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lanjutan POKOK BAHASAN 1

• Konsep dasar pendekatan, Metode, dan Teknik 
dalam pembelajaran bahasa (SD).

1. Dasar-dasar pengembangan metode 
pembelajaran bahasa

2. Pandangan para ahli tentang pengajaran bahasa

3. Pendekatan, metode, dan teknik dalam 
pengajaran bahasa

4. Pandangan Antony dan Richard dan Rodgers 
dalam Pendekatan, metode, dan teknik 
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•
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PENDEKATAN

• Pendekatan (approach) adalah cara memulai
sesuatu atau cara memulai pengajaran bahasa. 
Pendekatan merupakan dasar teoretis untuk 
suatu metode. 

• Secara lebih luas, pendekatan merupakan asumsi 
tentang bahasa, antara lain asumsi yang 
menganggap bahasa sebagai kebiasaan; bahasa 
sebagai suatu sistem komunikasi yang pada 
dasarnya dilisankan; dan ada lagi yang 
menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah.



POKOK BAHASAN 2

• Pendekatan komunikatif, 
• pendekatan tematik integratif, 
• pendekatan terpadu, 
• kontekstual, 
• whole-Language,
• Pendekatan kontekstual,
• Keterampilan proses 



Konsep Dasar Pendekatan
Penbelajaran  

Masalah pembelajaran bahasa selalu
terkait dengan pendekatan, metode, 

dan teknik.



Konsep Dasar Metode
Pembelajaran

• Metode digambarkan sebagai rencana yang 
menyeluruh tentang pengajaran. bahasa yang 
sistematis yang berdasarkan pendekatan
tertentu



Konsep Dasar Teknik
Pembelajartan 

• Teknik adalah aktivitas tertentu yang 
diterapkan di dalam kelas yang sesuai dengan
metode dan oleh karenanya sesuai pula 
dengan pendekatan.



Pendekatan 

• Pendekatan adalah sejumlah asumsi tentang
hakikat sesuatu. Sesuatu yang dimaksud
dalam hal ini adalah pembelajaran bahasa, 
yaitu sejumlah teori yang sudah diyakini
kebenarannyadan tidak dipermasalahkan lagi.



Pendekatan

pendekatan, mengacu pada teori-teori
tentang: (1) hakikat bahasa/ ilmu bahasa, 
(2) belajar bahasa, dan (3) pengajaran
bahasa



Hakikat Bahasa/ Ilmu Bahasa

• Bahasa adalahsuatu sistem lambang makna
dalam masyarakat

• Pemakaian bahasa bersifat ,individual dan sosial
• Bahasa adalah suatu supersistem yang terdiri darl

atas subsistem-subsistem yang saling
bemubungan dalam jalinan hubungan yang 
bersifat interdependensi dan tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lain.

• Penggunaan bahasa berstrat prediktif. oleh
karena bahasa selalu digunakan dalam wujudnya
yang menyeluruh, maka bahasa bersifat prediktif.



Belajar Bahasa

• Belajar bahasa akan berlangsung dengan mudah bagi peserta didik apabila belajar
bahasa ltu bersifat .menyeluruh, nyata, relevan, bermakna, fungsional. disajikan
dalam konteks· penggunaan, dan peserta didik menggunakannya.

• Penggunaan bahasa bersifat personal dansosial. Penggunaan bahasa itu didorong
dari dalam diri peserta didik sendiri oleh adanya kebutuhan peserta didik untuk
berkomunikasi dan disusun serta diekspresikan sesuai dengan norma-norma dalam
kehidupan masyarakat.

• Peserta didik belajar melalui bahasa dan belajar tentang bahasa yang kesemuanya
berlangsung secara simultan dalam konteks penggunaan bahasa secara lisan dan
secara tulis yang bersifat autentik.

• Perkembangan bahasa berlangsung metalui proses penguatan.

• Belajar bahasa adalah belajar bagaimana membangun makna sesuai dengan
konteks.

• Jadi dalam belajar bahasa ini lebih menekankan proses psikologisnya, sebagaimana
dikemukakan dalam teori psikolinguistik tentang belajar bahasa itu.



Pengajaran bahasa

• Mengajarkan bahasa pada hakekatnya adalah
menciptakan kondisi yang bersifat kondusif
yang memungkinkan terjadinya proses belajar
bahasa di kalangan peserta didik. Pusat
kegiatan belajar-mengajar adalah peserta
didik, karena peserta didiklah yang belajar.

