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Metode Pembelajaran AUD

• Circle the time

• Show and Tell (Perlihatkan dan Cerita)

• Small Project (Proyek sederhana)

• Big Team (Kerja kelompok besar)

• Kunjungan 



Pembelajaran AUD dapat melalui ;

• Belajar, bermain dan bernyanyi

• Belajar kecakapan hidup

• Belajar dari benda konkret

• Belajar Terpadu (tematik unit)

• Pembelajaran konsktruktivistik

• Pembelajaran kooperatif

• Pembelajaran berbasis kompetensi



Pembelajaran konstruktivistik

• Belajar merupakan proses menyusun 

struktur pemahaman atau pengetahuan 

dengan cara menghubungkan fenomena, 

ide, kegiatan dengan pengetahuan baru 

ke dalam struktur pengetahuan yang telah 

diketahui sebelumnya



Ciri pembelajaran konstruktivistik

– Problematik, pengkajian permasalahan 
sehari-hari di lingkungan anak.

– Mengembangkan rasa discovery dan 
incuiry melalui kegiatan eksplorasi dan 
pembuktian sehingga menghasilkan 
pengertian baru.

– Memancing sharing pendapat, ide.

– Memacu refleksi dan revisi terhadap 
pengetahuan lalu untuk menghasilkan 
pengetahuan baru.
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Pembelajaran kooperatif

• Pembelajaran ini melatih jiwa sosial dan 

kerjasama anak. Elemen dasar kerjasama 

adalah :

– Saling ketergantungan yang menguntungkan, 

usaha bersama-sama.

– Interaksi langsung antar anak dalam kelompok.

– Tanggung jawab menguasai materi yang diajukan.

– Penggunaan kemampuan interpersonal dan 

kelompok kecil.
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Pembelajaran berbasis kompetensi
• Disebut juga CTL (contextual teaching and learning)

yaitu menghubungkan konteks keseharian anak 
dengan kegiatan belajar. Karakteristik CTL :

– Menekankan adanya pemecahan masalah  
(problem solving) dari persoalan yang nyata, 
menarik, menantang dan bermakna bagi siswa 
untuk diselesaikan dengan cara yang berbeda 
oleh anak.

– Pembelajaran terjadi di berbagai konteks (multiple 
contexts), pembelajaran tidak hanya di dalam 
kelas (misal sawah, bengkel, industri dll), dan 
pengajar pun tidak selalu guru (bisa dokter, orang 
tua, petani dll).

– Membimbing anak untuk memonitor hasil 
belajarnya sehingga ia mampu belajar secara 
mandiri.



Karakteristik CTL

– Pembelajaran menggunakan ragam 
pembelajaran yang ada di lingkungan anak 
dengan latar belakang sosial dan budaya 
yang berbeda.

– Mendorong anak untuk saling belajar 
dengan temannya, bertukar pikiran, ide 
dan rasa dengan teman lainnya dalam 
kelompok.

– Menerapkan otentik asesmen, bukan untuk 
memberikan label atau nilai, tetapi untuk 
mengetahui sejauh mana dan bagaimana 
anak belajar.
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