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ABSTRAK 

Pada hakikatnya semua guru menginginkan keberhasilan dalam setiap pembelajaran. Keberhasilan 

yang ingin dicapai yaitu dengan dapat diterima, dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari oleh siswa. Contohnya pada Bab Pengukuran, siswa dapat mengenal berbagai alat 

ukur, memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari – hari dan juga mampu 

memecahkan masalah masalah yang berkaitan dengan alat ukur dan penggunaanya. Namun pada 

kenyataannya sering kali yang disampaikan oleh guru kurang dipahami oleh siswa karena cara 

penyampaiannya yang monoton sehingga tidak menarik perhatian siswa. Dengan demikian selaku 

guru, peneliti mengadakan penelitian yang berjudul “METODA VARIASI PEMBELAJARAN DALAM 

PEMAHAMAN MATERI, diharapakan dapat memecahan masalah, fokus pada kemampuan yang 

harus ditingkatkan dalam pembelajaran IPA. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah 

sebaiknya dilatihkan serta dimunculkan sejak anak belajar dari Sekolah Dasar sampai seterusnya. 

Akan tetapi realita di lapangan, bahwa guru masih belum memanfaatkan pemecahan masalah 

dalam pembelajaran IPA dan kedudukan serta fungsi guru cenderung masih mendominasi. Hal ini 

menyebabkan kemampuan pemecahan masalah siswa kurang memuaskan. Oleh karena itu, perlu 

dicari alternatif model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

pembelajaran IPA siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan pembelajaran eksak khususnya mapel IPA menggunakan pendekatan 

METODA VARIASI PEMBELAJARAN DALAM PEMAHAMAN MATERI sedangkan untuk sampel 

adalah siswa kelas VII A SMP DARURROHMAN yang berjumlah 24 siswa terdiri dari 13 siswa 

perempuan dan 11 siswa laki-laki. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini terdiri dari tes yaitu tes formatif dan post test yang berisi soal-soal IPA untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah pembelajaran IPA siswa.  

Kata kunci: variasi pembelajaran, materi 

 

PENDAHULUAN 

Mahasiswa FKIP-UT adalah para guru yang masih aktif mengajar. Oleh karena itu, 

inti dari mata kuliah PKP adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar 

khususnya memperbaiki pembelajaran sebagai mahasiswa sudah mempunyai segudang 

pengalaman dalam mengajar. Pengalaman tersebut mencerminkan keberhasilan dan ada 

yang merupakan kekurang berhasilan. Namun demikian dalam konteks Penilitian Tindakan 

Kelas (PTK), sesuatu yang belum berhasil perlu diperbaiki sehingga kemampuan guru dalam 

mengajar benar-benar mantap.  

Pada hakikatnya PKP merupakan mata kuliah yang menyidiakan pengalaman belajar 

bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan professional dalam mengelola 

pembelajaran. Sehubungan dengan kompetensi yang harus dimiliki semua lulusan program 

S1 FKIP yang meningkatkan kualitas proses belajar melalui peningkatan kualitas 

kemampuan professional guru maka mahasiswa harus melalui proses pembelajaran yang 

mungkin mereka menemukan dan memecahkan permasalahan pembelajaran dikelas 

masing-masing berlandaskan pada kaidah-kaidah Penilitian Tindakan Kelas (PTK). Sebagai 
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seorang guru harus menguasai salah satu kompetensi utama guru yaitu pengembangan 

kepribadian dan keprofesionalan, mahasiswa FKIP-UT juga harus dapat menilai kinerjanya 

sendiri dengan strategi yang tepat.  

