
�

4 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1.  Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

2.1.1. Hakikat IPA  

Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari 

tentang fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di alam.IPA merupakan 

pengetahuan yang ilmiah, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah.Hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Powler (Khalimah, 2010). Proses 

pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah,  Usman Samatowa (2006). Pendidikan IPA adalah lebih dari sekedar 

kumpulan yang dinamakan fakta. IPA merupakan kumpulan pengetahuan dan 

juga proses. Pembelajaran IPA di sekolah di harapkan memberi berbagai 

pengalaman pada anak yang mengijinkan mereka melakukan berbagai 

penelusuran ilmiah yang relevan, Agus. S. (Khalimah, 2010). 

 Secara sistematis, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan 

IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan Pengertian IPA, IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

segala sesuatu yang terdapat di alam, baik itu zat yang terkandung atau gejala 

yang terdapat di alam. 

2.1.2. Tujuan Pembelajaran IPA 

Menurut Dede Awan (2009) tujuan pengajaran IPA adalah untuk 

memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan pengetahuan sehari-

hari, memiliki ketrampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan gagasan 

alam sekitar, mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda 
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serta kejadian di lingkungan sekitar, bekerja sama dan mandiri, mampu 

menerapkan berbagai konsep IPA, mampu menggunakan teknolohi sederhana, 

mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar, sehingga menyadari 

kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

2.2.    Hasil Belajar 

2.2.1. Konsep Hasil Belajar 

 Untuk mengetahui meningkat atau tidaknya dalam pembelajaran di 

dalam kelas, seorang guru harus mengetahui hasil belajar setiap siswa.Definisi 

hasil belajar menurut Nana Sudjana (2004) adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajarnya, sedangkan menurut Sadiman AM 

(2009), hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Pengertian hasil belajar menurut Sumarso 

(2009) adalah segala sesuatu yang diperoleh, dikuasai atau merupakan hasil 

proses belajar mengajar. 

 Berdasarkan ketiga pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang didapat melalui pengalaman belajar setelah 

mengalami aktivitas belajar yang kemudian mengartikan hal-hal yang mereka 

dapatkan serta kemudian diterjemahkan, ditafsirkan dan dibuat kesimpulan atau 

rangkuman dan dapat menjelaskan dengan kata-kata atau bahasa siswa sendiri. 
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Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi dalam hasil belajar menurut 

Sumarso (2009) adalah : 

a. Faktor internal (dalam diri siswa) yakni keadaan/kondisi jasmani (fisiologis) 

dan rohani (aspek psikologis)  

b. Faktor eksternal (faktor luar dari siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar 

diri siswa  

c. Faktor pendekatan belajar (approache learning) yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode  

Berdasar uraian yang telah dikemukakan oleh Sumarso dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

faktor internal, eksternal dan pendekatan belajar sehingga hasil belajar kurang 

sesuai dengan yang diharapkan oleh guru maupun siswa itu sendiri. 

 

2.3Metode Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

Mengajar adalah suatu usaha yang sangat kompleks, sehingga 

sulitmenentukan bagaimana sebenarnya mengajar yang baik.Metode adalah salah 

satualat untuk mencapai tujuan.Sedangkan "pembelajaran adalah suatu kegiatan 

yangdilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke 

arahyang lebih baik" (Darsono, 2000).Menurut Ahmadi (1997) dikutip oleh 

Yatik Hidayanti, metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-

caramengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Pengertian lain 

mengatakan bahwa metode pembelajaran merupakan teknik penyajian yang 

dikuasai oleh guruuntuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa 

di dalam kelas, baik secara individual ataupun secara kelompok agar pelajaran itu 

dapat diserap, dipahamidan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik.Jadi dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Hal ini mendorong seorang guru untuk mencarimetode yang 

tepat dalam penyampaian materinya agar dapat diserap dengan baik 
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olehsiswa.Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan dan 

penggunaan metode mengajar. 

 

2.3.2.Macam-macam Metode Pembelajaran 

Banyak macam metode pembelajaran yang dapat digunakan. Berikut 

iniadalah 9 macam metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar dan diungkapkan peneliti antara lain: 

1. Metode ceramah 

Metode ceramah adalah suatu cara mengajar yang digunakan 

untuk menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian tentang suatu 

pokok  persoalan serta masalah secara lisan (Ibrahim, 2003). 

a. Kelebihan metode ceramah 

1) Guru lebih menguasai kelas, 2) Mudah mengorganisasikan tempat 

duduk/kelas, 3) Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar ,4) Mudah 

mempersiapkan dan melaksanakannya, 5) Guru mudah menerangkan 

pelajaran dengan baik. 

b. Kelemahan metode ceramah 

1) Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata), 2) Yang visual 

menjadi rugi, yang auditif (mendengar) lebih besar menerima, 3) 

Membosankan bila selalu digunakan dan terlalu lama, 4) Sukar 

menyimpulkan siswa mengerti dan tertarik pada ceramahnya 

 

2. Metode tanya jawab 

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi langsung yang bersifat dua arah sebab pada saat yang sama terjadi 

dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab atau siswa 

beratanya guru menjawab. 

