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Siswa SD sedang tumbuh & berkembang, 

perlu didukung kegiatan belajar

�Belajar: aktivitas agar terjadi perubahan 

kemampuan.

�Gagne, belajar adalah proses perubahan 

perilaku akibat pengalamanperilaku akibat pengalaman

�Unsur pokok dalam belajar: proses, 

perubahan perilaku, pengalaman



Proses dalam kegiatan belajar

�Proses berpikir dan merasakan

�Proses ini tidak teramati, hanya tercermin 
dari aktivitasnya: bertanya, menangggapi, 
diskusi, memecahkan soal, membuat diskusi, memecahkan soal, membuat 
laporan, membuat rangkuman, dsb.

�Belajar dapat dilakukan dengan berbagai 
cara: mengamati, mencoba, eksperimen, 
membaca, dsb.

�Proses yang kompleks, sepanjang hayat.



Perubahan Perilaku

�Berubahan tidak disebabkan oleh faktor 

kematangan, lupa.

�Klasifikasi perilaku dalam tiga domain: 

Kognitif, Afektif, PsikomotorikKognitif, Afektif, Psikomotorik

�Dirumuskan dalam betuk tujuan 

pembelajaran atau rumusan kompetensi



Pengalaman

�Terjadi  karena interaksi dengan 

lingkungannya

�Lingkungan: Fisik (natural dan kultural), 

sosial.sosial.

�Merangsang dan menantang siswa untuk 

belajar

�Didesain secara integral akan menjadi 

bahan belajar yang efektif



Prinsip Belajar

�Motivasi, intrinsik dan ekstrinsik

�Perhatian, teknik pembelajaran yang 

menarik

�Aktivitas, perancangan pembelajaran �Aktivitas, perancangan pembelajaran 

secara mantap

�Umpan balik, evaluasi dan perbaikan

�Perbedaan individual, variasi gaya, 

kemampuan belajar



Hakekat Pembelajaran

� Upaya membelajarkan siswa

� Berkembang dari yang tradisional ke modern 

(relatif dan siklis)

�Modhofir, ada 4 pola:�Modhofir, ada 4 pola:

� Pola guru dengan siswa

� Pola guru + alat bantu dengan siswa

� Pola guru + media dengan siswa

� Pola media dengan siswa, pola pembelajaran 

jarak jauh



Peran Guru menurut Adams dan Dickey

�Sebagai pengajar

�Sebagai pembimbing

�Sebagai ilmuwan

Sebagai pribadi�Sebagai pribadi



Komponen Pembelajaran

� Pembelajaran merupakan suatu sistem yang 
memiliki ciri adanya:

� Tujuan

� Fungsi

� Komponen� Komponen

� Interaksi

� Jalinan keterpaduan

� Transformasi

� Umpan balik

� Lingkungan



Tujuh Komponen Pembelajaran menurut 

Oemar Hamalik

�Tujuan

�Peserta didik

�Tenaga pendidikan

Perencanaan materi pembelajaran�Perencanaan materi pembelajaran

�Strategi dan metode Pembelajaran

�Media

�Evaluasi: program, proses, hasil



Peran Bahan Pembelajaran dalam 

Kegiatan Pembelajaran

�Didesain secara lengkap ( unsur media 
dan sumber belajar) agar belajar dapat 
optimal

�Format: cetak, audio, video, CAI, alat �Format: cetak, audio, video, CAI, alat 
peraga

�Peran: menghilangkan verbalisme dan 
mengkonkritkan pengalaman

�Pembelajaran sebagai proses komunikasi, 
bahan dikemas dalam media 



Peran Bahan Pembelajaran

�Sebagai bahan belajar mandiri

�Sebagai alat peraga

�Sebagai sumber belajar (acuan belajar)



Hubungan Alat Peraga, Media, Sumber 

Belajar dan Bahan Pembelajaran

�Alat peraga (misal: globe) dapat didesain 
sebagai bahan pembelajaran

�Media sebagai bahan pembelajaran 
apabila berperan sebagai desain materi apabila berperan sebagai desain materi 
pembelajaran

�Sumber belajar adalah segala hal 
(termasuk peraga dan media) yg 
difungsikan sebagai tempat diperolehnya 
materi belajar



Bahan Pembelajaran Sekolah Dasar dan 

Karakteristiknya

�Bahan pembelajaran adalah desain materi 

untuk belajar

�Dua bentuk bahan pembelajaran: bahan 

yg didesain lengkap dan bahan yg yg didesain lengkap dan bahan yg 

didesain tidak lengkap

�Pengembangan bahan pembelajaran 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi



Pertimbangan dalam pengembangan dan 

pemilihan bahan pembelajaran

�Apakah isi sesuai dengan sasaran

�Bagaimana tingkat kesukarannya

�Bagaimanakah strategi pembelajarannya

Bagaimana cara evaluasinya�Bagaimana cara evaluasinya