• Kompetensi kognitif

• Kompetensi sikap

• Kompetensi performance



Metode

• metode dalam pengajaran bahasa berarti
suatu,perencanaan'yang menyeluruh untuk
menyajikan materi pelajaran bahasa secara
teratur berdasarkan, pendekatan tertentu. 
Artinya, bahwa penerapan suatu metode dalam
pengajaran bahasa dikerjakan melalui langkah-
langkah yang teratur dan dilakukan secara
bertahap. Mulai dari penyusunan rencana
pengajaran. Penyajian pengajaran, proses belajar
mengajar, dan penilaian hasil belajar.



Teknik

Teknik bersifat implementasional. Berdasarkan
tiga komponen pembelajaran yang 
dimaksudkan Anthony tersebut, secara
hierarkhis.



Pandangan Richards dan Rodgers

• Metode menurut Richards dan Rodgers adalah
sebuah istilah besar yang mencakup pembagian
dan hubungan antara teori dan praktik (198-
2:154). (Brown, 2001:14).:Selanjutnya dlnyatakan
bahwa pendekatan adalah .asumsi, keyakinan
.dan teori tentang hakikat. bahasa dan
pembelajaran bahasa. Desain menunjukkan
hubungan antara teori-teori tersebut dengan
materi dan aktivitas belajar. Prosedur merupakan
teknik dan.praktik yang didasarkan atas
pendekatan dan desain tertentu, seperi halnya
yang dikemukakan Anthony di atas.



Jadi, Pandangan Richards dan Rodgers

• Pandangan antara Anthony dengan Richards dan Rodgers 
tersebut, jika diperhatikan sekilas tampak berbeda, namun
setelah diperjelas Brown diatas dari kedua pandangan
tersebut rupanya perbedaan itu hanya terletak pada
peristilahannya saja. Oleh karena, pada prinsipnya sebuah
kegiatan pembelajaran itu .sealu mengaitkan pendekatan, 
metode/ desain, dan teknik prosedur, .sedangkan metode
yang dikemukakan Richards dan Rodgers merupakan
payung yang membawahi pendekatan, desain, dan
prosedur. Metode tersebut seolah-olah tampak sebuah
penguasaan/ kemampuan yang harus dimiliki guru dalam
kegiatan pembelajaran. Berikut digambarkan pandangan
Richards dan Rodgers tersebut dalam bentuk bagan



Jadi, metode adalah 

• Berdasarkan bagan di atas, tampaklah bahwa
Metode tersebut seolah-olah sebuah
penguasaan/ kemampuan yang harus dimiliki
guru dalam kegiatan pembelajaran. Sebagaimana
dikemukakan Anthony tentang metode dan oleh. 
Richards.dan Rodger tentang desain di atas
adalah suatu rencana yang menyeluruh, 
sistematis, teratur; dati dilakukan secara terus-
menerus selama pelaksanaan pembelajaran. 
Kegiatan ltu pulalah yang seharusnya dilakukan
guru, termasuk di dalamnya adalah menguasai
metode pembelajaran bahasa. 





Jenis-jenis pendekatan dalam 
Pembelajaran Bahasa



Jenis-Jenis Pendekatan dalam 
Pembelajaran Bahasa

• Pendekatan Kontekstual
• Pendekatan Komunikatif 
• Pendekatan Struktural 
• Pendekatan keterampilan proses
• Pendekatan Whole-Language
• Pendekatan Terpadu
• Pendekatan tematik-integratif
• CTL
• PAIKEM



Pendekatan Komunikatif 

• Pendekatan komunikatif merupakan
pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran
bahwa kemampuan menggunakan bahasa
dalam komunikasi merupakan tujuan yang 
harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. 
Tampak bahwa bahasa tidak hanya dipandang
sebagai seperangkat kaidah tetapi lebih luas
lagi, yakni sebagai sarana untuk
berkomunikasi. 



Pendekatan Struktural 

Pandangan ini berpendapat bahwa bahasa
adalah data yang didengar/ditulis untuk
dianalisis sesuai dengan tatabahasa. Jadi
belajar bahasa adalah belajar struktur
(tatabahasa).



