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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

1.1 Diskripsi Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Gumelar Kecamatan Wadaslintang 

Kabupaten Wonosobo pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013. SDN 1 

Gumelar terletak di pedesaan dengan jarak dari kota Kabupaten Wonosobo sekitar  

45km, karena keberadaannya yang terletak jauh dari pusat kota atau pemerintahan 

daerah maka SDN 1 Gumelar mengalami kesulitan terutama dalam bidang 

pembangunan sekolah dan pengembangan. Pada mulanya SDN 1 Gumelar adalah 

SD Inpres Gumelar kemudian seiring dengan perkembangan kemajuan progam 

dari pemerintah maka SD Inpres Gumelar dihapus daan diganti nama berubah 

menjadi SDN 1 Gumelar. SDN 1 Gumelar tergolong dalam SD yang tertinggal 

karena perhatian dari pemerintah masih kurang. Akan tetapi dengan usaha dan 

semangat para guru dalam meningkatkan kualitas sekolah akhirnya secara 

perlahan menuai hasil dengan dilahirkannya generasi-generasi siswa yang baik 

dan mempunyai kualitas mumpuni dibidang akademik. Kemajuan tersebut sangat 

membanggakan bagi pihak guru dan masyarakat sekitar. Sekarang ini pemerintah 

Kabupaten sudah mulai mengenal dan memperhatikan SDN 1 Gumelar dengan 

melalui prestasi-prestasi yang dicapai terutama bidang olahraga bola voli putri 

sering menjuarai perlombaan sampai tingkat kabupaten. Prestasi tersebut tentunya 

sangat membanggakan bagi orang tua murid khususnya, terlebih karena sebagian 

besar mata pencaharian orang tua murid dari SDN 1 Gumelar sebagai petani dan 

hidup di pedesaan. SDN 1 Gumelar memiliki 9 tenaga pengajar atau guru dan 1 

orang sebagai karyawan staf  TU.  
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4.1.2 Guru/Tenaga Pendidik SD 1 Gumelar Tahun 2012/2013 

SD 1 Gumelar memiliki 9 tenaga pengajar atau guru dan 1 orang sebagai 

karyawan staf  TU. Guru dan tenaga pendidikan yang ada di SDN 1 Gumelar 

sudah cukup memenuhi standar akreditasi sekolah dasar baik secara kuantitas 

maupun kualitas. Jumlah guru tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari 9 guru 

yang ada 6 guru sudah (PNS) dan 3 guru wiyata bakti.   

Tabel.1 
Daftar nama guru SD 1 Gumelar pada tahun ajaran 2012/2013 

NO Nama Jabatan Status 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Lasmini S.Pd.SD 
Slamet Yuwono A.Ma 
Dalnan S.Pd.SD 
Watiyo S.Pd.SD 
Barsium A.Ma 
Basuki Ratnawati S.Pd.SD 
Komariyah S.Pd.SD 
Anisa Meidina S.Pd. 
Siti Khotijah S.Pd.I 

Kepala sekolah 
Guru kelas 6 
Guru kelas 5 
Guru kelas 4 
Guru kelas 3 
Guru kelas 2 
Guru kelas 1 
Guru penjaskes 
Guru PAI 

PNS 
PNS 
PNS 
PNS 
Wiyata bakti 
Wiyata bakti 
PNS 
Wiyata bakti 
PNS 

Sumber : Daftar Nama Guru SD 1 Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten 
Wonosobo Tahun Ajaran 2012/2013. 
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4.1.3 Siswa Kelas 2 SD 1 Gumelar Tahun 2012/2013 

Jumlah siswa kelas 2 SDN 1 Gumelar pada tahun ajaran 2012/2013 adalah 

22 siswa dengan jumlah siswa laki-laki 10 dan siswa perempuan 12.  

