuti dengan

eksperimen(Djamarah,2010:99)
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KELEBIHAN METODE DEMONSTRASI

• Dapat membuat pengajaran lebih jelas dan
konkret,sehingga menghindari verbalisme

• Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari
• Proses pengajaran lebih menarik
• Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah

dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh
konkret,dengan menghadirkan objek sebenarnya

• Siswa dirangsang untuk aktif mengamati,menyesuaikan
antara teori dengan kenyataan, dan mencoba untuk
melakukannya sendiri.(Djamarah,2010:91)

• Dapat membuat pengajaran lebih jelas dan
konkret,sehingga menghindari verbalisme

• Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari
• Proses pengajaran lebih menarik
• Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah

dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh
konkret,dengan menghadirkan objek sebenarnya

• Siswa dirangsang untuk aktif mengamati,menyesuaikan
antara teori dengan kenyataan, dan mencoba untuk
melakukannya sendiri.(Djamarah,2010:91)



KELEMAHAN METODE DEMONSTRASI

• Metode ini memerlukan keterampilan guru secara
khusus,karena tanpa ditunjang dengan hal
itu,pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif

• Anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda
yang akan didemonstrasikan

• Tidak semua benda dapat didemonstrasikan
• Fasilitas seperti peralatan,tempat,dan biaya yang

memadai tidak selalu tersedia dengan baik
• Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan

yang matang disamping memerlukan waktu yang cukup
panjang,yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau
jam pelajaran lain(Djamarah,2010:91)
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METODE PENUGASAN

Guru memberi tugas tertentu kepada anak didik
 Untuk metode penugasan terdapat langkah-langkah

penerapannya,yaitu:
 a.Fase pemberian tugas
 Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan :
 Tujuan yang akan dicapai
 Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak didik mengerti apa yang

ditugaskan tersebut
 Sesuai dengan kemampuan siswa
 Ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa
 Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut
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LANJUTAN LANGKAH-LANGKAH METODE PENUGASAN

 b.Langkah pelaksanaan tugas
 Diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru
 Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja
 Diusahakan/dikerjakan oleh siswa sendiri,tidak

menyuruh orang lain
 Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia

peroleh dengan baik dan sistematik.
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LANGKAH-LANGKAH METODE PENUGASAN

c.Fase mempertanggungjawabkan tugas
Hal yang harus dikerjakan pada fase ini:
Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah

dikerjakannya
Ada tanya jawab/diskusi kelas
Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun

nontes atau cara lainnya.
Fase mempertanggungjawabkan tugas inilah  yang

disebut”resitasi”(Djamarah,2010:86)
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KELEBIHAN METODE PENUGASAN

 Lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas
belajar individual maupun kelompok

 Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar
pengawasan guru

 Dapat mengembangkan kreativitas siswa
(Djamarah,2010:87)

 Merangsang siswa untuk belajar lebih banyak,
membina disiplin dan tannggung jawab, serta dapat
membina kebiasaan mencari dan mengolah sendiri
informasi.(Rustaman,2003:128)
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KELEMAHAN METODE PENUGASAN

 Siswa sulit dikontrol,apakah benar ia yang
mengerjakan tugas ataukah orang lain

 Khusus untuk tugas kelompok,tidak jarang yang
aktif mengerjakan dan menyelesaikan adalah
anggota tertentu saja,sedangkan anggota lainnya
tidak berpartisipasi dengan baik

 Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai
dengan perbedaan individu siswa

 Sering memberikan tugas yang monoton (tidak
bervariasi) dapat menimbulkan kebosanan siswa
(Djamarah,2010:87)
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METODE EKSPERIMEN

cara penyajian pelajaran dengan menggunakan
percobaan.

Paling digunakan untuk merealisasikan pembelajaran
dengan pendekatan inkuiri atau pendekatan
penemuan.(Rustaman,2003:129)

Namun juga dapat digunakan untuk merelesasikan
konsep,sehingga siswa dapat memahami
menemukan  konsep secara real bukan hanya
menerima konsep dari guru dan buku.
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KELEBIHAN METODE EKSPERIMEN

 Membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau
kesimpulan berdasarkan percobaannya

 Dapat membina siswa untuk membuat terobosan-
terobosan baru dengan penemuan dari hasil percobaanya
dan bermanfaat bagi kehidupan manusia

 Hasil-hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan
untuk kemakmuran untuk umat
manusia.(Djamarah,2010:84-85)

 Siswa akan menjadi lebih yakin atas suatu hal daripada
hanya menerima dari guru dan buku,dapat memperkaya
pengalaman,mengembangkan sikap ilmiah,dan hasil
belajar akan bertahan lebih lama dalam ingatan
siswa.(Rustaman,2003:129)
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KELEMAHAN METODE EKSPERIMEN

 Metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang
sains dan teknologi

 Metode ini memerlukan berbagai fasilitas
peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah
diperoleh dan mahal

 Metode ini menuntut ketelitian,keuletan dan
ketabahan

 Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil
yang diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor
tertentu yang berada di luar jangkauan
kemampuan atau pengendalian.
(Djamarah,2010:84-85)
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METODE DISKUSI