Pendekatan keterampilan proses

• Keterampilan proses adalah kemampuan yang dibangun
oleh sejumlah keterampilan dalam proses pembelajaran
yang meliputi:
1. keterampilan intelektual
2. keterampilan sosial
3. keterampilan fisik

• Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan
dan mengembangkan konsep. Konsep itu akan menunjang
pula keterampilan proses. Keterampilan proses dalam mata
pelajaran Bahasa Indonesia meliputi kegiatan: mengamati, 
menggolongkan, menafsirkan, menerapkan, dan
mengomunikasikan



Pendekatan Whole-Language

Whole languange adalah sebuah pandangan
positif tentang pembelajaran.

Penganut whole languange mengatakan bahwa
pembelajar memiliki kekuatan, kesanggupan, dan
keinginan untuk belajar. Pembelajar merupakan
pribadi yang kreatif, ia mampu menyusun
menciptakan, dan menemukan pemecahan
terhadap berbagai persoalan secara aktif jika
mereka diberi kesempatan untuk melakukan
aktifitas tersebut selaras dengan kemampuannya



Whole languange memberikan penegasan tentang
peran guru dalam proses pembelajaran.

Whole languange memandang bahasa sebagai pusat
pembelajaran

Whole languange menerapkan kurikulum ganda



Pendekatan Terpadu

• Pendekatan terpadu dalam bidang bahasa hampir
sama dengan pendekatan “Whole Language”, 
yang pada dasarnya pembelajaran bahasa
senantiasa harus terpadu.

• tidak terpisahkan antara keterampilan berbahasa
(menyimak,berbicara,membaca,menulis) dengan
komponen kebahasaan (tatabunyi, tatamakna, 
tatabentuk, tatakalimat) juga aspek sastra. 



Pendekatan tematik-integratif

• Adalah pendekatan pembelajaran yang lebih 
menekankan pada keintegrasian antara mata 
pelajaran satu dengan yang lainnya. 

• Keterpaduan itu, ada kalanya dalam satu mata 
pelajaran namun ada kalanya dalam antar 
matapelajaran 



Contekstual Teaching and Learning

• Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching 
and Learning atau CTL) merupakan konsep
belajar yang membantu guru mengaitkan
antara materi yang diajarkannya dengan
situasi dunia nyata siswa dan mendorong
siswa membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka
sebagai anggota keluarga dan masyaraka



• Proses pembelajaran berlangsung alamiah
dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan
mengalamai, bukan transfer pengetahuan dari
guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih
dipentingkan daripada hasil. Dalam konteks
itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, 
apa manfaatnya, dalam status apa mereka, 
dan begaimana mencapainya. 



PAIKEM

• Pembelajaran PAIKEM adalah pendekatan 
pembelajaran yang lebiih menekankan pada 
keaktifan, kekreatifan, keinovatifan, dan 
kesenangan siswa. 

• Siswa direspon untuk aktif, inovatif, kreatif, 
senang.



Metode  Pembelajaran 

• metode adalah cara yang telah teratur dan
terfikir baik-baik untuk mencapai sesuatu
maksud. Metode pembelajaran bahasa ialah
rencana pembelajaran yang mencakup
pemilihan, penentuan, dan penyusunan
secara sistematis bahan yang akan diajarkan
serta kemungkinan pengembangan



Teknik Pembelajaran 

• teknik dalam pengajaran selalu mengacu pada
pengertian implementasi perencanaan
pengajaran di depan kelas, yakni penyajian
pelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. 
Oleh karena itu, teknik bersifat
implementasional.



BELAJAR DAN MENGAJAR 

• BELAJAR DAN MENGAJAR

• PANDANGAN LAMA DAN BARU 
DALAM BELAJAR DAN MENGAJAR

• PEMBELAJARAN



PENGERTIAN BELAJAR

• ADANYA PERUBAHAN TINGKAH LAKU

• DIMILIKINYA SEJUMLAH KOMPETENSI (C)

