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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Metode Pembelajaran 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode secara harfiah berasal dari bahasa Yunani methodos, yang artinya jalan 

atau cara. Menurut Amri (2013:113) metode belajar mengajar dapat diartikan sebagai 

cara-cara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menanamkan pengetahuan 

kepada subjek didik, atau anak melalui sebuah kegiatan belajar mengajar, baik di 

sekolah, rumah, kampus, pondok, dan lain-lain. Metode adalah suatu cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran 

digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah 

ditetapkan (Rusman, 2011:6). 

Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam 

menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran 

(Uno dan Nudin, 2011:7). Menurut Idris dan Barizi (2009:109) metode pembelajaran 

merupakan cara guru mengorganisasikan pembelajaran dan cara murid belajar. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan metode pembelajaran adalah 

cara yang digunakan guru untuk menyampaikan suatu pembelajaran agar dapat 

dengan mudah dipahami oleh siswa. Standar proses mencakup perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien.  
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Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar mengedepankan 

interaksi, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi keaktifan partisipasi, 

memunculkan idea gagasan yang original selaras dengan bakat, minat, fisik dan 

suasana psikologi peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran 

perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif 

dan efisien. Menuju visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan 

sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu 

dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Permendiknas Nomor 

41 Tahun 2007 tentang Standar Proses). 

 

2. Jenis Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran memiliki banyak macam-macam dan jenisnya, setiap 

jenis  metode mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tidak hanya 

menggunakan satu metode saja, mengkombinasikan penggunaan beberapa metode 

yang sampai saat ini masih banyak digunakan dalam proses belajar mengajar.   Setiap 

individu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyerap pelajaran yang 

diberikan. Sehingga dalam dunia pendidikan dikenal berbagai metode pembelajaran 

untuk memenuhi tuntutan perbedaan tersebut (Shaffat, 2009:41). Terdapat berbagai 

metode yang dapat digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran. Berikut ini 

beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan 

proses belajar mengajar. 
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a. Metode Ceramah 

Ceramah adalah suatu cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan 

informasi kepada para pendengar di suatu ruangan. Dimana komunikasi yang terjadi 

hanya searah. Penceramah mendominasi seluruh kegiatan Sedangkan pendengar 

hanya memperhatikan dan membuat catatan seperlunya (Erman Suherman, 

2001:169). 

Muhibbudin Syah (2000) menjelaskan bahwa “metode ceramah dapat dikatakan 

sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan 

informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan 

yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan paham siswa”. 

 

Metode ceramah merupakan metode mengajar yang paling sering digunakan 

terutama untuk mengajarkan bidang studi yang bersifat non ekstra. Hal tersebut 

mungkin dianggap sebagai metode yang mudah untuk dilaksanakan oleh guru. Jika 

bahan pelajaran yang akan disampaikan sudah sepenuhnya dikuasai oleh guru, dan 

telah ditentukan susunan penyampaiannya maka guru tinggal menjelaskannya di 

depan kelas. Sedangkan murid-murid memperhatikan, kemudian mencoba memahami 

isi dan membuat catatan. 

Menurut Moedjiono dan Hasibuan (2012:13) metode ceramah hanya cocok 

untuk beberapa hal antara lain: (1) menyampaikan informasi, (2) bahan ceramah 

langka, (3) membangkitkan minat, (4) bahan cukup diingat sebentar, (5) memberi 

pengantar atau petunjuk bagi format lain. 
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Metode ceramah memiliki beberapa kelebihan yaitu: 

(1) guru mudah menguasai kelas, (2) mudah mengorganisasikan tempat 

duduk/kelas, (3) dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar, (4) mudah 

mempersiapkan dan melaksanakannya, (5) ceramah dapat memberikan 

pokokpokok materi yang perlu ditonjolkan. Selain memiliki beberapa kelebihan, 

metode ceramah juga memiliki kelemahan diantaranya yaitu: (1) menyebabkan 

siswa menjadi pasif atau tidak aktif, (2) bila metode ini digunakan terlalu lama 

siswa cenderung bosan, (3) guru sulit menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan 

memahami materi pelajaran, (4) materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil 

dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. 

 

b. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi digunakan dalam pembelajaran aktif, karena 

berbuhubungan dengan siswa saat berkegiatan memperagakan suatu secara langsung 

sehingga kegiatannya memperlihatkan kepada siswa apa yang akan dilakukan, 

diamati dan dibahas (Uno dan Nudin 2011:98). Metode demonstrasi baik digunakan 

untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu, 

proses mengerjakan atau menggunakannya, komponen-komponen yang membentuk 

sesuatu, dan untuk mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu. Tujuan pokok 

penggunaan metode ini dalam proses pembelajaran adalah untuk memperjelas 

pengertian konsep dan memperlihatkan cara melakukan sesuatu atau proses terjadinya 

sesuatu. 