Hakikat Motivasi Belajar 

Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menimbulkan dorongan untuk 

mewujudkan perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu tujuan dan hasil 

belajar. Motifasi mempunyai karakteristik: (1) sebagai hasil dari kebutuhan, (2) terarah 

kepada suatu tujuan, (3)  

menopang perilaku. Motivasi dapat dijadikan sebagai dasar penafsiran, penjelasan 

dan penaksiran perilaku. Motiv timbul karena adanya kebutuhan yang mendorong individu 

untuk melakukan tindakan yang terarah kepada suatu tujuan sehingga dalam bentuk yang 

sederhana, motivasi digambarkan dalam rangka: 

Motif ⟶ Perilaku  Tujuan 

Perlu diingat bahwa kerangka ini merupakan model proses motivasi yang bersifat 

umum. Dalam kenytaannya motivasi itu merupakan suatu proses yang kompleks sesuai 

dengan kompleksnya kondisi perilaku manusia dengan segala aspek-aspek yang terkait, baik 

eksternal maupun internal.  

Ada lima hal yang menjadi alasan bahwa motivasi itu merupakan suatu proses yang 

kompleks, yaitu: 

1. Motif yang menjadi sebab dari tindakan seseorang itu tidak dapat diamati akan tetapi 

hanya diperkirakan, 

2. Individu mempunyai kebutuhan atau harapan yang senantiasa berubah dan 

berkelanjutan,  

3. Manusia memuaskan kebutuhannya dengan berbagai macam-macam cara, 

4. Kepuasan dalam satu kebutuhan tertentu dapat mengarah kepada peningkatan intensitas 

kebutuhan, 

5. Perilaku yang mengarah kepada tujuan tidak selamanya dapat menghasilkan kepuasan.  

Sesuai dengan kerangka dan kelima alasan diatas maka dari setiap motivasi dan 

perilaku akan menghasilkan berbagai peristiwa yang bervariasi antara individu dalam waktu 

dan tempat yang berbeda.  

Macam-macam Motivasi  

Salah satu fungsi pengajar adalah memberikan motivasi kepada pihak yang 

diajarnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin secara efektif dan 

produktif. Beberapa konsep dan teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijadikan 

sebagai kerangka acuan dalam mewujudkan berbagai upaya memberikan motivasi. 

Berdasarkan hal itu beberapa prinsip motivasi yang dapat dijadikan acuan adalah antara 

lain: 
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Prinsip kompetisi 

Prinsip kompetisi adalah persaingan secara sehat baik inter maupun antar pribadi. 

Kompetisi inter pribadi atau self competition adalah kompetisi dalam diri pribadi masing-

masing dari tindakan atau unjuk kerja dalam dimensi tempat dan waktu.  

Prinsip pemacu 

Pemacu ini dapat berupa informasi, nasehat, amanat peringatan, percontohan dan 

sebagainya. Dalam hal ini motif individu ditimbulkan dan ditingkan tindakan dan unjuk kerja 

yang sebaik mungkin.  

Prinsip ganjaran dan hukuman  

Ganjaran yang diterima oleh seseorang dapat meningkatkan motivasi untuk 

melakukan tindakan yang menimbulkan ganjaran itu. Demikian pula hukuman yang 

diberikan dapat menimbulkan motivasi untuk tidak lagi melakukan tindakan yang 

menyebabkan hukuman. Hal yang harus diingat adalah agar ganjaran dan hukuman itu 

dapat diterapkan secara proposional dan benar-benar dapat memberikan motivasi.  

Kejelasan dan kedekatan tujuan 

Makin jelas dan makin dekat suatu tujuan maka makin mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan. Dengan demikian maka setiap siswa harus mempunyai tujuan belajar 

yang jelas.  

Pemahaman hasil  

Hasil yang dicapai seseorang merupakan balikan dari upaya yang telah dilakukannya 

dan itu semua dapat memberikan motivasi untuk melakukan tindakan selanjutnya. Perasaan 

sukses seseorang akan mendorong untuk selalu memelihara dan meningkatkan unjuk 

kerjanya lebih lanjut.  

Pengembangan minat 

Minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang dalam menghadapi 

suatu objek. Prinsip dasarnya adalah bahwa motivasi seseorang cendrung akan meningkat 

apabila yang bersangkutan memiliki minat yang besar dalam melakan tindakannya.  

Lingkungan yang kondusif 

Lingkungan kerja yang kondusif baik lingkungan fisik, sosial maupun psikologis 

dapat menumbuhkan dan mengembangkan motif untuk bekerja dengan baik dan produktif. 