 

a. Kelebihan metode tanya jawab 

1) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, 2) 

Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir,termasuk 
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daya ingatan, 3) Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam 

menjawab dan mengemukakan pendapat. 

b. Kelemahan metode tanya jawab 

1) Siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk 

beranidengan menciptakan suasana yang tidak tegang, 2) Tidak mudah 

membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah 

dipahami siswa, 3) Sering membuang banyak waktu, 4) Kurangnya waktu 

untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. 

 

3. Metode diskusi 

Metode diskusi adalah bertukar informasi, berpendapat, dan unsur-

unsur  pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian 

bersama yang lebih jelas dan lebih cermat tentang permasalahan atau topik 

yang sedang dibahas. 

a. Kelebihan metode diskusi 

1) Merangsang kreatifitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, 

prakarsadan terobosan baru dalam pemecahan masalah, 2) Mengembangkan 

sikap saling menghargai pendapat orang lain. 3) Memperluas wawasan, 4) 

Membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. 

b. Kelemahan metode diskusi 

1) Membutuhkan waktu yang panjang, 2) Tidak dapat dipakai untuk 

kelompok yang besar, 3) Peserta mendapat informasi yang terbatas, 4) 

Dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. 

 

4. Metode demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang cukup efektif sebab 

membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati 

suatu proses atau peristiwa tertentu. 
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a. Kelebihan metode demonstrasi 

1) Menghindari verbalisme, 2) Siswa lebih mudah memahami apa yang 

dipelajari,  3) Proses pengajaran lebih menarik, 4)Siswa dirangsang untuk 

aktif mengamati, menyesuaikan antara teoridengan kenyataan dan mencoba 

melakukannya sendiri. 

b. Kelemahan metode demonstrasi 

1) Memerlukan keterampilan guru secara khusus,  2) Kurangnya fasilitas, 3) 

Membutuhkan waktu yang lama. 

 

5. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa 

melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu 

yang dipelajari (Djamarah, 2002). 

a.Kelebihan metode eksperimen 

1) Membuat siswa lebih percayaatas kebenaran atau kesimpulan  

berdasarkan percobaan,  2) Membina siswa membuat terobosan baru, 3) Hasil 

percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat 

manusia.  

b.Kelemahan metode eksperimen 

1) Cenderung sesuai bidang sains dan teknologi, 2) Kesulitan dalam fasilitas, 

3) Menuntut ketelitian, kesabaran, dan ketabahan, 4) Setiap percobaan tidak 

selalu memberikan hasil yang diharapkan. 

 

6. Metode latihan (drill) 

Metode latihan adalah suatu teknik mengajar yang mendorong siswa 

untuk melaksanakan kegiatan latihan agar memiliki ketangkasan atau 

keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. 

a.Kelebihan metode latihan 

1) Untuk memperoleh kecakapan motoris, 2) Untuk memperoleh kecakapan 

mental, 3) Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat, 

4)Pembentukan kebiasaan serta menambah ketepatan  
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dankecepatan pelaksanaan, 5) Pemanfaatan kebiasaan yang tidak 

membutuhkan konsentrasi, 6) Pembentukan kebiasaaan yang lebih otomatis.  

b.Kelemahan metode latihan 

1) Menghambat bakat dan inisiatif siswa, 2) Menimbulkan penyesuaian 

secara statis kepada lingkungan, 3) Monoton, mudah membosankan, 4) 

Membentuk kebiasaan yang kaku, 5) Dapat menimbulkan verbalisme. 

 

7. Metode pemberian tugas (resitasi) 

Metode resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan 

tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. 

a. Kelebihan metode resitasi 

1) Merangsang siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar baik individual 

maupun kelompok, 2)  Dapat mengembangkan kemandirian, 3) Membina 

tanggung jawab dan disiplin siswa, 4) Mengembangkan kreatifitas siswa.  

b. Kelemahan metode resitasi 

1) Sulit dikontrol, 2) Khusus tugas kelompok yang aktif siswa tertentu, 3) 

Sulit memberikan tugas yang sesuai perbedaan individu, 4) Menimbulkan 

kebosanan. 