Metode ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya sebagai berikut. 

Pertama, dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret; 
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Kedua, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari dengan cara 

mengamati secara langsung; Ketiga, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, 

menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya 

sendiri. 

Selain memiliki kelebihan metode ini memiliki beberapa kelemahan yaitu: (1) 

memerlukan persiapan yang lebih matang, (2) memerlukan peralatan bahanbahan 

dan tempat yang memadai, (3) memerlukan keterampilan guru secara 

khusus. 

 

c. Metode Latihan (Drill) 

Menurut Alma (2010:75) Metode latihan atau drill merupakan suatu metode 

pembelajaran dengan memberikan latihan-latihan kepada siswa untuk memperoleh 

suatu keterampilan. Metode dapat juga diartikan sebagai suatu cara mengajar di mana 

siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar siswa memiliki ketangkasan atau 

keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. 

Metode latihan ini biasanya digunakan bertujuan untuk: (1) memiliki 

keterampilan motoris/gerak, (2) mengembangkan kecakapan intelek, (3) memiliki 

kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal lain. 

Kelebihan dari metode latihan (drill) yaitu: (1) pembentukan kebiasaan yang 

dilakukan dan menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaan, (2) memperoleh 

kecakapan motoris, (3) memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat. 
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d. Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan bentuk kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan 

guru dengan siswa dan siswa dengan siswa dimana telah terjadi interaksi antara 

keduanya. Diskusi dilakukan dengan menggunakan kelompokkelompok kecil atau 

seluruh kelas. Diskusi kelompok akan lebih bermanfaat bila setiap kelompok 

melaporkan hasil kegiatannya kepada kelas secara keseluruhan.  

Metode diskusi dilakukan dalam kegiatan belajar-mengajar untuk: (a) 

mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis; (b) mendorong siswa untuk 

mengekspresikan pendapatnya secara bebas; (c) mendorong siswa untuk 

menyumbangkan buah pemikirannya untuk membantu memecahkan masalah; (d) 

mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk 

memecahkan masalah sesuai dengan pertimbangan.  

Metode diskusi memiliki kelebihan antara lain: (a) siswa selalu aktif dalam 

kegiatan belajar; (b) siswa memiliki kesempatan untuk berlatih mengemukakakan 

pendapatnya di depan kelas secara sistematik, mendengarkan dan menunggu giliran 

secara tertib serta memberikan tanggapan terhadap pendapat siswa yang lain secara 

kritis.  

Alma (2010:56) menambahkan kelebihan yang dimiliki metode diskusi antara 

lain: (a) suasana kelas menjadi hidup. Kegiatan diskusi ini akan mengarahkan siswa 

pada masalah yang sedang didiskusikan; (b) memberikan gambaran kepada siswa 

bahwa suatu masalah dapat dipecahkan melalui berbagai cara; (c) membiasakan para 
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siswa untuk mendengarkan pendapat dari orang lain meskipun berbeda dengan 

pemikirannya; (d) dapat meningkatkan kepribadian individu siswa seperti toleransi, 

demokratis, kritis, berpikir sistematis, sabar dan sebagainya; (e) kesimpulan dari 

diskusi mudah dipahami oleh siswa karena siswa dapat mengikuti proses berpikir 

sebelum akhirnya mencapai kesimpulan.  

Metode diskusi ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah (a) dalam 

kelompok yang heterogen maka siswa yang lebih pandai akan mendominasi dalam 

kegiatan diskusi sedangkan siswa yang kurang pandai cenderung pasif dan menjadi 

pendengar saja; (b) jika dalam kelompok tidak ada yang pandai maka tidak akan 

menghasilkan dengan begitu proses belajar tidak akan efektif; (c) waktu yang 

diperlukan untuk melakukan metode diskusi sangat banyak bahkan sangat membuang 

waktu bila setiap topik matematika ingin didiskusikan. 

 

e. Metode Ekspositori 

Metode ekspositori lebih terpusat dibandingkan dengan metode ceramah 

dimana siswa belajar lebih aktif. Saling bertanya dan mengarjakan tugas dengan 

siswa yang lain maupun di depan kelas (Suherman, 2001:171). Metode ini lebih 

menekankan pada berakhirnya proses pembelajaran dan siswa diharapkan dapat 

memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang 

telah diuraikan. 
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Menurut Majid (2013:220-221) metode ekspositori mempunyai beberapa 

kelebihan diantaranya yaitu: 

(1) guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran, (2) dapat 

digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar, (3) metode ini 

sangat efektif jika materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Metode 

ini juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya yaitu: (1) metode 

pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki 

kemampuan mendengar dan menyimak secara baik, (2) sulit mengembangkan 

kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, 

dan kemampuan berpikir kritis karena banyak diberikan melalui ceramah, (3) 

gaya komunikasi metode pembelajaran ini lebih banyak terjadi satu arah (one-

way communication). 