Tabel. 2 
Daftar nama siwa kelas 2 tahun ajaran 2012/2013  

NO NAMA Laki-laki Perempuan  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Nur Wahid 
Farida Nurul 
Adi Nugraha 
Lianawati 
Keiza Ayu Adela 
Chandra Galih 
Evi Angraeni 
Hamzah 
Puji Lestari 
Nunik Sardinia 
Agung Setiawan 
Ani Utari 
Saputra 
Joko Sasongko 
Dewi lestari 
Tri Sutoro 
Muh Taufik 
Dwi Rahayu 
Eko Kristiono 
Alvinta Diyanti R 
Dina Kristina 
Siti Nur Aeni 

� 
 
� 
 
 
� 
 
� 
 
 
� 
 
� 
� 
 
� 
� 
 
� 
 
 
 

 
� 
 
� 
� 
 
� 
 
� 
� 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 
 
� 
� 
� 

 
Sumber : Absensi siswa Kelas 2 SD 1 Gumelar Kecamatan Wadaslintang 
Kabupaten Wonosobo Tahun Ajaran 2012/2013.  
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4.1.4 Sarana dan Prasarana SD 1 Gumelar Tahun 2012/2013 

Ketersedian sarana dan prasarana fisik di SD 1 Gumelar pada tahun 

2012/2013 cukup baik. Sarana dan prasarana gedung dan ruangan sudah 

mencukupi meskipun belum adanya ruang laboratorium.  

  Tabel.3 
Kondisi sarana dan prasarana SD 1 Gumelar tahun ajaran 2012/2013 

No  Kondisi gedung Baik  Kurang baik 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Kelas 1  
Kelas 2 
Kelas 3 
Kelas 4 
Kelas 5 
Kelas 6 
Perpustakaan 
UKS 
Kantor 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
 

 
 
 
 
 
 
� 
� 
� 

Sumber : Sarana dan Prasarana SD 1 Gumelar Kecamatan Wadaslintang 
Kabupaten Wonosobo Tahun Ajaran 2012/2013. 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi sarana dan 

prasarana  SD 1 Gumelar masih bagus, hanya tidak adanya LAB IPA. 

4.1.5 Materi penelitian  IPA kelas 2 pada tahun ajaran 2012/2013 

Tabel.4 
Penelitian ini membahas materi IPA kelas 2 semester 2 pada tahun ajaran 
2012/2013, yaitu : 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Kegiatan 
Belajar 

Memahami 
peristiwa alam 
dan pengaruh 
matahari dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

Mendeskrisipkan 
kegunaan sinar 
matahari dalam 
kehidupan sehari-
hari 

Pengaruh sinar 
matahari pada 
kondisi alam dan 
lingkungan 

Hubungan 
kenampakan 
matahari dan 
bayang-bayang 

Sumber : Silabus Kelas 2 SDN 1 Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten 
Wonosobo Tahun Ajaran 2012/2013. 

Dari tabel diatas kegiatan belajar yang diajarkan oleh guru adalah hubungan 

kenampakan matahari dan bayang-bayang.   
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4.2 Hasil  Penelitian 

4.2.1 Penggunaan Metode Pembelajaran Bervariasi pada Pembelajaran 

IPA di Kelas 2 

Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas siswa maka diperlukannya 

usaha perbaikan dari proses pembelajaran salah satunya melalui metode 

pembelajaran yang bervariasi seperti : metode ceramah, metode demonstrasi, 

metode tanya jawab, dan metode kerja kelompok  telah di gunakan oleh guru 

kelas 2 SDN 1 Gumelar dalam belajar IPA. Maksud dari penggunaan metode 

pembelajaran bervariasi agar aktivitas siswa dapat meningkat karena metode 

pembelajaran mempunyai varian yang berbeda-beda. Penggunaan metode 

pembelajaran bervariasi seperti metode ceramah, metode demonstrasi, metode 

tanya jawab, dan metode kerja kelompok  alasannya guru sangat efektif 

diterapkan pada kelas rendah karena suasana belajar yang tercipta bisa 

menyenangkan bagi siswa ketika mengikuti pembelajaran. 

4.2.2 Lembar Observasi Keaktifan dan Aktivitas Siswa Dalam Belajar 

Sekolah / Kelas : SDN 1 Gumelar  

Hari / Tanggal  : Jumat 3 Mei 2013 

Nama Guru  : Basuki Ratna SPd.Sd 

Nama Observer : Prastowo Agung Santoso 

Tujuan : 

1. Merekam data berapa banyak siswa di suatu kelas aktif belajar 

2. Merekam data kualitas aktivitas belajar siswa 

Petunjuk : 

1. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran 

tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan siswa. 