 

8. Metode Karyawisata 

Melalui metode ini siswa-siswa diajak mengunjungi tempat-tempat tertentu 

diluar sekolah. Tempat-tempat yang akan dikunjungi dan hal-hal yang perlu 

diamati telah direncanakan terlebih dahulu, dan setelah kegiatan siswa diminta 

membuat laporan. 

a. Kelebihan metode karyawisata 

1) Memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan 

nyata, 2) Membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan 

dimasyarakat, 3) Merangsang kreatifitas siswa, 4) Bahan pelajaran lebih 

luas dan aktual. 
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b.Kelemahan metode karyawisata 

1) Kurangnya fasilitas, 2) Perlu perencanaan yang matang,3) Perlu 

koordinasi agar tidak tumpah tindih waktu, 4) Mengabaikan unsur studi, 5) 

Kesulitan mengatur siswa yang banyak. 

 

9. Metode Sosiodrama 

Metode yang digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai dan memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi dalam hubungan sosial dengan orang-orang di 

lingkungankeluarga, sekolah maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya 

siswa diberikan peran tertentu dan melaksanakan peran tersebut serta 

mendiskusikannya di kelas.(Ibrahim, 2003) 

a.Kelebihan metode sosiodrama 

1) Melatih siswa untuk melatih, memahami dan mengingat isi bahan yang 

akan didramakan, 2) Melatih siswa berinisiatif dan berkreatif, 3) Memupuk 

bakat, 4) Menumbuhkan dan membina kerjasama, 5) Mendapat kebiasaan 

untuk membagi tanggung jawab, 6) Membina tata bahasa siswa. 

b.Kelemahan metode sosiodrama 

1) Kurang kreatif bagi anak yang tidak ikut dalam drama, 2) Banyak 

memakan waktu, 3) Memerlukan tempat yang luas, 4) Mengganggu kelas 

lain karena gaduh. 

 

2.4. Metode Pemberian Tugas yang dikombinasikan dengan Portofolio dan 

Diskusi yang dikombinasikan dengan Lembar kerja 

2.4.1. Metode Pemberian Tugas 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Karakteristik metode yang memiliki kelebihan dan kelemahan 

maka guru menggunakan metode yang bervariasi (Winarno.S, 2003). 

Dalam kamus besar BI (1999), tugas diartikan sebagai sesuatu yang wajib 

dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawab seseorang atau pekerjaan yang wajib dibebankan.Pemberian tugas adalah 

suatu pekerjaan yang harus anak didik selesaikan tanpa terikat dengan 
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tempat.Tugas dapat diberikan dalam bentuk daftar sejumlah pertanyaan mengenai 

mata pelajaran tertentu dan tugas dapat berupa perintah yang harus dibahas 

dengan diskusi atau perlu dicari uraiannya pada buku pelajaran. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

pemberian tugas adalah salah satu teknik yang digunakan dengan tujuan agar 

siswa melaksanakan latihan-latihan selama melakukan tugas, sehingga 

pengalaman siswa dalam mempelajari sesuatu dapat terintegrasi. 

1. Fase-fase Pemberian Tugas 

a.  Fase Pemberian Tugas 

Tugas yang diberikan kepada setiap peserta didik harus jelas dan 

petunjuk-petunjuk yang diberikan harus terarah. 

b. Fase Belajar 

Fase ini peserta didik belajar (melaksanakan tugas) sesuai tujuan dan 

petunjuk-petunjuk guru. 

c. Fase Resitasi 

Fase ini peserta didik mempertanggungjawabkan hasil belajarnya, 

baik berbentuk laporan lisan maupun tertulis. 

 

2. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pemberian Tugas 

Menurut Winarno, (2010) ada beberapa kelebihan dan kekurangan 

pemberian tugas antara lain : 

a) Pengetahuan yang anak didik peroleh dari hasil belajar sendiri akan 

dapat diingat lebih lama, b) Anak didik berkesempatan memupuk 

perkembangan dan keberanian mengambil inisiatif, bertanggung jawab 

dan berdiri sendiri. 

Kekurangan pemberian tugas antara lain : 

a) Anakdidik sering melakukan penipuan, misalnya meniru hasil 

pekerjaan orang lain tanpa mau bersusah payah mengerjakan sendiri. 

b) Terkadangtugasitu dikerjakan orang lain tanpa mengawasan. 

c)  Sukar memberikan tugas yang memenuhi perbedaan individu. 