 

f. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab merupakan suatu metode untuk memberi motivasi pada 

siswa agar membangkitkan pemikirannya untuk bertanya selama mendengarkan 

pelajaran, atau guru yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa yang 

menjawab. Metode tanya jawab digunakan untuk merangsang berpikir siswa dan 

membimbingnya dalam mencapai atau mendapatkan pengetahuan. 

Metode tanya jawab memperlihatkan adanya hubungan timbal balik secara 

langsung antara guru dan siswa (Majid, 2013:210). Metode tanya jawab biasanya 

digunakan untuk: (1) bermaksud mengulang bahan pelajaran, (2) ingin 

membangkitkan perhatian belajar siswa, (3) sebagai selingan metode ceramah, (4) 

untuk mengarahkan proses berpikir (Sabri, 2005:57). 
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g. Metode Sosiodrama (Role Playing) 

Metode sosio drama dan bermain peran dimaksudkan agar siswa diberikan 

peran dan kemudian mereka menampilkan peranannya itu didepan kelas. Sehingga 

hal-hal yang diperankan siswa yang berhubungan dengan masalah sosial itu yang 

disebut dengan sosio drama. 

Metode ini memiliki kelemahan dan kelebihan seperti metode-metode yang 

lain. Kelebihan metode ini yaitu dapat mengembangkan kreativitas siswa, memupuk 

kerjasama, mengembangkan bakat, siswa lebih memperhatikan pelajaran, memupuk 

keberanian, melatih siswa untuk menganalisis suatu masalah yang kemudian 

mengambil kesimpulan dalam waktu yang singkat.  

Adapun kelemahan yang dimiliki oleh metode ini adalah kurangnya 

kesungguhan dari peserta untuk mengikuti permainan ini. Sehingga kesalahan dari 

para peserta sering dijadikan bahan tertawaan bagi peserta lainnya. 

 

h. Metode Pemberian Tugas / Resitasi 

Metode ini biasa disebut sebagai metode tugas. Tugas yang paling sering 

diberikan dalam pelajaran matematika adalah pekerjaan rumah yang diartikan sebagai 

latihan menyelesaikan soal. Maksud dari pemberian soal pekerjaan rumah adalah agar 

siswa lebih terampil menyelesaikan soal, lebih memahami, dan mendalami pelajaran 

yang diberikan di sekolah. Selain itu juga agar murid biasa belajar sendiri, 

menumbuhkan rasa tanggungjawab, dan sikap positif terhadap matematika. 
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Menurut Alma (2010:57) metode tugas dan resitasi dapat merangsang siswa 

untuk belajar lebih aktif baik secara invidual maupun secara kelompok. Oleh karena 

itu, tugas dapat diberikan secara individual maupun secara kelompok. 

Metode resitasi dapat dilakukan. Pertama, apabila guru mengharapkan agar 

semua pengetahuan yang didapatkan dapat diterima siswa lebih mantap. Kedua, agar 

mengaktifkan siswa dalam mempelajari sendiri masalah dengan membaca, 

mengerjakan, dan mencoba sendiri. Ketiga, supaya siswa lebih rajin. 

Kelebihan yang dimiliki oleh metode pemberian tugas dan resitasi ini antara 

lain: (a) baik untuk mengisi waktu luang yang konstruktif; (b) mampu memupuk 

sikap tanggung jawab dalam segala tugas pekerjaan sebab dalam metode ini siswa 

diharuskan mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang telah dikerjakannya; (c) 

menumbuhkan sikap giat belajar yang dapat mengembangkan kreativitas siswa; (d) 

memberikan siswa tugas yang bersifat praktis. 

Adapun kelemahan yang dimiliki metode tugas dan resitasi yaitu (a) tugas 

dirumah seringkali dikerjakan oleh orang lain sehingga anak tidak mengetahui 

pekerjaannya sulit; (b) jika tugas jumlahnya terlalu banyak atau terlalu sulit maka 

akan mengganggu keseimbangan mental anak; (c) seringkali siswa tidak mengerjakan 

tugas yang diberikan dengan baik, cukup menyalinnya dari pekerjaan siswa yang lain. 

 

i. Metode Problem Solving 

Metode problem solving (pemecahan masalah) bukan hanya sekedar metode 

mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir karena dalam problem solving 

dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data 
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sampai menarik kesimpulan. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran berbasis 

masalah, yakni pembelajaran yang berorientasi “learner centered” dan berpusat pada 

pemecahan suatu masalah oleh siswa melalui kerja kelompok. 