Misalnya kebersihan ruangan, tata-letak, fasilitas dan sebagainya.  

Keteladanan  

Perilaku pengajar (guru) secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh 

terhadap perilaku siswa yang baik yang sifatnya positf maupun negatif. Perilaku guru dapat 

meningkatkan motivasi belajar para siswa dan sebaliknya.  

Hakikat Metode Variatif 

Pengertian Metoda 

Metoda adalah cara pengajaran yang mempengaruhi guru dalam mengajar sisawa. 

Metoda mengajar yang dipilih dan digunakan guru adalah termasuk faktor yang yang cukup 
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penting. Untuk itu guru seharusnya mengenal berbagai cara mengajar dan dapat 

memilihnya secara tepat sesuai lingkungannya. Dalam dunia mengajar telah dikenal 

berbagai metoda mengajar meskipun tidak ada satupun metoda yang paling tepat untuk 

segala tujuan dan kondisi. Semua metoda mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-

masing.  

Metoda mengajar yang digunakan guru hendaknya sedemikian rupa bervariasi 

sesuai dengan tujuan dan bahan yang diajarkan dengan metoda mengajar yang bervariasi 

guru tidak mrngajar hanya dengan satu metoda saja melainkan berganti-ganti sesuai 

dengan keperluannya. Suasana ini akan membuat siswa lebih senang dan bersemangat 

dalam belajar sehungga dapat memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik.  

Macam-macam Metoda 

Salah satu kemampuan mengajar dasar para guru adalah kemampuan 

mengumpulkan sejumlah besar informasi dan menyajikannya sedikit demi sedikit kepada 

siswa. Seberapa sering kita karena sudah sangat lihai dalam mempersiapkan bahan ajar, 

terus menyajikan bahan ajar yang telah dipersiapkan tanpa menyadari bahwa siswa tidak 

lagi memperhatikan, maka dari itu guru harus pandai dalam menyajikan materi 

pembelajaran dengan berbagai metoda, seperti dibawah ini:  

Metoda Ceramah  

Metoda ceramah adalah uraian lisan yang bersifat instruksi dimana siswa sifatnya 

pasif dan guru aktif sehingga guru harus pandai berbicara. Metoda ceramah ini digunakan 

jika siswa banyak sedangkan referensi untuk siswa terbatas.  

Metoda Diskusi 

Metoda diskusi adalah suatu bentuk penyajian dimana siswa disuruh berbicara 

dengan rekan siswa lain, kemudian disuruh untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Fungsi 

guru pada metoda diskusi ini adalah sebagai pengantar yang mengarahkan dan mengatur 

pembicaraan juga merumuskan beberapa persamaan pendapat.  

Adapun tujuan metoda diskusi adalah sebagai berikut: 

a. Memupuk siswa untuk berani mengeluarkan pendapat tentang sesuatu persoalan secara 

bebas, 

b. Siswa berfikir kritis, 

c. Memupuk toleransi dan menghargai pendapat orang lain, 

d. Melatih siswa untuk menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya, 

Macam-macam metoda diskusi:  

a. Diskusi formal 

b. Diskusi ceramah 

c. Debat 

d. Seminar/simposium/lokakarya 

e. Diskusi panel 
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Metoda Kerja Kelompok  

Metoda kerja kelompok adalah metoda dimana siswa dibagi menjadi kelompok kerja 

untuk memecahkan suatu persoalan atau masalah secara ilmiah. Tujuan dari kerja kelompok 

adalah untuk memupuk rasa tanggung jawab dan memupuk kerja sama dalam kelompok.  

Metoda Demonstrasi/Percontohan 

Metoda demonstrasi adalah metoda bagaimana mempercontohkan untuk 

mengerjakan sesuatu atau mempertunjukkan suatu proses. Manfaat metoda demonstrasi 

adalah: (a) memperjelas dari uraian guru;(b) memberikan gambaran sebelumnya;(c) lebih 

mengesankan sehingga mudah diingat.  