2. Observer memberikan skor sesuai dengan petunjuk berikut: 

Keterangan : 

1. Banyak siswa : 0 sampai > 20% ; 2 bila 20% sampai > 40% ; 3 bila 40% 

sampai > 60% skor 4 bila 60% sampai 80% ; skor 5 bila 80% sampai 100% 

aktif. 
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2. Kualitas : 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = baik sekali 

Tabel.5 
Lembar Observasi Keaktifan dan Aktivitas Siswa  

No. Aktivitas Belajar Siswa Banyak 
Siswa 
yang 
Aktif 

Kualitas 
Keaktifan 

A. Pengetahuan dialami, dipelajari, dan ditemukan 
oleh siswa 

--- --- 

1. Melakukan pengamatan ketika guru sedang 
mengajar 

  

2. Mendengarkan dengan aktif (menunjukkan 
respon, misal tersenyum atau tertawa saat 
mendengar hal-hal lucu yang disampaikan, 
terkagum-kagum bila mendengar sesuatu yang 
menakjubkan, dsb) 

  

B. Siswa melakukan sesuatu untuk memahami 
materi pelajaran (membangun pemahaman) 

--- --- 

1. Berlatih (misalnya berlatih memperagakan suatu 
metode pembelajaran yang di arahkan oleh 
guru) 

  

2. Berpikir kreatif (misalnya mencoba 
memecahkan masalah-masalah pada latihan soal 
yang berada di papan tulis) 

  

3. Berpikir kritis (misalnya dengan mengajukan 
pertanyaan kepada guru ketika siswa mengalami 
kesulitan  maupun menemukan kejanggalan) 

  

C. Siswa mengkomunikasikan sendiri hasil 
pemikirannya 

--- --- 

1. Mengemukakan pendapat   
2. Menjelaskan kepada sesama teman    
3. Berdiskusi    
4. Memajang hasil karya   
4.2.3 Penggunaan Metode Ceramah 

Penggunaan metode ceramah dilakukan guru kelas 2 ketika sedang  belajar 

IPA bertujuan untuk mempercepat penyampaian materi dan mempersingkat waktu 

dan tenaga sebelum guru masuk ke inti pembelajaran. Metode ceramah digunakan 

guru ketika di awal pembelajaran sebagai ekplorasi awal sebelum memulai 

kegiatan yang selanjutnya. Respon yang di berikan siswa yaitu baik karena ketika 

guru sedang menggunakan metode ceramah suasana kelas menjadi tidak ramai 

dan semua siswa menanggapi dengan cermat apa yang disampaikan oleh guru.  
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Table.6 
Lembar Observasi Keaktifan Dan Aktivitas Siswa ketika Guru Menggunakan 

Metode Ceramah 
No. Aktivitas Belajar Siswa Banyak 

Siswa 
yang 
Aktif 

Kualitas 
Keaktifan 

A. Pengetahuan dialami, dipelajari, dan ditemukan 
oleh siswa 

--- --- 

1. Melakukan pengamatan ketika guru melakukan 
ceramah 

16 4 

2. Mendengarkan dengan aktif (menunjukkan 
respon, misal tersenyum atau tertawa saat 
mendengar hal-hal lucu yang disampaikan, 
terkagum-kagum bila mendengar sesuatu yang 
menakjubkan, dsb) 

18 4 

B. Siswa melakukan sesuatu untuk memahami 
materi pelajaran (membangun pemahaman) 

--- --- 

1. Berlatih (misalnya berlatih memperagakan suatu 
metode pembelajaran yang di arahkan oleh 
guru) 

  

2. Berpikir kreatif (misalnya mencoba 
memecahkan masalah-masalah pada latihan soal 
yang berada di papan tulis) 

  

3. Berpikir kritis (misalnya dengan mengajukan 
pertanyaan kepada guru ketika siswa mengalami 
kesulitan  maupun menemukan kejanggalan) 