Metode problem solving sering disebut disebut “metode ilmiah” (scientific 

method) karena langkah-langkah yang digunakan adalah langkah ilmiah yang dimulai 

dari merumuskan masalah, merumuskan jawaban sementara (hipotesis), 

mengumpulkan dan mencari data/fakta, menarik kesimpulan atau melakukan 

generalisasi, dan mengaplikasikan temuan ke dalam situasi baru (Majid, 2013:212). 

 

j. Metode Karyawisata 

Terkadang dalam proses belajar mengajar siswa perlu diajak ke luar sekolah, 

untuk meninjau tempat tertentu atau objek lainnya. Hal ini bukan sekedar rekreasi, 

tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan melihat kenyataannya. 

Metode karyawisata merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan 

membawa siswa mengunjungi objek yang akan dipelajari (Sabri, 2005:65). 

Metode karyawisata mempunyai beberapa kelebihan diantaranya yaitu dapat 

menyegarkan tubuh, merangsang kreativitas siswa dan para pembimbing atau 

pendidik agar memperhatikan sikap dan tingkah laku anak-anak dalam menghadapi 

berbagai hal yang beragam dan berbeda (Fathurrohman dan Sutikno, 2010:63). 
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k. Metode Studi Kasus 

Metode studi kasus menekankan pada pengembangan proses belajar mengajar 

untuk mencari dan menemukan masalah, konteks, penjelasan mengenai sebuah 

masalah sehingga peserta didik mampu memperoleh penguatan dan pemahaman 

secara komprehensif dengan data-data yang lengkap terhadap sebuah fenomena. 

Metode ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikirsiswa, 

kemampuan komunikasi secara verbal dan tertulis serta melatih siswa untuk bekerja 

sama dalam tim. Melalui metode ini diharapkan peserta didik terbiasa 

mengungkapkan pendapatnya disertai dengan data yang lengkap baik data dari 

perpustakaan (referensi) maupun data dari lapangan (Khilmiyah, 2005:86). 

 

l. Metode Pembelajaran dengan Audio Visual 

Metode pembelajaran ini dapat memberikan siswa dimensi pembelajaran yang 

lain selain itu pembelajaran ini dapat menggunakan teknologi yang rendah seperti 

tape recorder maupun yang memiliki teknologi tinggi seperti TV dan DVD. 

Pembelajaran ini juga dapat dilakukan pada siswa yang memiliki gaya belajar yang 

berbeda-beda. 

 

m. Metode Jigsaw 

Metode jigsaw adalah metode pembelajaran yang akan membagi siswa menjadi 

kelompok. Dimana setiap siswa diharapkan memahami suatu permasalahan, 

kemudian bergabung dengan anggota kelompok lain agar dapat membangun suatu 
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pemahaman yang utuh. Metode ini juga bermanfaat untuk membangun kerjasama 

antar anggota dalam kelompok. 

 

n. Metode Kegiatan Lapang 

Metode kegiatan lapangan yaitu kegiatan di luar kelas untuk mempelajari 

situasi baru dan berbeda. Siswa juga dapat melakukan survey untuk proyek 

pelajaran sosial, ataupun membuat peta lingkungan sekitar untuk matematika, 

ataupun menggunakan keterampilan berbahasa yang baru untuk memperoleh 

pengetahuan baru (Winarno, 2013:80). Metode kerja lapangan ini bertujuan tidak 

hanya sekedar mengadakan observasi atau peninjauan saja, tetapi langsung terjun 

aktif ke lapangan kerja guna mengadakan penyelidikan dan bekerja sendiri di dalam 

pekerjaan yang ada di masyarakat. Penggunaan metode ini diharapkan agar siswa 

dapat langsung menghayati sendiri dan berpartisipasi aktif dalam proses pekerjaan 

itu. 

 

o. Metode Presentasi 

Metode presentasi yaitu kegiatan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil yang telah dipelajari atau 

diteliti (Winarno, 2013:81). Metode .ini memberikan siswa kesempatan untuk 

menampilkan sesuatu yang telah mereka pelajari, kaji dan teliti di depan kelas 

atau kelompok. Metode ini melatih keberanian siswa untuk menyampaikan hasil 

pekerjaannya dengan rasa percaya diri. 
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3. Prinsip-prinsip Penentuan Metode 

Sebagai seorang guru tentu saja tidak boleh lengah bahwa ada beberapa hal 

yang patut diperhatikan dalam penentuan atau penggunaan  metode dalam proses 

interaksi belajar mengajar terhadap siswa. 

Menurut Suprihatiningrum (2014:282) pembelajaran dikatakan baik jika 

memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. 