Metoda Tanya Jawab  

Metod tanya jawab adalah metoda penyajian dengan cara guru bertanya kepada 

siswa dan siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab. Tetapi dapat pula siwa bertanya 

kepada siswa lainnya dan siswa yang lainnya tersebut menjawab.  

Maksud metoda tanya jawab adalah: (a) merangsang siswa untuk berfikir kritis, 

membandingkan, menganalisa dan mengembangkan; (b) untuk mengembangkan 

pemahaman siswa; (c) mendorong timbulnya konsep baru; (d) mendorong siswa belajar 

menggunakan pengetahuan yang telah didapatnya untuk menganalisa pertanyaan dan 

berusaha menjawabnya; (e) dapat mengubah emosional siswa; (f) Mengembangkan 

apresiasi atau penghargaan; (g) dengan adanya tanya jawab bisa menilai dan 

mengungkapkan latar belakang seseorang.  

Metoda Manusia Sumber 

Metoda manusia sumber adalah metoda yang mengundang orang dari luar yang 

memiliki pengetahuan atau keahlian dalam bidang tertentu untuk disampaikan kepada siswa 

dikelas.  

Manfaat dari metoda ini adalah (a) memberikan sumbangan pengalaman kepada 

siswa; (b) merupaka variasi yang bisa mendorong semangat siswa; (c) siswa akan mengenal 

lingkungan sosial masyarakat sekitarnya.  

Metoda PelajaranTeori 

Metoda ini adalah bentuk penyajian dimana guru mengajak siswa aktif untuk 

berfikir. Disini terjadi interaksi antara gurudan siswa. Pelajaran dibangun bersama siwa. 

Tujuan pelajaran teori adalah untuk mengaktifkan siswa.  

Metoda Sosio Drama 

Metode sosio drama dimana siswa mendramakan sesuatu masalah yang bertalian 

dengan masalah sosial. Manfaat metoda sosio drama adalah (a) menyalurkan ekspresi para 

siswa; (b) mendorong aktivitas inisiatif dan kreativitas sehingga mereka berpartisipasi dalam 

pelajaran; (c) siswa memahami isi cerita dengn peran mereka; (d) menghilangkan rasa 

malu, rasa rendah diri, rasa enggan dan sebagainya (e) mengajar siswa untuk saling bekerja 

sama.  
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HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi per Siklus 

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan persiapan sebagai berikut. Studi 

pendahuluan ini dilakukan mulai pada tanggal 18 Oktober 2010 berupa penelitian yang 

dilakukan pada kelas sendiri untuk memperbaiki pembelajaran, membantu guru sebagai 

peneliti berkembang secara profesional dan mengembangkan pengetahuan juga 

keterampilan. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP DARURROHMAN yang 

berjumlah 24 siswa terdiri dari 13 siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki.  

Rencana pembelajaran Siklus I 

Rencana pembelajaran siklus I berisi tentang Membandingkan Sifat Unsur, Senyawa 

dan Campuran, dengan metode diskusi. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran (halaman 

29 ).  

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

Pada siklus I pelaksaan pembelajaran dilakukan dengan membentuk kelompok 

untuk berdiskusi yang bahan diskusi telah dipersiapakan oleh guru yaitu berupa beberapa 

buah paku dan segelas air pada akhir diskusi siswa diharapkan dapat menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan kepada kelompok lain. Pada akhir siklus I guru memberikan evaluasi. 

Diperoleh data hasil evaluasi pada siklus I seperti terlihat pada tabel 4. 1. di bawah ini.  

Grafik 4. 1 Hasil Evaluasi Siswa Pada Siklus I 

 

Dari dua tabel diatas yaitu tabel 4. 1 hasil evaluasi pada siklus I yang kemudian 

dikelompokan berdasarkan daya serap siswa seperti pada tabel 4. 2 maka diperoleh data 

42% siswa mendapat nilai 0 ≥ 50, 45% siswa mendapat nilai 50 ≥ 80 dan 80 ≥ 100. Maka 

diperoleh keterangan tentang daya serap siswa pada siklus I seperti terlihat pada Grafik 4. 