Cara pembelajaran dengan memunculkan masalah
Terjadi tukar menukar gagasan atau pendapat untuk

memperoleh kesamaan pendapat



KELEBIHAN METODE DISKUSI

 Merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide,gagasan prakarsa,dan
terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah

 Mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain
 Memperluas wawasan
 Membina untuk terbiasa musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan

suatu masalah(Djamarah,2010:88)
 Melatih siswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap hasil pemikiran

bersama(Rustaman,2003:126)
 Mengambil alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk

memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan
 Menyadarkan anak didik bahwa maslah dapat dipecahkan dengan berbagai

jalan.
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KELEMAHAN METODE DISKUSI

 Pembicaraan terkadang menyimpang,sehingga
memerlukan waktu yang panjang

 Tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar
 Peserta mendapat informasi yang terbatas
 Mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka

berbicara atau  ingin menonjolkan
diri(Djamarah,2010:88)

 Pembicaraan terkadang menyimpang,sehingga
memerlukan waktu yang panjang

 Tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar
 Peserta mendapat informasi yang terbatas
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APLIKASI PENDEKATAN KONSEP DENGAN
MULTI METODE

Pokok bahasan fotosintesis pada tumbuhan Hydrilla verticillata



TABEL KOLABARASI PENERAPAN METODE CERAMAH,DEMONSTRASI
PENUGASAN,EKSPERIMEN DAN DISKUSI DENGAN PENDEKATAN KONSEP

No Langkah Jenis kegiatan Belajar Mengajar

1 Persiapan a. Menciptakan kondisi belajar siswa
untuk melaksanakan demonstrasi
dengan:

Menyediakan alat-alat demonstrasi
Tempat duduk siswa dan pembagian
kelompok diskusi

Membagikan LKPD

a. Menciptakan kondisi belajar siswa
untuk melaksanakan demonstrasi
dengan:

Menyediakan alat-alat demonstrasi
Tempat duduk siswa dan pembagian
kelompok diskusi

Membagikan LKPD



LANJUTAN PERSIAPAN APLIKASI PENDEKATAN
KONSEP DAN MULTI METODE

No Langkah Jenis kegiatan Belajar Mengajar

2 Pelaksanaan c. Menjelaskan konsep fotosintesis secara
global dan  mengajukan masalah kepada
siswa(ceramah)

d. Melaksanakan demonstrasi dan dilanjutkan
eksperimen di luar lab
Menjelaskan dan mendemonstrasikan suatu
prosedur atau proses
Usahakan seluruh siswa dapat
mengikuti/mengamati demonstrasi dengan baik
Beri penjelasan yang padat ,tapi singkat
Hentikan demonstrasi kemudian adakan tanya
jawab
Memandu siswa ke luar lab untuk
mengadakan pengamatan dari hasil preparasi
percobaan yang dilakukan di lab dengan metode
demonstrasi

c. Menjelaskan konsep fotosintesis secara
global dan  mengajukan masalah kepada
siswa(ceramah)

d. Melaksanakan demonstrasi dan dilanjutkan
eksperimen di luar lab
Menjelaskan dan mendemonstrasikan suatu
prosedur atau proses
Usahakan seluruh siswa dapat
mengikuti/mengamati demonstrasi dengan baik
Beri penjelasan yang padat ,tapi singkat
Hentikan demonstrasi kemudian adakan tanya
jawab
Memandu siswa ke luar lab untuk
mengadakan pengamatan dari hasil preparasi
percobaan yang dilakukan di lab dengan metode
demonstrasi



LANJUTAN PERSIAPAN APLIKASI PENDEKATAN
KONSEP DAN MULTI METODE

Pelaksanaan Jenis kegiatan Belajar Mengajar

e. Membimbing siswa untuk melaksanakan diskusi dengan
bahan diskusi pada LKPD

f. Memandu siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok(perwakilan kelompok)
g. Memberi penguatan kepada siswa

e. Membimbing siswa untuk melaksanakan diskusi dengan
bahan diskusi pada LKPD

f. Memandu siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok(perwakilan kelompok)
g. Memberi penguatan kepada siswa



LANJUTAN PERSIAPAN APLIKASI PENDEKATAN KONSEP DAN
MULTI METODE

No Langkah Jenis kegiatan Belajar Mengajar

3 Evaluasi h. Beri kesempatan kepada siswa untuk
tindak lanjut mencoba melakukan
sendiri(metode eksperimen)
i.  Membuat kesimpulan demonstrasi
dan eksperimen
j. Mengajukan pertanyaan kepada siswa
sebagai umpan balik
k. Bentuk instrumen penilaian berupa
LKPD

h. Beri kesempatan kepada siswa untuk
tindak lanjut mencoba melakukan
sendiri(metode eksperimen)
i.  Membuat kesimpulan demonstrasi
dan eksperimen
j. Mengajukan pertanyaan kepada siswa
sebagai umpan balik
k. Bentuk instrumen penilaian berupa
LKPD
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