• DIMILIKINYA SEJUMLAH KETERAMPILAN

• DIMILIKINYA SEJUMLAH KARAKTER



KESIAPAN BELAJAR

• FISIK

• MENTAL



BEBERAPA FAKTOR PENENTU HASIL 
BELAJAR

• FISIK

• MENTAL

• LINGKUNGAN

• MOTIVASI



TEORI BELAJAR BAHASA

• BEHAVIORISME

• NATIVISME

• KOGNITIVISME

• INTERAKSIONIS

• HUMANISME



BEHAVIORIS

• MENEKANKANHUBUNGAN ANTARA STIMULUS 
DAN RESPON



NATIVISME

• BAHASA MERUPAKAN BAWAAN

• DAPAT BERKEMBANG MELALUI PROSES YANG 
PANJANG

• LAD



KOGNITIVISME

• KEMAMPUAN BAHASA BERASAL DARI 
KEMAMPUAN KOGNITIFNYA



INTERAKSIONIS

• KEMAMPUAN BAHASA DITENTUKAN OLEH 
HUBUNGAN INTERAKSI SOSIAL



KONSTRUKTIVISME

• KEMAMPUAN BAHASA DIBANGUN DARI 
PENGALAMAN

• OKI, DIPERLUKAN:

AKTIF UNTUK MENGUNGKAPKAN PIKIRANNYA



HUMANISME

• MENGEDEPANKAN HATI, PERASAAN, PIKIRAN, 
KEHENDAK

• MENGHARGAI PENDAPAT ORANG LAIN

• MEMBERI KESEMPATAN BERBICARA



PEMBELAJARAN

• BELAJAR LEBIH DITEKANNKAN DARI PADA 
MENGAJAR

• ANAK BELAJAR MEMBACA DAN MENULIS 
SETELAH MEREKA DAPAT BERBICARA

• EMPAT ASPEK KETERAMPILAN BERBAHASA 
TIDAK DIPANDANG SEBAGAI SESUATU YANG 
TERPISAH

• SEJAK DINI ANAK DIBERI PAJANAN



PRINSIP PEMBELAJARAN BAHASA

• PERHATIAN DAN MOTIVASI

• AKTIFKAN

• KETERLIBATAN LANGSUNG

• PENGULANGAN

• TANTANGAN

• PENGUATAN

• PERBEDAAN INDIVIDU



TERAPKAN YA!,,,,,



Pembelajaran Tematik
integrative

pengertian, karakteristik, landasan, 
dan model pembelajaran terpadu 

terpadu (integratif



Pengertian Pembelajaran Tematik
integrative 

• Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang 
melibatkan beberapa 

• mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna 
kepada siswa. 

• (2)   Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek 
proses atau waktu, aspek 

• kurikulum dan aspek belajar mengajar. 
• (3)  Pembelajar tematik hanya dijajarkan pada siswa sekolah dasar 

kelas rendah (KTSP kelas 1 dan kelas 2), kurikulum 2013 di semua 
kelas.

• (4)  Alasannya, karena pada umumnya mereka masih melihat segala 
sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik), perkembangan fisiknya 
tidak pernah bisa dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial. 
dan emosional.



Jadi, pembelajaran tematik

pembelajaran terpadu yang menggunakan 
tema untuk mengaitkan beberapa 
aspek/topik sehingga dapat memberikan 
pengalaman bermakna kepada peserta didik



Karakteristik Pembelajaran 
Tematik

• Berpusat pada anak.
• Memberikan pengalaman langsung pada anak.
• Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas.
• Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

dalam suatu proses.
• Bersifat fleksibel.
• Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai 

dengan minat, dan kebutuhan anak. 
• Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan 



Landasan Pembelajaran Tematik

• Landasan filosofis 

• 2. Landasan psikologis

• 3. Landasan yuridis



Landasan filosofis 

(a) Aliran progresivisme,

(b) Aliran konstruktivisme

(c) Aliran humanisme 



Landasan psikologis

• Dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan 
dengan psikologi perkembangan peserta didik dan 
psikologi belajar. 

• Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam 
menentukan isi/materi pembelajaran tematik yang 
diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan 
kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan 
peserta didik.

• Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal 
bagaimana isi/materi 

• pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada 
siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya



Landasan yuridis

• UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
yang menyatakan bahwa 

• setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya 
dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 
bakatnya (pasal 9). 

• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional menyatakan bahwa 

• setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan 
berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai 
dengan bakat, minat, dan kemampuannya (Bab V 
Pasal 1-b). 



Berbagai Model Pembelajaran 
Terpadu

(1) fragmented, (2) connected,
(3) nested, (4) sequenced, (5) 
shared, (6) webbed, (7) 
threaded, (8) integrated, (9) 
immersed, dan (10) 
networked.



Model Jaring Laba-laba (Webbed) 



Model Keterpaduan (Integrated) 



Model Jaringan (Networked) 



Strategi Pembelajaran Tematik

• Bersahabat, menyenangkan, dan bermakna bagi 
anak.