(a) Sesuai dengan tujuan, karakteristik materi, dan karakteristik siswa; (b) 

Luwes, fleksibel, artinya dapat dipadukan dengan metode lain guna mencapai 

tujuan pembelajaran; (c) Berfungsi menyatukan teori dengan praktik sehingga 

mampu menghantarkan kemampuan praktis dan pemahaman siswa; (d) 

Penggunaanya dapat mengembangkan materi yang ada; (e) Memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk ikut aktif dalam kegiatan di kelas. 

Menurut Fathurrohman dan Sutikno (2010:56-59) menentukan metode 

harus memperhatikan beberapa prinsip yang mendasari urgensi metode dalam 

proses belajar mengajar, yakni: 

a. Prinsip motivasi dan tujuan belajar 

Motivasi memiliki kekuatan sangat besar dalam proses pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran merupakan pernyataan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi atau 

dilakukan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan 

metode pembelajaran harus berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

b. Prinsip kematangan dan perbedaan individual 

Belajar memiliki masa kepekaan masing-masing dan tiap anak memiliki tempo 

kepekaan yang tidak sama, karena itu setiap guru agar memperhatikan waktu dan 
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irama perkembangan anak, motif, intelegensi dan emosi, kecepatan menangkap 

pelajaran, serta pembawaan dan faktor lingkungan. 

c. Intergrasi pemahaman dan pengalaman 

Penyatuan pemahaman dan pengalaman menghendaki suatu proses 

pembelajaran yang mampu menerapkan pengalaman nyata dalam suatu daur proses 

belajar. Prinsip belajar ini didasarkan pada asumsi bahwa pengalaman mendahului 

proses belajar dan isi pengajaran atau makna sesuatu harus berasal dari pengalaman 

siswa sendiri. 

d. Prinsip fungsional 

Belajar merupakan proses pengalaman hidup yang bermanfat bagi kehidupan 

berikutnya. Belajar tidak bisa lepas dari nilai manfaat, sekalipun bisa berupa nilai 

manfaat teoritik atau praktis bagi kehidupan sehari-hari. 

e. Prinsip menggembirakan 

Belajar merupakan proses yang terus berlanjut tanpa henti seiring kebutuhan 

dan tuntutan yang terus berkembang. Berkaitan dengan kepentingan belajar yang 

terus menerus, maka metode mengajar jangan sampai memberi kesan memberatkan, 

sehingga kesadaran belajar pada anak cepat berakhir. 

 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Metode 

Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta 

didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai 

pada setiap mata pelajaran. Fathurrohman dan Sutikno (2010:60-61) mengemukakan 
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enam macam faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode 

pembelajaran antara lain sebagai berikut. 

a) Tujuan yang hendak dicapai 

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Setiap 

guru hendaknya memperhatikan tujuan pembelajaran. Karakteristik tujuan yang akan 

dicapai sangat mempengaruhi penentuan metode sebab metode pembelajaran harus 

berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

b) Materi pelajaran 

Materi pelajaran ialah sejumlah materi yang hendak disampaikan oleh guru 

untuk bisa dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik. 

c) Peserta didik 

Peserta didik sebagai subjek belajar memiliki karakteristik yang berbedabeda 

baik minat, bakat, kebiasaan, motivasi, situasi sosial, lingkingan keluarga dan 

harapan terhadap masa depannya. Perbedaan peserta didik dari aspek psikologis 

seperti sifat pendiam, hiperaktif, tertutup, terbuka, periang, pemurung bahkan ada 

yang menunjukkan perilaku-perilaku yang sulit dikenal. Semua perbedaan tadi akan 

berpengaruh terhadap penentuan metode pembelajaran. 

d) Situasi 

Situasi kegiatan belajar merupakan setting lingkungan pembelajaran yang 

dinamis. Guru disini harus teliti dalam melihat situasi. Oleh karena itu, pada waktu 

tertentu guru melakukan proses pembelajaran di luar kelas atau di alam 

terbuka. 
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e) Fasilitas

Fasilitas dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Oleh

karena itu, ketiadaan fasilitas akan sangat mengganggu pemilihan metode yang tepat, 

seperti tidak adanya laboratorium untuk praktek, jelas kurang mendukung 

penggunaan metode eksperimen atau demonstrasi. Jadi, fasilitas ini sangatlah penting 

guna berjalannya proses pembelajaran yang efektif. 

f) Guru

Setiap orang memiliki kepribadian, performance style, kebiasaan dan

pengalaman mengajar yang berbeda-beda. Kompetensi mengajar biasanya 

dipengaruhi pula oleh latar belakang pendidikan. Untuk menjadi seorang guru pada 

intinya harus memiliki jiwa yang professional. Memiliki jiwa keprofesionalan dalam 

menyampaikan pelajaran atau dalam proses pembelajaran itu akan berhasil sesuai 

dengan tujuan yang telah ditentukan. 