 



13�

�

�

 

 
 

3. Indikator Metode Pemberian Tugas 

Metode merupakan salah satu komponen interaksi edukatif yang berperan 

penting bagi terciptanya tujuan pembelajaran. Beberapa kriteria yang bisa 

digunakan dalam menilai keberhasilan metode ini pada siswa adalah: 

a) Siswa dapat memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan guru, 

b)Smua siswa turut serta melakukan kegiatan  belajar, c)Tugas – tugas belajar 

dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, d)Siswa dapat memanfaatkan 

semua sumber belajaryang disediakan guru, e)Semngat siswa untuk 

melakukan tugas – tugasnya, f)Tanggung jawab siswa dalam melaksanakan 

tugas – tugasnya, g)Turut serta dan terlibat aktif dalam melaksanakan tugas 

belajar, h)Reaksi positif terhadap stimulus yang diberikan guru, i)Rasa 

senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan, j)Aktif bertanya 

pada guru/siswa lain apabila tidak mengerti.  

Menurut hemat penulis, metode pemberian tugas yang tunggal kurang 

efektif maka perlu adanya kombinasi,hal ini berdasarkan prisip multimedia, 

maka penulis mengkombinasikan metode pemberian tugas yang 

dikombinasikan dengan portofolio untuk mengetahui sampai sejauh mana 

materi pelajaran telah dikuasai oleh peserta didik, untuk merangsang peserta 

didik aktif dan untuk lebih memantapkan penguasaan peserta didik terhadap 

bahan / materi yang telah disampaikan sehingga dapat berpengaruh baik 

terhadap hasil belajar yang dicapai peserta didik. 

Dalam penelitian ini penulis memilih metode pemberian tugas yang 

dikombinasikan dengan portofolio.  

Terdapat beberapa pengertian tentang portofolio.Secara 

umum portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa atau catatan 

mengenaisiswa yang didokumentasikan secara baik dan teratur. Portofolio 

dapat berbentuk tugas-tugas yang dikerjakan siswa, jawaban siswa 

atas pertanyaan guru, catatan hasil observasi guru, catatan hasil 
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wawancaraguru dorgan siswa, laporan kegiatan siswa dan karangan atau 

jurnal yangdibuat siswa. (Erman Suherman, 2007 ) 

Portofolio adalah suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang 

siswa (bersifat individual) yang menggambarkan (merefleksikan) 

taraf  pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan dan pekerjaan terbaik siswa. 

Dikarenakan berkelanjutan, koleksi yang merupakan hasil kerja inidinamis 

karena selalu tumbuh dan berkembang. Penilaian melalui koleksi karya atau 

hasil kerja (portofolio) ini dilakukan secara sistematis dengan ciri-ciri sebagai 

berikut:1)pengumpulan data melalui karya siswa, 2) pengumpulan dan 

penilaian dilakukan secara terus menerus, 3) portofolio bisa merefleksikan 

perkembangan berbagai kompetensi, 4) portofolio bisa memperlihatkan 

tingkat perkembangam kemajuan belajar siswa, 5) portofolio merupakan 

bagian integral dari proses pembelajaran, 6) portofolio dilakukan untuk satu 

periode tertentu, 7)portofolio dilakukan untuk tujuan diagnostik (Mansur 

Muslich.2008) 

Menurut Busnawir dan Suherman dalam Mansur Ramly (2001) 

penilaian berbasis portofolio suatu usaha untuk memperoleh 

berbagaiinformasi secara berkala, berkesinambungan, dan munyeluruh 

tentang proses,hasil pertumbuhan dan perkembangan wawasan 

pengetahuan,sikap dan keterampilan peserta didik yang bersumber dari 

catatan dandokumentasi pengalaman belajar.Dalam pelaksanaanya terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikanyaitu:1)siswa merasa memiliki 

portofolio sendiri, 2)Tentukan bersama hasil kerja apa yang akan 

dikumpulkan, 3)Kumpulkan dan simpan hasil kerja siswa dalam satu tempat 

(map atau folder), 4)Beri tanggal pembuatan portofolio, 5) tentukan kriteria 

untuk menilai hasil kerja siswa, 6)Minta siswa untuk menilai hasil kerja 

mereka secara berkesinambungan, 7)Bagi yang nilainya kurang beri 

kesempatan memperbaiki karyanya dan ditentukan jangka  waktunya, 8)Jika 

perlu, jadwalkan pertemuan dengan orang tua siswa. (Masnur Muslich,2008) 
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4. Tujuan dan manfaat portofolio 

Adapan tujuan dilakukan portofolio bagi siswa antara lain sebagai berikut : 