• Dalam menanamkan konsep atau pengetahuan 
dan keterampilan anak tidak harus di-drill, tetapi 
ia belajar melalui pengalaman langsung dan 
menghubungkannya dengan konsep lain yang 
sudah dipahami. 

• Bentuk pembelajaran ini dikenal dengan 
pembelajaran terpadu, dan pembelajarannya 
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 
anak. 



Tema-tema dan sub-tema di SD 
Kelas I 

Tema: Diriku
Aku dan Teman Baru

Tubuhku
Aku Merawat Tubuhku

Aku Istimewa



Tema-tema di SD Kelas IV

Tema: Indahnya kebersamaan

Keberagaman Budaya Bangsaku

Kebersamaan dalam Keberagaman 

Bersyukur atas Keberagaman



Langkah-langkah guru membelajarkan materi
dengan menggunakan pendekatan Tematik

Integratif. 
• Tentukan KI dari materi yang akan dibelajarkan

• Tentukan KD dari materi yang akan dibelajarkan

• Tentukan Indikator dari materi yang akan 
dibelajarkan

• Tentukan Tujuan 

• Tentukan pendekatan, metoe, dan teknik 
pembelajaran

• Tentukan skenario pembelajaran

• Langkah-langkah pembelajaran dapat ditentukan 



Analisis Kurikulum 2013

Adalah kegiatan memahami dan 
mengapresiasi kurikulum



Pokok Bahasan 

1. Analisis kurikulum 2013 SD mata pelajaran Bahasa
Indonesia

2. Analisis (SKL,  KI, KD, dan Indikator).
3. Kedudukan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD dalam

Kurikulum 2013
4. Kompetensi Inti Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD 

dalam Kurikulum 2013
5. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD 

dalam Kurikulum 2013
6. Membuat jaringan KD, indikator, pendekatan, metode, 

dan teknik ke dalam satu pertemuan dalam mata
pelajaran bahasa Indonesia.



Indikator Pencapaian Kompetensi:

• 1. Dapat menganalisis kurikulum 2013 SD mata pelajaran
Bahasa Indonesia

• 2. Dapat menganalisis (SKL,  KI, KD, dan Indikator).
• 3. Kedudukan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD 

dalam Kurikulum 2013
• 4. Kompetensi Inti Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

SD dalam Kurikulum 2013
• 5. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD 

dalam Kurikulum
• 2013
• 6. Dapat membuat jaringan KD, indikator, pendekatan, 

metode, dan teknik ke dalam satu pertemuan dalam mata
pelajaran bahasa Indonesia.



Kedudukan Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia SD dalam Kurikulum 2013

Kurikulum ini berupaya untuk mencapai
keunggulan masyarakat dalam penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan
diharapkan dapat membekali warga bangasa
dalam memasuki persaingan era globalisasi
yang penuh dengan berbagai tantangan. 



Analisis (SKL,  KI, KD, dan Indikator)

• Kurikulum 2013 berkaitan dengan perubahan
pada SKL, standar isi, standar proses, dan standar
evaluasi. Dalam Kurikulum 2013, SKL 
diterjemahkan atau dioperasionalisasikan melalui
Kompetensi Inti (KI). KI mencakup empat hal, 
yakni 1) KI yang berkaitan dengan aspek sikap
spiritual/KI 1; 2) KI yang berkaitan dengan aspek
sikap sosial/KI 2; 3) KI yang berkaitan dengan
aspek pengetahuan/KI 3, dan 4) KI yang berkaitan
dengan aspek keterampilan/KI 4. Semua KI yang 
merupakan penjabaran dari SKL tersebut menjadi
rujukan utama bagi pembelajaran.



Kedudukan Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia SD dalam Kurikulum 2013
• Dalam Kurikulum 2013 jenjang SD, mata

pelajaran bahasa Indonesia memiliki kedudukan
yang sangat strategis. Peran mata pelajaran
bahasa Indonesia menjadi dominan, yaitu sebagai
saluran yang mengantarkan kandungan materi
dari semua sumber kompetensi kepada siswa. 
Mata pelajaran bahasa Indonesia ditempatkan
sebagai penghela mata pelajaran lain. Dengan
perkataan lain, kandungan materi mata pelajaran
lain dijadikan sebagai konteks dalam penggunaan
jenis teks yang sesuai dalam mata pelajaran
bahasa Indonesia.