B. Berpikir Kritis

1. Pengertian Berpikir

Keterampilan berpikir dapat didefinisikan sebagai proses kognitif yang di

pecah-pecah ke dalam langkah-langkah nyata yang kemudian digunakan sebagai 

pedoman berpikir. Santrock (2008:9) menyatakan berpikir merupakan memanipulasi 

dan mengubah informasi dalam memori, yang mana sering dilakukan untuk 

membentuk konsep, alasan, membuat keputusan, berpikir kreatif , berpikir kritis dan 

memecahkan masalah. Sedangkan menurut King (2010:7) berpikir melibatkan proses 

memanipulasi informasi secara mental seperti membentuk konsep abstrak, 
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menyelesaikan berbagai masalah, mengambil keputusan dan melakukan refleksi kritis 

sesuatu menghsilkan gagasan kreatif. 

Di dalam berpikir mengadung sifat, proses, dan hasil. Sifat berpikir merupakan 

suatu keadaan mental dan dapat dipersepsikan serta diinterprestasikan. Proses 

berpikir merupakan urutan kejadian mental yang terjadi secara alamiah atau terencana 

yang bertujuan untuk mencampur, mencocokkan, menggabungkan, menukar dan 

mengurutkan konsep-konsep, presepsi-persepsi dan pengalaman sebelumnya. 

Sedangkan hasil berpikir adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses berpikir dan 

mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Hasil berpikir dapat berupa, ide, 

gagasan, penemuan dan pemecahan masalah serta selanjutnya dapat diwujudkan 

(Kusnawa, 2011: 2-3). 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa berpikir adalah aktivitas mental 

yang terjadi secara ilmiah atau terencana untuk mencocokkan dan menggabungkan 

informasi yang ada dengan pengalaman sebelumnya dengan tujuan untuk 

memperoleh ide atau gagasan untuk mencari solusi pemecahan masalah. 

 

2. Pengertian Berpikir Kritis 

Pentingnya kemampuan berpikir kritis tak lepas dari teori konstruk pemikiran, 

dalam artian kurikulum menginginkan peserta didik mampu memiliki sebuah daya 

dalam hal membangun kerangka berpikir kritis. Salah satu bentuk berpikir adalah 

berpikir tingkat tinggi yang terwujud dalam berpikir kritis dan kreatif (Sari dan Putra, 

2015 : 30). Menurut King (2010:18) berpikir kritis sebagai berpikir reflektif dan 

produktif serta mengevaluasi bukti yang ada. Ennis (2011 :1) mendefinisikan berfikir 
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kritis sebagai reflektif yang beralasan dan difokuskan pada penetapan apa yang 

dipercayai atau yang dilakukan. Sedangkan Fisher (2008:13) menyatakan berfikir 

kritis adalah aktivitas terampil yang bisa dilakukan lebih baik atau sebaliknya dan 

pemikiran kritis yang baik akan memenuhi beragam standar intelektual seperti 

kejelasan relevansi dan lainnya sebagainya. Berpikir kritis menuntut interprestasi dan 

evaluasi terhadap observasi, komunikasi dan sumber informasi-informasi yang 

lainnya. 

Dari definisi berpikir kritis yang disampaikan oleh para ahli di atas maka 

peneliti menyimpulkan berpikir kritis adalah berpikir tingkat tinggi sebagai reflektif 

yang beralasan dan difokuskan pada penetapan apa yang dipercayai atau yang 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Berpikir kritis dengan jelas menuntut 

interpretasi dan evaluasi terhadap observasi, komunikasi, dan sumber-sumber 

informasi yang lainya, selain itu berpikir kritis juga menuntut keterampilan dalam 

memikirkan asumsi-asumsi, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan 

dalam menarik implikasi-implikasi (Fisher, 2008:14). 

 

3. Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis pada khususnya berkenaan dengan kemampuan 

untuk menghubungkan persoalan atau informasi yang diperolehnya melalui 

penyelidikan dan pengkajian secara sistematis sehingga menghasilkan suatu ide atau 

solusi untuk memecahkan persoalan (Bempah, 2014:3).  