1)Untuk penilaian formatif dan diagnosik siswa, 2)Untuk memonitor 

perkembangan siswa dari hari ke hari, yang berfokus pada froses 

perkembangan siswa, 3)Untuk memberikan eviden (bukti) penilaian formal, 

4)Untuk mengikuti perkembangan pekerjaan siswa, yang berfokus pada 

penilaian, 5)Untuk mengoleksi hasil pekerjaan yang telah selesai, yang 

berfokus padapenilaian sumatif, penilaian portofolio juga dapat digunakan  

untuk berbagai keperluan, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Berenson 

san Certer dalam Erman Suhemran(2007)berikut ini : 1)mendokumentasikan 

kemajuan siswa selama kurun waktu tertentu, 2)Mengetahui bagian – bagian 

yang perlu diperbaiki, 3)Membangkitkan kepercayaan diri san motivasi untuk 

belajar, 4)Mendorong tanggung jawab siswa untuk belajar. 

Sedangkan menurut penggunaan portofolio untuk penilaian bermanfaaat, 

karena hal – hal sebagai berikut :1)portofolio menyajikan atau memberikan 

bukti yang lebih jelas atau lebih lengkap tentang kinerja siswa dari pada hasil 

tes di kelas, 2)portofolio dapat merupakan catatan penilaian yang sesuai 

dengan program pembelajaran yang baik, 3)portofolio merupakan catatan 

jangka panjang tentang kemajuan siswa, 4)portofolio memberikan gambaran 

tentang kemampuan siswa, 5)penggunaan portofolio penilaian memberikan 

kesempatan kepada siswa umtuk menunjukkap keunggulan dirinya, bukan 

kekeurangan atau kesalahannya dalam mengerjakan soal atau tugas, 

6)Penggunaan portofolio penilaian mencerminkan pengakuan atas 

bervariasinya gaya belajar siswa, 7)portofolio memberikan kesempatasn 

kepada siswa untuk berperan aktif dalam penilaian hasil belajar, 8) Portofolio 

membantu guru dalam menilai kemajuan siswa portofoliomernbantu guru 

dalam mengambil keputusan tentang pembelajaranatau perbaikan 

pembelajaran, 9) Portofolio merupakan bahan yang relatif lengkap untuk 

berdiskusidengan orang tua siswa tentang perkembangan siswa 

yang bersangkutan, 10) Portofolio membantu pihak luar untuk menilai 

program pembelajaranyang bersangkutan. 



16�

�

�

 

1. Perencanaan portofolio agar terarah, penggunaan portofolio harus 

dilakukan dengan perencanaan yang sistemastis melalui 6 langkah yaitu : 

1)Menentukan maksud atau fokus portofolio, 2)Menetukan aspek isi yang 

dinilai, 3)Menentukan bentuk, susunan, atau organisasi portofolio, 

4)Menentukan penggunaan portofolio, 5)Menentukan bentuk atau 

penggunaan rubric. 

Selain itu ada enam hal lagi yang perlu dilakukan dalam penyususnan 

portofolio, yaitu : 

1) Koleksi 

Yaitu mengumpulan hasil kerja siswa yang menunjukkan 

pertumbuhan, kemajuan, dan hasil belajar. Ketika melakukan koleksi, 

yang perlu dipethatikan adalah prioritas koleksi hasil kerja siswa 

terkait dengan tujuan atau kegunaan penyusun fortofolio. 

2) Organisasi 

Yaitu mengorganisasikan berbagai hasil kerja siswa. Pada tahap 

pengorganisasian, yang perlu diperhatikan adalah pengelompokan 

hasil kerja siswa berdasarkan komponen – komponen yang ingin 

dilihat atau dinilai. 

3) Refleksi 

Yaitu merenungkan / memikirkan kembali apa yang telah dikoleksi 

dan diorganisasi. 

Manfaat dari refleksi antara lain : 

1)Mendorong siswa merasa memiliki, 2)Mengarahkan siswa pada 

pencapaian kompetensi tertentu, 3)Melatih bekerja dengan data autentik, 

4)Melatih siswa untuk mematuhi kriteria, 5)Siswa merefleksikan hipotesis, 

asumsi, hambatan, 6)Melatih siswa untuk mengecek, apakah pekerjaan 

dapat diterima orang lain, 7)Mendorong siswa untuk menyelidiki lebih 

lanjut, 8)Memberi peluang siswa untuk menentukan jenis fortofolio, 

9)Memberi peluang kepada siswa untuk melakukan prosesinternalisasi dan 

berpikir secara holistis, 10)Presentasi, yaitu menyajikan atau 

memajangkan hasil kerja siswa. 
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2. Jenis portofolio 

Dilihat dari hasil kerja yang dihasilkan, portofolio dapat dibedakanmenjadi 

tiga jenis yaitu: 

1) Portofolio perkembangan berisi koleksi artefak siswa 

yangmenunjukkan pertumbuhan seorang siswa. Dengan demikian 

yangdipajang dalam portofolio perkembangan adalah artefak yang 

bisamenunjukkan pertumbuhan dan perkembangan siswa dari satu 

tahapke tahap berikutnya.  