  

C. Siswa mengkomunikasikan sendiri hasil 
pemikirannya 

--- --- 

1. Mengemukakan pendapat 12 3 
2. Menjelaskan kepada sesama teman    
3. Berdiskusi    
4. Memajang hasil karya   
4.2.4 Metode Demonstrasi 

Penggunaan metode demonstrasi dilakukan guru kelas 2 ketika sedang  

belajar IPA bertujuan supaya siswa bisa lebih mudah memahami konsep dan 

maksud dari sebuah materi pembelajaran IPA. Metode demonstrasi sangat 

membantu siswa ketika siswa sedang belajar, karena metode demonstrasi siswa 

dahadapkan belajar secara langsung dan nyata terlebih untuk siswa kelas 2 yang 

tingkat pemahamannya masih rendah, jadi penggunaan metode demonstrasi juga 
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bisa meningkatkan motivasi tersendiri bagi siswa untuk belajar dan membuat 

aktivitas siswa meningkat ketika sedang mengikuti pembelajaran IPA. 

Table.7 
Lembar Observasi Keaktifan Dan Aktivitas Siswa ketika Guru Menggunakan 

Metode Demonstrasi 
No. Aktivitas Belajar Siswa Banyak 

Siswa 
yang 
Aktif 

Kualitas 
Keaktifan 

A. Pengetahuan dialami, dipelajari, dan ditemukan 
oleh siswa 

--- --- 

1. Melakukan pengamatan ketika guru melakukan 
demonstrasi 

16 4 

2. Mendengarkan dengan aktif (menunjukkan 
respon, misal tersenyum atau tertawa saat 
mendengar hal-hal lucu yang disampaikan, 
terkagum-kagum bila mendengar sesuatu yang 
menakjubkan, dsb) 

18 4 

B. Siswa melakukan sesuatu untuk memahami 
materi pelajaran (membangun pemahaman) 

--- --- 

1. Berlatih (misalnya berlatih memperagakan suatu 
metode pembelajaran yang di arahkan oleh 
guru) 

17 5 

2. Berpikir kreatif (misalnya mencoba 
memecahkan masalah-masalah pada latihan soal 
yang berada di papan tulis) 

  

3. Berpikir kritis (misalnya dengan mengajukan 
pertanyaan kepada guru ketika siswa mengalami 
kesulitan  maupun menemukan kejanggalan) 

17 4 

C. Siswa mengkomunikasikan sendiri hasil 
pemikirannya 

--- --- 

1. Mengemukakan pendapat 15 4 
2. Menjelaskan kepada sesama teman    
3. Berdiskusi    
4. Memajang hasil karya   
 

4.2.5 Metode Tanya jawab 

Penggunaan metode Tanya jawab yang dilakukan oleh guru kelas 2 ketika 

pembelajaran IPA merupakan langkah yag tepat dilakukan karena tujuan dari guru 

menggunakan metode Tanya jawab adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa tentang materi dan metode Tanya jawab dapat membantu melatih mental 
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siswa menjadi pemberani dan membuat aktivitas dari siswa meningkat karena 

suasana pemebalajaran jadi bersahabat dan tidak ada lagi rasa canggung pada diri 

siswa. Aktivitas dari siswa yang terjadi seperti pada tabel berikut : 

Tabel.8 
Lembar Observasi Keaktifan Dan Aktivitas Siswa ketika Guru Menggunakan 

Metode Tanya Jawab 
No. Aktivitas Belajar Siswa Banyak 

Siswa 
yang 
Aktif 

Kualitas 
Keaktifan 

A. Pengetahuan dialami, dipelajari, dan ditemukan 
oleh siswa 

--- --- 

1. Melakukan pengamatan ketika guru melakukan 
tanya jawab 

17 4 

2. Mendengarkan dengan aktif (menunjukkan 
respon, misal tersenyum atau tertawa saat 
mendengar hal-hal lucu yang disampaikan, 
terkagum-kagum bila mendengar sesuatu yang 
menakjubkan, dsb) 