Glaser (Fisher, 2008:7) menyatakan kemampuan berpikir kritis sebagai berikut 

: (a) mengenal masalah, (b) menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk 
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menangani masalah-masalah itu, (c) mengumpulkan dan menyusun informasi yang 

diperlukan, (d) mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan, (e) 

memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas dan khas, (f) menganalisis 

data, (g) menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan, (h) mengenal 

adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah, (i) menarik kesimpulan dan 

kesamaan-kesamaan yang diperlukan, (j) menguji kesamaan-kesamaan dan 

kesimpulan-kesimpulan yang seseorang ambil, (k) menyusun kembali pola-pola 

keyakinan seseorang bedasarkan pengalaman yang luas, (l) membuat penilaian yang 

tepat tentang hal-hal dan kualitas-kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis seseorang diperlukan sebuah 

acuan ataupun pedoman dalam pelaksanaanya yang berupa indikator. Menurut Ennis 

(2011:2-3) indikator kemampuan berpikir kritis dapat diturunkan dari aktivitas kritis 

siswa meliputi: a) mencari pernyataan yang jelas dari pertanyaan; b) mencari alasan; 

c) berusaha mengetahui informasi dengan baik; d) memakai sumber yang memiliki 

kredibilitas dan menyebutkannya; e) memerhatikan situasi dan kondisi secara 

keseluruhan; f) berusaha tetap relevan dengan ide utama; g) mengingat kepentingan 

yang asli dan mendasar; h) mencari alternatif; i) bersikap dan berpikir terbuka; j) 

mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu; k) mencari 

penjelasan sebanyak mungkin; l) bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian 

dari keseluruhan masalah. 

Selanjutnya Ennis mengidentifikasi 12 indikator berpikir kritis yang 

dikelompokannya dalam lima besar aktivitas sebagai berikut:  
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a) Memberikan penjelasan sederhana, yang berisi, memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis pertanyaan dan bertanya, serta menjawab pertanyaan tentang 

suatu penjelasan atau pernyataan. 

b) Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas mempertimbangkan 

apakah sumber dapat dipercaya atau tidak dan mengenai serta 

mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. 

c) Menyimpulkan yang terdiri atas kegiatan mendeduksi atau 

mempertimbangkan hasil deduksi, meninduksi atau mempertimbangkan 

hasil induksi, dan membuat serta menentukan nilai pertimbangan. 

d) Memberikan penjelasan lanjut, yang terdiri atas mengidentifikasi 

istilahistilah dan deifisi pertimbangan dan juga dimensi, serta 

mengidentifikasi asumsi. 

e) Mengatur strategi dan teknik, yang terdiri atas menentukan tindakan dan 

berinteraksi dengan orang lain. 

Bempah (2014:5) menyatakan terdapat lima indikator kemampuan berpikir 

kritis yang dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa 

yaitu : 

a) Kemampuan identifikasi , adalah kemampuan mengidentifikasi unsurunsur 

yang diketahui dalam soal yang meliputi kemampuan mengenal masalah, 

decoding makna atau menerjemahkan simbol atau kode-kode pesan yang 

diberikan (menyelidiki ide matematis), dan menjelaskan makna dari simbol 

atau kode yang telah diterjemahkan. 
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b) Kemampuan analisis adalah kemampuan menguraikan semua komponen 

yang ada dalam suatu permasalahan yang meliputi kemampuan memeriksa 

ide atau alternatif yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, 

mendeteksi argumen, dan menganalisis argumen. 

c) Kemampuan sintesis adalah kemampuan menggabungkan semua 

pengetahuan untuk menciptakan ide atau pengetahuan yang baru. 

d) Inferensi adalah meliputi kemampuan memgumpulkan bukti, membuat 

alternatif pemecahan masalah, dan kemudian membuat kesimpulan 

berdasarkan bukti dan alasan yang valid dalam proses analisis dan sintesis. 

e) Evaluasi adalah menilai dan menguji argumen yang relevan dalam suatu 

penyelesaian masalah, mengoreksi alternatif yang digunakan dalam 

pemecahan masalah. 

Bedasarkan indikator kemampuan berpikir kritis yang dijabarkan di atas, maka 

indikator yang akan digunakan pada penelitian kali ini mengadopsi dari indikator 

kemampuan berpikir kritis yang disampaikan oleh Bempah, Berikut ini indikator 

kemampuan berpikir kritis yang akan digunakan yaitu: (a) Kemampuan Identifikasi, 

(b) Kemampuan Analisis , (c) Kemampuan Sisntesis (d) Kemampuan Inferensi. Pada 

penelitian kali ini tidak mengugunakan indikator kemampuan evaluasi dikarenakan 

evaluasi susah untuk diukur dalam tes (Hidayanti, 2016:279). 
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Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

         Kemampuan      Indikator  
 

  Identifikasi    -  Mampu menyebutkan informasi yang ada pada soal 

-  Mampu menyebutkan maksud atau tujuan dari soal 

 

 

  Analisis    -  Mampu menghubungkan informasi yang ada pada  

   soal untuk memecahkan masalah 

-  Mampu membuat alternatif pemecahan masalah 

   bedasarkan informasi yang ada dengan langkah -     

   langkah pemecahan masalah yang jelas dan sistematis 

-  Mampu mengungkap komponen – komponen yang  

   belum diketahui untuk menyelesaikan masalah 

 

 

  Sintesis    -  Mampu membuat sebuah alternatif yang lain untuk 

   memecahkan masalah 

 

 

  Inferensi    -  Mampu membuat sebuah kesimpulan sesuai dengan 

   permasalahan yang ada. 