2) Portofoliopamer/showcase berisi koleksi artefak siswa 

yangmenunjukkan hasil karya terbaiknya.  

3) Portofolio koprehensif berisi koleksi artefak seluruh hasil karya 

siswa.Karya yang dipajang tidak hanya hasil terbaik, tetapi semua 

karyayang pernah dihasilkan siswa 

 

2.4.2. Metode Diskusi  

Metode dalam pengajaran IPA tidak terbatas jumlahnya.Pada prinsipnya 

penggunaan metode pengajaran berkaitanerat dengan materi dan pokok bahasan 

yang disampaikan.Setiap metode mempunyai keunggulan dan kekurangan 

masing- masing. Suatu metode dipandang tepat untuk suatu situasi namun dapat 

dirasa kurang tepat untuk situasi lain. Pembelajaran sering dilakukan dengan 

menggunakan berbagai metode secara bervariasi, sehingga tidak terasa monoton 

dan menjemukan. Akan tetapi satu metode penggunaannya bisa berdiri sendiri, 

tergantung pada pertimbangan berdasar situasi pembelajaran yang relevan 

(Ali,1987). 

 Menurut (Mujiono,2000) metode diskusi adalah format belajar mengajar 

yang menitik beratkan kepada interaksi antar anggota yang lain dalam suatu 

kelompok guna menyelesaikan tugas –tugas belajar bersama-sama. Guru di sini 

dituntut untuk mampu melibatkan keaktifan anak bekerjasama dan berkolaborasi 

dalam kelompok. 

Menurut( Sugito, 1994) Metode Diskusi adalah suatu cara penyajian bahan 

pelajaran dengan cara guru memberi penjelasan dengan dua pihak / lebih untuk 
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mencapai tujuan pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan metode Diskusi 

adalah suatu cara penyampaian informasi atau materi pelajaran yang selain 

dilakukan secara lisan, juga divariasikan ( dikombinasikan ) penggunaanya 

dengan cara penyampaian lain, seperti : tanya jawab, pemberian tugas dan 

sebagainya. Adanya kombinasi dari beberapa metode ini adalah untuk mengetahui 

sampai sejauh mana materi pelajaran telah dikuasai oleh peserta didik, untuk 

merangsang peserta didik aktif dan untuk lebih memantapkan penguasaan peserta 

didik terhadap bahan / materi yang telah disampaikan sehingga dapat berpengaruh 

baik terhadap hasil belajar yang dicapai peserta didik. 

Ada beberapa alasan mengapa guru memakai berbagai macam metode 

mengajar, diantaranya adalah : (1) menambah pengalaman, (2) mencegah dan 

mengurangi kelelahan dan kebosanan, (3) membangkitkan minat dan perhatian, 

(4) membina kerjasama, dan (5) meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran 

(Karo – Karo, 1997 )  

Metode diskusi dalam batas tertentu dapat dilaksanakan dalam kegiatan 

belajar mengajar.Diskusi merupakan suatu pengalaman belajar yang melibatkan 

dua atau lebih individu dan saling berhadapan muka serta berinteraksi secara 

verbal mengenai tujuan dan sasaran tertentu melalui tukar menukar informasi, 

mempertahan pendapat atau pemecahan masalah (Wahab, 1996).Dalam kelas 

yang bayak jumlah peserta didiknya, metode ini tidak memungkinkan dilakukan 

secara klasikal. Metode ini bisa dilaksanakan secara efektif apabila kelas yang 

besar jumlahnya dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan 

semua peserta didik bisa ber[partisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya.  

Menurut Djajadisastra (1983) metode diskusi adalah format belajar 

mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antara anggota yang lain dalam 

suatu kelompok guna menyelesaikan tugas belajar secara bersama – sama. Karena 

itu guna dituntut untuk mampu melibatkan keaktifan anak bekerjasama dan 

berkolaborasi dalam kelompok. 

Penerapan metode diskusi menuntut guru untuk dapat mengelompokkan 

peserta didik secara aktif dan proporsional dapat didasarkan pada : 

a) Fasilitas yang tersedia, b) Perbedaan individual dalam minat belajar dan 
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kemampuan belajar, c) Jenis pekerjaan yang diberikan,d) Wilayah tempat tinggal 

peserta didik,e)Memperbesar partisipasi peserta didik dalam kelompok 

(Djajadisastra, 1998).  