Kompetensi Inti Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia SD dalam Kurikulum 2013

KI ibarat anak tangga yang harus dilalui siswa
untuk sampai pada SKL (Mulyasa, 2013: 173). 
Sebagai anak tangga menuju SKL, KI bersifat
multidimensi. KI tidak untuk diajarkan, tetapi
untuk dibentuk melalui berbagai tahapan
proses pembelajaran pada setiap mata
pelajaran yang relevan.



KI mapel Bindo SD

• Aspek KI
• Rumusan KI

• Aspek Sikap Spiritual
• Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

• Aspek Sikap Sosial
• Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan

keluarga, teman, dan guru
•
• Aspek Pengetahuan
• Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah

•
• Aspek Keterampilan
• Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia

•



KI Mapel Bindo Kelas I SD

• Aspek Sikap Spiritual
• Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

• Aspek Sikap Sosial
• Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam

berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru

• Aspek Pengetahuan
• Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba

[mendengar, melihat, membaca] serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu
secara kritis tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain

• Aspek Keterampilan
• Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 

dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia



Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia SD dalam Kurikulum 2013



KI 1

– Menerima anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa
bahasa Indonesia yang dikenal sebagai bahasa
persatuan dan sarana belajar di tengah
keberagaman bahasa daerah

– Menerima keberadaan Tuhan Yang Maha Esa atas
penciptaan manusia dan bahasa yang beragam
serta benda-benda di alam sekitar



KI 2

– Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan
wujud dan sifat benda melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 
dan/atau bahasa daerah

– Memiliki rasa percaya diri terhadap keberadaan tubuh melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah

– Memiliki perilaku santun dan sikap kasih sayang melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah

– Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab merawat tubuh agar 
sehat dan bugar melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 
dan/atau bahasa daerah

• Memiliki perilaku santun dan jujur dalam hal kegiatan dan
bermain di lingkungan melalui pemanfaatan bahasa
Indonesia dan/atau bahasa daerah



KI 3

– Mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan pancaindra, wujud dan
sifat benda, serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan guru atau teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk membantu pemahaman

– Menegenal teks petunjuk/arahan tentang perawatan tubuh serta
pemeliharaan kesehatan dan kebugaran tubuh dengan bantuan guru atau
teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman

– Mengenal teks terima kasih tentang sikap kasih sayang dengan bantuan guru 
atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman

– Mengenal teks cerita diri/personal tentang keberadaan keluarga dengan
bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat
diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman

• Mengenal teks diagram/label tentang anggota keluarga dan kerabat
dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu
pemahaman



KI 4

• KI 4
– Mengamati dan menirukan teks deskriptif tentang anggota tubuh dan

pancaindra, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam secara
mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian

– Mempraktikkan teks arahan/petunjuk tentang merawat tubuh serta kesehatan
dan kebugaran tubuh secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian

– Menyampaikan teks terima kasih mengenai sikap kasih sayang secara mandiri
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk membantu penyajian

– Menyampaikan teks cerita diri/personal tentang keluarga secara mandiri
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk membantu penyajian

– Membuat teks diagram/label tentang anggota keluarga dan kerabat secara
mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian

•



materi pokok pembelajaran bahasa
Indonesia kelas 4 SD

KD 1

KD 2

KD 3 

KD 4



Unsur-unsur RPP

identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, 
indikator, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, Pendekatan metode dan teknik 
pembelajaran, alat dan media pembelajaran, 

skenario pembelajaran, evaluasi pembelajaran



Identitas RPP

1, Tingkat sekolah

2. Mata Pelajaran

3. Tema

4. Waktu





UJIAN SISIPAN 

1



1

Apa yang menjadikan seorang guru sulit 
membedakan perbedaan antara pendekatan, 
metode, dan teknik



2

• Pilihlah kompetensi dasar dan indikator dalam 
pembelajaran bahasa yang mengaktifkan guru 
dan siswa dalam pembelajaran 

• Pilihlah  kompetensi dasar dan indikator 
dalam pembelajaran bahasa yang dapat 
difungsikan untuk mencapai  tujuan afektif 
pembelajaran 



3

Pilihlah  kompetensi dasar dan indikator 
dalam pembelajaran bahasa yang dapat 
difungsikan untuk mencapai  tujuan afektif 
pembelajaran 
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