1.  

Refleksi Siklus I 

Pada siklus I ada 10 siswa atau 42% siswa yang belum tuntas maka proses 

perbaikan berlanjut pada siklus selanjutnya yaitu siklus II.  

Rencana Pembelajaran Siklus II 

Rencana pembelajaran siklus II berisi tentang Unsur dan Rumus Kimia, dengan 

menggunakan metode diskusi dan pengamatan. Selengkapnya dapat dilihat di lampiran 

(halaman 32).  
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Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

Pada proses pembelajaran siklus II siswa diajak untuk mengamati reaksi yang dapat 

dilihat langsung yaitu karbit yang dimasukkan kedalam air dan reaksinya langsung terlihat 

sedangkan reaksi yang tidak dapat terlihat langsung yaitu reaksi fotosintesis yang terjadi 

pada tumbuhan namun hasil dari reaksi itu dapat dirasakan yaitu suasana sejuk akibat dari 

oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis.  

Pada akhir siklus II diadakan evaluasi yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4. 3. 

Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dibahas selanjutnya.  

Pada hasil evaluasi siklus II ada siswa yang mendapat nilai 0 ≥50 sebanyak 4 siswa 

atau 17%, ada 17 siswa atau 58% siswa yang mendapat nilai 50 ≥ 80 dan ada 6 siswa atau 

25% siswa mendapat nilai 80 ≥ 100.  

Grafik 4. 2 Hasil Evaluasi Siswa Pada Siklus II 

 

Refleksi Siklus II 

Pada siklus II ada sebanyak terdapat 83% siswa tuntas namun masih ada 4 siswa 

atau 17% yang belum tuntas walau sudah mengalami peningkatan ketuntasan 25% namun 

proses perbaikan pembelajaran masih terus berlanjut pada siklus III 

Rencana Pembelajaran Siklus III 

Rencana pembelajaran siklus III berisi tentang Asam, Basa dan Garam, dengan 

metode Pengamatan. Selengkapnya dapat dilihat di lampiran (halaman 36).  

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III 

Pada pembelajaran siklus III siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian asam, 

basa dan garam; dapat menjelas kan sifat-sifat asam, basa dan garam: siswa dapat 

mengidentifikasi asam, basa dan garam; siswa dapat memecahkan berbagai masalah dalam 

kehidupan sehari-hari berkaitan dengan sifat-sifat zat.  

Kegiatan selanjutnya siswa dikondisikan berbentuk kelompok kemudian secara 

berkelompok siswa diminta untuk melakukan kegiatan “mengidentifikasi larutan asam, basa 

dan garam dengan menggunakan indikator alami yaitu ektrak bunga sepatu” setelah 

diperoleh hasil yaitu perubahan warna dari sampel-sampel yang disediakan dan mereaksikan 

dengan indikator alami maka siswa menyimpulkan hasil percobaan tersebut dan 

mengemukakan hasil kesimpulannya di depan kelas. Pada akhir siklus III diadakan evaluasi 

dan diperoleh data hasil evaluasi pada seperti terlihat pada tabel 4. 6 dibawah ini: 

Dari hasil evaluasi nilai dipisahkan berdasarkan nilai yang didapat yaitu siswa yang 

mendapat nilai 0≥50 sudah tidak ada sedangkan siswa yang mendapat nilai 50≥80 terdapat 
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sebanyak 6 siswa atau 25% dan siswa yang mendapat nilai 80≥100 terdapat sebanyak 18 

siswa atau 75%. Dari tabel 4. 7 dibuat grafik seperti terlihat pada grafik 4. 3 Daya serap 

siswa pada siklus III.  

Grafik 4. 3 Pengolahan Hasil Evaluasi Siswa Siklus III 

 

Refleksi Siklus III 

Berdasarkan hasil evaluasi yang daiadakan pada setiap siklus daya serap siswa 

mengalami peningkatan pada siklus I ada 42% siswa tidak tuntas, pada siklus II 17% siswa 

tidak tuntas dan pada silus III semua siswa sudah tuntas dengan kata lain proses Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang di adakan di SMP DARURROHMAN berhasil hal ini dapat dilihat 

pada grafik 4. 4. dibawah ini.  