Pengalaman berdiskusi banyak memberikan keuntungan kepada peserta 

didik. Hal ini disampaikan antara lain oleh bukti yang menunjukkan kelebihan – 

kelebihan metode diskusi antara lain disajikan adalah :a) dapat berfungsi 

mengulangi bahan pelajaran yang telah disajikan. b) dapat menumbuhkan dan 

memperkembangkan sikap dan cara berfikir ilmiah, c) dapat membina para 

pelajar, d) Dapat memperkecil atau menghilangkan rasa malu / takut serta dapat 

memupuk keberanian peserta didik, e) Memupuk kerjasama, toleransi, dan rasa 

sosial (Karo-karo, 1998 ).  

Kebaikan – kebaikan metode diskusi yang tersebut diatas didukung oleh A. 

Aziz Wahab dengan menyebutkan keuntungan–keuntungan penggunaan metode 

diskusi, antara lain : siswa akan memperoleh berbagai informasi dalam 

memecahkan suatu masalah, dapat meningkatkan kepahaman siswa terhadap 

masalah – masalah penting, dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan 

berkomunikasi serta dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan (Wahab, 1998). Seorang guru tidak 

hanya memberikan bahan informasi kemudian peserta didik dibiarkan mencari 

pemecahan sendiri, akan tetapi mereka bisa secara bersama-sama melontarkan 

berbagai buah pikiran untuk kemudian dicari kesepakatan dalam mengambil 

keputusan. Kebaikan metode ini dalam proses pembelajaran adalah bahwa guru 

tidak mendominasi pembicarakanatau bahkan bisa sekedar sebagai stimulus, 

informan, dan motivator dalam seluruh rangkaian kegiatan.  

Lebih lanjut A. Aziz mengemukakan bahwa diskusi dapat dilaksanakan 

dalam kelompok besar dan dapat pula dalam kelompok kecil.Kegiatan dalam 

kelompok, walaupun terjadi interaksi dan tukar menukar informasi belum tentu 

disebut bila tidak memenuhi persyaratn tertentu. Kegiatan dan percakapan dalam 

kelompok baru dapat disebut diskusi bila memenuhi syarat – syarat : 

a) Melibatkan kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 anggota, b) Berlangsung 

dalam interaksi tatap muka secara informal dimana semua anggota kelompok 
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mendapat kesempatan untuk melihat, mendengar serta berkomunikasi secara 

bebas dan langsung, c) Mempunyai tujuan yang ingin dicapai antar anggota 

kelompok, d) Melalui proses yang teratur dan sistematis menuju suatu 

kesimpulan.  

Metode diskusi kelompok juga mempunyai keunggulan dan kelemahan. 

Menurut A. Aziz Wahab, keunggulan dan kelemahan dari metode diskusi 

kelompok tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Keunggulan metode diskusi kelompok : 

 a) memberikan kemungkinan untuk saling mengemukakan pendapat, b) 

menyebabkan pendekatan yang demokratis, c. mendorong rasa kesatuan, d) 

memperluas pandangan, e) menghayati kepemimpinan bersama – sama, f) 

membantu mengembangkan kepemimpinan, g) meningkatkan pemahaman 

terhadap diri sendiri maupun terhadap orang alin.  

2. Kelemahan – kelemahan metode diskusi kelompok adalah : 

a) tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar, b) peserta mendapat 

informasi yang terbatas, c) diskusi mudah terjerumus, d) membutuhkan 

pemimpin yang terampil e) mungkin dikuasi orang - orang yang suka bicara, f) 

dapat memboroskan waktu.(Wahab, 1996). 

Menurut hemat penulis, metode pemberian tugas yang tunggal kurang 

efektif maka perlu adanya kombinasi,hal ini berdasarkan prisip multimedia, maka 

penulis mengkombinasikan metode diskusi yang dikombinasikan dengan lembar 

kerjauntuk mengetahui sampai sejauh mana materi pelajaran telah dikuasai oleh 

peserta didik, untuk merangsang peserta didik aktif dan untuk lebih memantapkan 

penguasaan peserta didik terhadap bahan / materi yang telah disampaikan 

sehingga dapat berpengaruh baik terhadap hasil belajar yang dicapai peserta didik. 

Dalam penelitian ini penulis memilih metode diskusi yang dikombinasikan 

dengan lembar kerja.  