 

 

                                                                               (Adaptasi dari Bempah, 2014) 
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C. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis 

mengenai Berpikir Kritis adalah penelitian Mawar Kusmawati (2012) yang berjudul 

“Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Smp Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika” di SMP kelas VII di MTs Negeri Batu, menyatakan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa SMP khususnya yang berada kelas VII-F MTs Negeri Batu 

dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan indikator kemampuan berfikir 

kritis berbeda setiap kategori. Pada kategori siswa berkemampuan tinggi dan kategori 

siswa berkemapuan sedang mampu memenuhi indikator kemampuan berfikir kritis 

identifikasi dan analisis pada semua masalah yang diberikan. Pada siswa dalam 

kategori berkemampuan rendah tidak memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis 

yang ada. 

Penelitian Sholihah (2015) yang berjudul penelitian “Analisis Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa dalam Pemecahan Masalah pada Materi Trigonometri di Kelas 

X MIA 5 MAN 2 Tulungagung” Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015, 

menyatakan bahwasannya siswa dengan kemampuan tinggi 18 berada pada TKBK 3 

dimana ia mampu memenuhi ketuju indikator berpikir kritis serta mampu 

menyelesaikan masalah melalui 4 tahap pemecahan masalah. Siswa dengan 

kemampuan sedang berada pada TKBK 1 karena tidak semua indikator berpikir kritis 

dipenuhi dan hanya sampai pada menentukan rumus yang digunakan dengan tepat. 

Serta dalam pemecahan masalah yang dilakukan hanya sampai pada tahap 

merencanakan masalah. Siswa dengan kemampuan rendah berada pada TKBK 0 



34 
 

 
 

karena tidak semua indikator berpikir kritis dipenuhinya dan hanya sampai pada 

merumuskan pokok-pokok permasalahan yang ada dengan jelas. 

Penelitian yang dilakukan oleh peniliti pada penelitian ini pada dasarnya 

memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mawar 

Kusmawati (2012) dan yang dilakukan oleh Sholihah (2015) kemiripan yang ada 

yaitu penelitian mengenai kemampuan berpikir kritis siswa dan pengelompokan 

siswa kedalam tiga yaitu kategori tinggi sedang dan rendah pengelompokan ini 

berdasarkan hasil perolehan tes tulis yang dilakukan oleh siswa. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian, metode pembelajaran 

yang di gunakan oleh guru yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis siswa dan indikator kemampuan berpikir kritis yang digunakan. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dilakuakan 

oleh Sholihah (2015) yaitu dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan tingkat 

kemampuan berpikir kritis (TKBK) untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, 

untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dalam penelitian ini peneliti 

mengukurnya melalui tercapainya indikator kemampuan berpikir kritis yang telah 

dibuat oleh peneliti. Selain itu dalam penelitian ini memiliki kelebihan yaitu untuk 

membantu guru mengukur kemampuan berpikir kritis siswa melalui penerapan 

metode yang sesuai dengan pembelajaran. 

 

D. Kerangka Pikir 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan 

suatu pembelajaran agar dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Penerapan 
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metode pembelajaran yang tepat akan memberikan dampak yang baik bagi siswa baik 

itu dalam hal minat, motivasi belajar dan belajarnya. Metode pembelajaran lebih 

terfokus pada upaya mengaktifkan para peserta didik dibandingkan guru. Langkah 

selanjutnya setelah mengetahui jenis-jenis metode pembelajaran adalah menganalisis 

metode pembelajaran apa saja yang digunakan oleh guru dalam praktik mengajar di 

SDN Punten 1 Batu.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang bersumber data dari guru kelas V di SDN Punten 1 Batu. Analisis 

data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penyimpulan data. Sehingga dihasilkan data yang mendeskripsikan dan menganalisis 

tentang metode pembelajaran yang di gunakan guru untuk kelas V di SDN Punten 1  

Batu. Adapun kerangka pikir penelitian deskriptif kualitatif ini adalah seperti gambar 

2.1. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Analisis Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran (Uno dan Nudin, 2011:7) 

Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara 

yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan 

merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran 

Perencanaan 

Metode 

Pembelajaran tematik 

Pelaksanaan 

Metode 

Pembelajaran tematik 

Hasil 

Metode 

Pembelajaran tematik 

Hasil Penelitian 

Deskripsi mengenai Metode Pembelajaran yang digunakan Guru Dalam 

Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Di SDN Punten 1 Batu 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan 3 teknik 

pengumpulan data yakni : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 

pada penelitian ini menggunakan 4 teknik antara lain : pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, penyimpulan data 