Grafik 4. 4 Pengolahan Hasil Evaluasi Siswa Pada Siklus I, II dan III 

 

Pembahasan dari setiap Siklus 

Siklus I 

Hasil peneliti dapat dilihat dari pembelajaran pada Siklus I Hasil penelitian terhadap 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pengamatan meliputi Nilai: (1) hasil 

Evaluasi yang merupakan gambaran dari keseriusan dan daya tangkap siswa terhadap 

pembelajaran yang berlangsung dengan data anak yang memperoleh nilai 0 ≥ 50 sebanyak 

42%, anak yang memperoleh 50≥ 80 sebanyak 45% dan anak yang mendapat nilai 80 ≥ 

100 sebanyak 13% dari pembelajaran pada siklus I masih ada 10 siswa (42%) yang belum 

tuntas. Keseriusan siswa mengikuti kegiatan proses pembelajaran yaitu mengikuti seluruh 

tahapan pembelajaran mulai dari tahap kerja individu, kerja kelompok sampai dengan tahap 

diskusi kelas (sharing); (3) Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, diantaranya bertanya, 

mengungkapkan gagasan, memberi tanggapan, memecahkan masalah dan menyimpulkan 

hasil diskusi; dan (4) Siswa berbagi ide dengan teman kelompok maupun dengan teman 

sekelas, diantaranya dalam hal wawasan, pengalaman, interaksi dan komunikasi sosial.  
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Pada siklus I walaupun banyak siswa sangat antusias saat pembelajaran 

berlangsung tapi ada beberapa siswa yang tidak hadir dan kurang memperhatikan karena 

menganggap IPA itu pelajaran yang sulit sehingga saat evaluasipun dianggap tidak penting.  

Siklus II 

Pada siklus II terlihat pada (1) Keseriusan siswa dalam evaluasi mulai terlihat 

mengalami perubahan pada siklus II dapat dilihat dari peningkatan evaluasi yang diperoleh 

yaitu 17% anak mendapat nilai 0 ≥ 50%, 58% siswa mendapat nilai 50 ≥ 80 dan 25% siswa 

mendapat nilai 80 ≥ 100; (2) Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, diantaranya bertanya, 

mengungkapkan gagasan, memberi tanggapan, memecahkan masalah dan menyimpulkan 

hasil diskusi; dan (3) Mengemukakan kesimpulan dari hasil percobaan dimuka kelas. Masih 

ada anak yang belum tuntas sebanya 4 orang atau 17% maka siklus II dilanjutkan menuju 

siklus III.  

Siklus III 

Pada siklus III diperoleh informasi dari Tabel 4. 7 bahwa nilai siswa yang diperoleh 

dalam pembelajaran IPA menunjukan peningkatan walau ada beberapa siswa yang 

memerlukan perhatian khusus Aktivitas siswa pada siklus III yang dapat dilihat dari tabel 

Daya Serap Siswa pada siklus III dimana dapat dilihat bahwa pada tabel tersebut anak yang 

belum tuntas sudah tidak ada dan anak yang mendapatkan nilai 80 ≥ 100 mengalami 

peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa siswa sudah terkonsentrasi pada proses 

pembelajaran, seperti mengikuti kegiatan proses pembelajaran yaitu mengikuti seluruh 

tahapan pembelajaran dengan pendekatan METODA VARIASI PEMBELAJARAN DALAM 

PEMAHAMAN MATERI.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan data penelitian diperoleh dengan menggunakan METODA VARIASI 

PEMBELAJARAN DALAM PEMAHAMAN MATERI di SMP DARURROHMAN kelas VII A dapat 

disimpulkan bahwa karena setiap anak unik maka perlu perlakuan berbeda-beda dalam 

memahami pendidikan: 