17 4 

B. Siswa melakukan sesuatu untuk memahami 
materi pelajaran (membangun pemahaman) 

--- --- 

1. Berlatih (misalnya berlatih memperagakan suatu 
metode pembelajaran yang di arahkan oleh 
guru) 

  

2. Berpikir kreatif (misalnya mencoba 
memecahkan masalah-masalah pada latihan soal 
yang berada di papan tulis) 

  

3. Berpikir kritis (misalnya dengan mengajukan 
pertanyaan kepada guru ketika siswa mengalami 
kesulitan  maupun menemukan kejanggalan) 

19 4 

C. Siswa mengkomunikasikan sendiri hasil 
pemikirannya 

--- --- 

1. Mengemukakan pendapat 16 4 
2. Menjelaskan kepada sesama teman    

3. Berdiskusi    

4. Memajang hasil karya   

 

4.2.6 Metode kerja kelompok 

Penggunaan metode kerja kelompok yang dilakukan oleh guru kelas 2 

pada pembelajaran IPA merupakan langkah yang tepat karena metode tugas 
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kelompok dapat melatih siswa untuk berlatih kerja sama dan menanamkan nilai 

rasa  saling menghormati sesama siswa. Pada penggunaan metode kerja kelompok 

ini aktivitas dari siswa juga menunjukan nilai yang positif dan meningkat seperti 

pada tabel berikut : 

Tabel.9 
Lembar Observasi Keaktifan Dan Aktivitas Siswa ketika Guru Menggunakan 

Metode Kerja Kelompok 
No. Aktivitas Belajar Siswa Banyak 

Siswa 
yang 
Aktif 

Kualitas 
Keaktifan 

A. Pengetahuan dialami, dipelajari, dan ditemukan 
oleh siswa 

--- --- 

1. Melakukan pengamatan ketika guru melakukan 
kerja kelompok 

17 4 

2. Mendengarkan dengan aktif (menunjukkan 
respon, misal tersenyum atau tertawa saat 
mendengar hal-hal lucu yang disampaikan, 
terkagum-kagum bila mendengar sesuatu yang 
menakjubkan, dsb) 

17 4 

B. Siswa melakukan sesuatu untuk memahami 
materi pelajaran (membangun pemahaman) 

--- --- 

1. Berlatih (misalnya berlatih memperagakan suatu 
metode pembelajaran yang di arahkan oleh 
guru) 

17 5 

2. Berpikir kreatif (misalnya mencoba 
memecahkan masalah-masalah pada latihan soal 
yang berada di papan tulis) 

17 4 

3. Berpikir kritis (misalnya dengan mengajukan 
pertanyaan kepada guru ketika siswa mengalami 
kesulitan  maupun menemukan kejanggalan) 

17 4 

C. Siswa mengkomunikasikan sendiri hasil 
pemikirannya 

--- --- 

1. Mengemukakan pendapat 11 4 
2. Menjelaskan kepada sesama teman  16 4 
3. Berdiskusi  16 4 
4. Memajang hasil karya 11 4 
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Persentase keaktifan dan aktivitas siswa 

Ceramah  Demonstrasi  Tanya Jawab Kerja Kelompok 
  x 100% = 

72,7%����

 x 100% = 
81,9% 

 x 100% = 
54,6% 
 
  
 

  x 100% = 72,7% 

 x 100% = 81,9% 

 x 100% = 77,3% 
 

 x 100% = 77,3% 

 x 100% = 68,1% 
 

 x 100% = 
77,3% 

 x 100% = 
77,3% 

 x 100% = 
86,5% 

  x 100% = 
72,7% 
 

 x 100% = 77,3% 

 x 100% = 77,3% 

 x 100% = 77,3% 

 x 100% = 77,3% 

 x 100% = 77,3% 

 x 100% = 50% 

  x 100% = 72,7% 

  x 100% = 72,7% 

 x 100% = 50% 

69,7% 75,46% 78,45% 70,21% 
 

Dari penelitian diatas maka dapat digambarkan dalam diagram seperti di 

bawah ini : 