Dalam penelitian ini penulis memilih metode diskusi yang akan 

dikombinasikan dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu jenis 

alat bantu pembelajaran (Hidayah dan Sugiarto, 2006). Secara umumLKS 

merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap/ sarana pendukung 
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pelaksanaan Rencana Pembelajaran (RP). Lembar KerjaSiswa berupa lembaran 

kertas yang berupa informasi maupun soal-soal ( pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab oleh siswa).LKS sangat baik dipakai untuk menggalakkan 

keterlibatansiswa dalam belajar baik dipergunakan dalam srategi 

heuristik  maupun strategi ekspositorik . Dalam stategi heuristik , LKS 

dipakaidalam penerapan metode terbimbing, sedangkan strategi ekspositorik , 

LKS dipakai untuk memberikan latihan pengembangan. 

LKS ini sebaiknya dirancang oleh guru sendiri sesuai dengan 

pokok  bahasan dan tujuan pembelajarannya (Lestari, 2006).LKS dalam kegiatan 

belajar mengajar dapat dimanfaatkan pada tahap penanaman kosep 

(menyampaikan konsep baru) atau pada tahap pemahaman konsep (tahap lanjutan 

dari penanaman konsep), karena LKS dirancang untuk membimbing siswa 

dalammempelajari topik. Pada tahap pemahaman konsep LKS dimanfaatkan 

untuk mempelajari pengetahuan tentang topik yangtelah dipelajari sebelumnya 

yaitu penanaman konsep (Lestari, 2006).LKS mandiri yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah LKS yang isinya setara dengan metode diskusi yang didesain 

oleh peneliti sebagai metode pembelajaran, dimana siswa akanmenemukan sendiri 

jawabannya . 

 

2.5.Kajian hasil penelitian yang relevan 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh  Siti Rikhanah (2009) dengan judul Efektivitas Pengajaran 

IPS dengan Menggunakan Metode Diskusi pada siswa kelas 5 SD, studi di SD 

Negeri Negeri 02 Kebonsari Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) ada perbedaan hasil pembelajaran dan 

penghafalan yang menggunakan metode diskusi dengan metode ceramah siswa 

kelas V semester II SDNegeri 02 Kebonsari Kabupaten Temanggung Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 
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2.6.  Kerangka berpikir  

 Mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar mempunyai tujuan agar siswa dapat 

memahami pengertian dasar IPA serta anak dapat memahami lingkungan alam, 

menerapkan metode ilmiah sederhana, bersikap ilmiah terhadap masalah yang 

dihadapi. Pengajaran IPA sering mengalami kesulitan terutama pada saat 

menyampaikan materi pelajaran yang sifatnya abstrak. Dalam proses 

pembelajaran, guru cenderung masih dominan, sehingga siswa lebih bersikap 

pasif daripada mencari dan menemukan pengetahuan sendiri. Dengan 

menggunakan metode diskusi dan metode pemberian tugas, siswa terlibat secara 

maksimal dalam usaha mencari dan menemukan pemecahan masalah, sehingga 

kegiatan belajar dapat optimal terarah pada tujuan pembelajaran. 

 Kondisi awal kelas kontrol dan kelas eksperimen berada dalam kondisi 

yang seimbang dalam hasil belajarnya. Kelas kontrol tidak menggunakan metode 

diskusi .Kelas eksperimen menggunakan metode pemberian tugas. 

 Dengan menggunakan  metode diskusi dan  metode pemberian tugas 

diharapkan siswa bisa memperoleh prestasi belajar diatas rata-rata. 

Membandingkan prestasi belajar siswa antara yang menggunakan metode diskusi 

dan metode pemberian tugas adalah salah satu cara untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh media tersebut dalam dunia pendidikan. Berikut ini adalah gambar 

bagan kerangka berpikir dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pembelajaran menggunakan Metode Pemberian Tugas dan Portofolio 

(kelompok eksperimen) 

Gambar 2.1 
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Pembelajaran menggunakan Metode Diskusi dan Lembar Kerja 

(Kelompok Kontrol) 
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2.7.Hipotesis Penelitian 

  Menurut Sugiyono (2007) hipotesis dalam statistik merupakan dugaan 

keadaan populasi dengan menggunakan data sampel. Berdasarkan kerangka 

berpikir diatas, maka hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah “ada 

perbedaan keefektifanpenggunaan metode pemberian tugas dan portofolio 

serta metode diskusi dan lembar kerja ditinjau dari hasil belajar mata pelajaran 

IPA pokok bahasan kerangka manusia siswa kelas IV SD Negeri Sidorejo Lor 

02 Salatiga, semester 1, tahun ajran 2010-2011” 
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