1. Berdasarkan data Evaluasi saat penelitian yang diperoleh dilapangan selama menerapkan 

pendekatan METODA VARIASI PEMBELAJARAN DALAM PEMAHAMAN MATERI di SMP 

DARURROHMAN Sukawangi kelas VII A yang dapat dari hasil Evaluasi dan kehadiran 

siswa menggambarkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan 

METODA VARIASI PEMBELAJARAN DALAM PEMAHAMAN MATERI secara keseluruhan 

termasuk kategori baik, hal ini ditunjukkan bahwa siswa sudah konsentrasi mengikuti 

kegiatan pembelajaran melalui pendekatan mulai dari tahap kerja individu, kerja 

kelompok sampai dengan tahap diskusi kelas (sharing), siswa antusias dalam 

memecahkan masalahan yang diberikan oleh guru, siswa aktif bertanya, mengungkapkan 

gagasan, memberi tanggapan, memecahkan masalah dan menyimpulkan hasil diskusi, 

dan siswa berbagi ide dengan teman kelompok maupun dengan teman sekelas.  

2. Dari hasil analisis lembar observasi diperoleh bahwa aktivitas guru selama proses 

pembelajaran selalu berpijak pada tahap-tahap pembelajaran yang telah direncanakan 

yaitu tahap kerja individu, kerja kelompok, dan diskusi kelas (sharing). Selain itu, juga 
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ditemukan bahwa peranan guru adalah sebagai moderator guru memandu jalannya 

diskusi sehingga melalui negosiasi siswa mencapai kesepakatan/persetujuan bersama 

yang mengarah pada solusi yang benar dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran 

yakni mengarahkan dan memotivasi siswa dalam belajar.  Rata-rata nilai Evaluasi 

kemampuan pemahaman materi siswa pada siklus I, siklus II dan siklus III melalui 

pembelajaran dengan METODA VARIASI PEMBELAJARAN DALAM PEMAHAMAN MATERI 

mengalami perubahan yang positif dengan nilai rata-rata kemampuan Berdasarkan hasil 

analisis observasi diperoleh bahwa perkembangan aktivitas siswa mengalami 

peningkatan, hal ini dapat dilihat nilai siswa pada tiap siklus. Dari siklus I siswa yang 

belum tuntas ada 10 siswa atau 42% dengan siklus II ada 4 siswa atau 17% yang belum 

tuntas dan siklus III siswa yang belum tuntas sudah tidak ada.  

3. Pemecahan masalah IPA siswa pada siklus I Berdasarkan data keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas mengalami peningkatan, siswa pada siklus I dengan persentase 58%, 

Siklus II 83%, siklus III 100%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pembelajara IPA dari 

siklus persiklus mengalami pening katan dan berhasil.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah 

dikemukakan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. METODA VARIASI PEMBELAJARAN DALAM PEMAHAMAN MATERI digunakan sebagai 

suatu alternatif pembelajaran bagi guru IPA dalam menyajikan materi khususnya mata 

pelajaran IPA agar dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pemahaman 

materi siswa.  

2. Untuk penelitian lebih lanjut hendaknya penelitian ini dapat dilengkapi denganmeneliti 

aspek lain secara terperinci yang belum terjangkau oleh penulis, seperti kemampuan 

pemahaman IPA, kemampuan komunikasi IPA dan penalaran IPA.  

3. Dalam memberikan pelajaran kepada murid yang lemah daya tangkapnya memakai 

penjelasan yang sangat gambling sesuai dengan kondisinya dan tidak menyebutkan 

kepadanya bahwa di balik itu ada keterangan detail yang tidak diterangkan kepadany, 

agar tidak membuatnya takut dan akalnya menjadi terguncang.  

4. Keterbatasan sarana bukanlah hambatan untuk menyajikan materi yang menarik bahkan 

membuat mahasiswa selaku guru dan peneliti tertantang untuk lebih kreatif. Peneliti atau 

guru harusnya mampu menyediakan materi semenarik mungkin karena pada umumnya 

hal-hal baru bisa dan dapat menarik sehingga cepat dimengerti juga diingat oleh siswa.  
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