 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2013 

dalam kegiatan pembelajaran IPA di kelas 2 SDN 1 Gumelar cara guru mengajar  
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sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti: metode 

ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab dan  metode kerja kelompok. 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti ketika guru 

menggunakan metode pembelajaran bervariasi dalam pembelajaran IPA data 

menunjukan bahwa manfaat menggunakan metode bervariasi seperti: metode 

ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode kerja kelompok 

bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dan mempermudah kinerja 

guru ketika menyampaikan informasi suatu materi. Metode demonstrasi bertujuan 

untuk menekankan pemahaman siswa tentang suatu materi dengan cara 

memperagakan suatu kejadian menggunakan benda sebagai alat demostrasi. 

Metode tanya jawab bertujuan untuk mengeksplor seberapa jauh pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran. Metode kerja kelompok bertujuan untuk 

melatih mental siswa dalam mengemukakan pendapat dan melatih siswa menjalin 

hubungan kerjasama dengan sesama teman dan dari semua penggunaan metode 

pembelajaran bervariasi aktivitas siswa yang terjadi menunjukan peningkatan jadi 

antara penggunaan metode pembelajaran dengan aktivitas siswa saling 

berhubungan..  

Metode pembelajaran juga mempermudah kinerja guru ketika sedang 

mengajar dan  membuat siswa merasa senang karena suasana pembelajaran bisa 

berubah-ubah dan tidak pasif. Adapun alasan sebagai guru atau tenaga pendidik 

yang baik dapat  menerapkan metode pembelajaran bervariasi merupakan langkah 

yang tepat karena SDN 1 Gumelar berada di pedesaan yang memungkinkan pihak 

orang tua kurang memperhatikan anaknya ketika belajar dan orang tua tidak mau 

membimbing anaknya ketika belajar di rumah. Permasalahan ini membuat guru 

termotivasi untuk menggunakan metode pembelajaran bervariasi seperti: metode 

ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab dan  metode kerja kelompok 

supaya keaktifan siswa meningkat ketika mengikuti pembelajaran dan siswa lebih 

bersemangat untuk belajar didalam kelas. Materi IPA membutuhkan pembelajaran 

secara langsung atau nyata agar lebih mudah untuk dipahami karena untuk kelas 2 

atau kelas rendah biasanya masih sulit memahami isi dan tujuan pembelajaran. 
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4.2.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Metode Pembelajaran 

4.2.7.1 Faktor Pendukung 

Guru di SDN 1 Gumelar menggunakan metode pembelajaran seperti: 

metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab dan  metode kerja 

kelompok dalam mengajar IPA untuk memudahkan ketika mengajar IPA dan 

meningkatkan keaktifan siswa mengikuti pembelajaran. Metode yang digunakan 

guru dalam proses pembelajaran IPA menyesuaikan dengan materi, SK dan KD. 

Dalam setiap pembelajaran IPA bisa menggunakan berbagai macam metode 

pembelajaran karena didukung oleh beberapa faktor pendukung seperti alat peraga 

yang bisa dimanfaatkan oleh guru ketika sedang menggunakan metode 

demostrasi. Faktor yang lainnya adanya LCD sangat menbantu guru saat 

menyampaikan materi IPA. 

4.2.7.2 Faktor Penghambat 

Dalam proses pembelajaran IPA juga terdapat penghambat atau kendala 

dalam proses  penggunaannya. Secara garis besar kendala yang dihadapi di kelas 2 

adalah sebagai berikut: 

1) Metode pembelajaran membutuhkan pengenalan terlebih dahulu. Contoh 

menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran IPA, yang tadinya 

sudah dirancang dari awal kadang menjadi tidak sesuai seperti yang 

diharapkan karena siswa kelas rendah belum mengerti betul yang dimaksud 

dengan diskusi, Siswa saat diajak diskusi sering ramai di kelas. Tetapi kondisi 

tersebut bisa dimaklumi karena untuk siswa kelas 2 sifat kekanak-kanakannya 

masih melekat dan belum bisa diberi tanggung  jawab atau tugas yang berat. 

Pengenalan metode pembelajaran terhadap siswa kelas rendah itu penting, 

membutuhkan proses dan waktu supaya tidak menjadikan kendala dalam 

proses pembelajaran. Pada akhirnya nanti siswa akan terlatih menggunakan 

metode pembelajaran diskusi. 

2) Kendala yang kedua yaitu mengenai sarana dan prasarana karena ada beberapa 

metode pembelajaran yang membutuhkan sarana dan prasarana seperti 

laboratorium IPA guna menunjang dan tentunya supaya metode pembelajaran 
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tersebut bisa dikatakan berhasil sempurna. Untuk pratikum IPA di SDN 1 

Gumelar belum optimal karena belum tersedianya laboratorium IPA. 

4.2.8 Keefektifan Penggunaan Metode Pembelajaran 

Dalam penelitian yang dilakukan pada tanggal 10-11 Mei 2013 di SDN 1 

Gumelar, peneliti melakukan wawancara terhadap guru dan siswa kelas 2 tentang 

keefektifan penggunaan metode pembelajaran di SDN Gumelar 1. Guru 

memadukan antara metode pembelajaran dengan berbantuan alat peraga ataupun 

media pembelajaran menjadi lebih efektif karena alat peraga dan media 

pembelajaran sangat membantu memudahkan menyampaikan materi IPA. 

Pembelajaran IPA efektif ketika siswa aktif terlibat langsung melakukan 

percobaan seperti demonstrasi dan praktek langsung di lapangan. Maka guru  

memerlukan alat peraga ataupun media pembelajaran agar siswa lebih mudah 

menangkap materi pelajaran IPA dan mendeskripsikan apa yang telah dipelajari 

dan aktifitas siswa dikelas 2 sudah bisa mengikuti serta menikmati proses 

pembelajaran yang berlangsung. Siswa mampu berkembang dengan sendirinya, 

siswa menjadi terlatih untuk bertanya ketika siswa mengalami kesulitan dan 

ketika diberikan tugas kelompok maka siswa sudah bisa berlatih kerja sama. 

Namun ada beberapa siswa yang terkadang tidak serius mengikuti proses 

pembelajaran seperti disuruh kerja kelompok sering mengganggu teman-

temannya, tetapi secara keseluruhan siswa sudah bisa berpatisipasi ketika 

mengikuti kegiatan proses pembelajaran. 

Untuk mendapatkan data yang bermakna dan data yang akurat maka 

peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan guru kelas 2 saja, tetapi 

peneliti melakukan wawancara lebih mendalam terhadap siswa kelas 2 yang 

diwakilkan oleh ketua kelas yang bernama Keiza Ayu Adela. Pernyataan Ayu 

tentang cara mengajar guru IPA dalam mata pelajaran IPA lebih menarik. Guru 

sering mengajak siswa belajar di luar kelas dan melakukan peragaan dalam 

pembelajaran IPA. Siswa tidak merasa takut saat melakukan peragaan di depan 

kelas karena guru selalu memberikan motivasi kepada siswa. 

Keefektifan dari penggunaan metode pembelajaran seperti: metode 

ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab dan  metode kerja kelompok 
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mempunyai manfaat bagi siswa, guru dan sekolah. Manfaat tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Manfaat bagi siswa:  

1) Siswa bisa lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru setelah 

menggunakan metode pembelajaran. 

2) Siswa dapat bebas mengeksplor kemampuannya berupa ide-ide.  

3) Siswa merasa senang ketika mengikuti pembelajaran. 

4) Siswa jadi terlatih untuk mandiri. 

5) Mental siswa terbentuk menjadi siswa yang pemberani dan tidak hanya pasif.  

Manfaat bagi guru:   

1) Guru bisa lebih mudah menguasai kelas.  

2) Mempermudah guru dalam mengetahui kondisi siswanya.  

3) Mempermudah guru ketika sedang menyampaikan materi.  

4) Guru bisa bebas berinovasi dan menciptakan suasana kelas yang sesuai 

dengan keinginannya.   

Manfaat bagi sekolah: 

Hasil belajar siswa meningkat sehingga akan membawa dampak yang positif 

untuk  kemajuan sekolah.��

 


