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 Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang 
tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara
khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran
terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan
pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.

 Pendekatan adalah konsep dasar yang 
mewadahi,menginsipi rasi, menguatkan, dan melatari
metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu.

 Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-
langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian
tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode
pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Satu
pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode
pembelajaran.
Dapat pula dikatakan bahwa metode adalah prosedur
pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan.



 Dari metode, teknik pembelajaran

diturunkan secara aplikatif, nyata, dan praktis

di kelas saat pembelajaran berlangsung.

 Teknik adalah cara kongkret yang dipakai saat

proses pembelajaran berlangsung. Guru 

dapat berganti- ganti teknik meskipun dalam

koridor metode yang sama. Satu metode

dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik

pembelajaran.

 Bungkus dari penerapan pendekatan, metode, 

dan teknik pembelajarantersebut dinamakan

model pembelajaran.
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a. Clasical Conditioning Teori

Ivan P. Pavlow

Belajar untuk perubahan perilaku (anjing,

daging, bel)

Aplikasi : reward, punishmen harus ada

Stimulus + respon konsisten



b. Operant Conditioning Teori

 Edward Thorndike

 hukum akibat respon

stimulus kepuasan (kucing &

kotak) trial & eror

 konsekuensi penting dalam

muncul/tidaknya respon



2. Teori Kognitif

 Perilaku perubahan yang terjadi

dalam diri anak (internal)

Otak memperoleh,

mengolah, menggunakan

informasi untuk berfikir

(Robert Bagne) information

process theory



Prinsip-Prinsip Belajar Anak

1. Anak adalah pembelajar aktif

2. Belajar anak dipengaruhi oleh 

kematangan

3. Belajar anak dipengaruhi lingkungan

4. Anak belajar melalui kombinasi 

pengalaman fisik dan interaksi

5. Anak belajar dengan gaya yang berbeda

6. Anak belajar melalui bermain
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Variabel strategi pembelajaran

 Tujuan 

 Materi

 Kegiatan

 Anak

 Media dan sumber belajar

 Guru



Pengertian pemilihan strategi 

 Pola umum perbuatan/ usaha  guru dalam 

menerapkan metode   pembelajaran 

untuk mencapai tujuan yang diharapakn 

(bagaimana aktivitas guru mengajar & 

bagaimana aktivitas anak belajar)



Kriteria pemilihan strategi hendaknya

mempertimbangkan faktor :

1. Karakteristik tujuan pembelajaran (mengembangkan

aspek apa)

2. Karakteristik anak & cara belajarnya (unik, aktif,

rasa ingin tahu tinggi, egosentris, berjiwa petualang,

daya konsisten pendek, imajinasi tinggi, senang

berteman)

3. Tempat dilakukannya kegiatan (indoor/out door)



Lanjutan…..

4. Tema

5. Pola kegiatan

 Pola kegiatan dg pengarahan langsung oleh guru. 

Anak pasif, guru mengendalikan pembelajaran 

melalui petunjuk, contoh, tugas & suruhan

anak          memperhatikan, menerima & 

melaksanakan hal-hal yang diarahkan oleh guru 

 Pola kegiatan semi kreatif

Guru memberi kesempatan pd anak untuk 

melakukan kegiatan yg menghasilkan karya hasil 

tiruan/mencontoh. Kebebasan tidak full karena 

masih mendapat bimbingan & pengarahan guru



Lanjutan….

 Pola kegiatan kreatif

Anak dihadapkan pada berbagai masalah yang 

perlu dipecahkan oleh perorangan atau kelompok. 

Masalah sesuai dengan tingkat perkembangan. Guru

sebagai fasilitator atau pembimbing & membantu jika 

anak membutuhkan bantuan.



Karakteristik Cara Belajar Anak

a.

• Simbolik Anak memberi simbol-simbol pd benda, manusia/ide
ketika bermain

b.
• Bermakna menggambarkan apa yg tidak mereka pahami

c.
• Aktif fisik/mental 

d.

• Menyenangkan pd proses bukan hasil, kepuasan akan kebutuhan
berkaitan dengan perkembangan

e.
• Sukarela/volunter tidak terpaksa/dipaksakan

f.

• Episodik ada permulaa, inti, akhir (merencanakan untuk bermain, 
eksplorasi terhadap satu objek, pindah pd tema/kegiatan lain)  

1. Anak belajar melalui bermain



Lanjutan…
2. Anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya

Aliran konstrukstivisme (Piaget, Vygotsky, Bruner)

 Piaget      =      anak pembangun yang aktif dari
(personal) pengetahuannya sendiri

kognitif  logis

 Vygotsky = anak membangun pengetahuannya

(sosial)           melalui interaksi sosial & pembelajaran
dengan orang dewasa berpikir verbal

 Bruner      = anak membangun pengatahuannya
melalui kegiatan dengan orang dewasa
dalam bentuk yang terus berkembang
mis.melalui kebiasaan

3. Anak belajar secara alamiah

 Bobbi fisher   = anak belajar bukan atas dasar paksaan dari
orang dewasa muncul karena rangsangan

lingkungan (natural learning model ) 



Lanjutan……

4. Anak belajar paling baik apabila yang 

dipelajarinya mempertimbangkan 

keseluruhan aspek pengembangan, bermakna, 

menarik, & fungsional

Umum        Khusus/spesifik



M. Solehuddin anak belajar baik dan

bermakna jika :

a Anak merasa aman secara psikologis serta kebutuhan fisiknya terpenuhi

b Anak mengkonstruksi pengetahuan

Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa & anak lain

Minat & kebutuhan anak untuk mengetahui terpenuhi

c

Anak belajar melalui bermaind

e

Unsur variasi individual anak diperhatikanf



Jenis-jenis strategi pembelajaran umum

1.  Meningkatkan keterlibatan indra (kesempatan)

2. Mempersiapkan isyarat lingkungan (simbol/tanda-tanda)

3. Analisi Tugas (merinci tugas sehingga mudah dipahami anak)

4. Bantuan orang yang lebih berpengalaman (orang dewasa, anak yang lebih
tua/teman yg berpengalaman

5. Praktek terbimbing (Pengulangan dan repetisi)

6. Undangan/ ajakan



Lanjutan…..

7. Refleksi tingkah laku (guru mengomentari kegiatan anak)

8. Refleksi kalimat (komentar guru atas kata-kata anak)

9. Contoh/modeling  (guru menjadi model)

10. Penghargaan efektif (pengahargaan yang diberikan spesifik sesuai dengan
perilaku anak)

11. Menceritakan/menjelaskan/ menginformasikan

12. Do-it-signal (arahan sederhana kepada anak untuk mau melakukan satu
tindakan)



Lanjutan…..

13.Tantangan (variasi do-it-signal)

14. Pertanyaan (pertanyaan efektif yang dihubungkan dengan tujuan yang akan
dicapai anak)

15. Kesenyapan



Jenis strategi pembelajaran khusus

• Menemukan sesuatu yang 
berhubungan dengan dirinya
sendiri dan memilih kegiatan
yg sesuai dengan minatnya

1. Kegiatan
Eksploratori

• Membuat hubungan dan
membangun konsep melalui
interaksi dengan benda dan
manusia

2. Penemuan
Terbimbing



Lanjutan….

• Langkah-langkah:

• Menyadari adanya masalah

• Merumuskan hipotesis/ dugaan sementara
meramalkan

• Melakukan eksperimen

• Mengkomunikasikan hasil

3. 
Pemecahan
masalah

• Interaksi timbal balik guru dan anak4. Diskusi



Lanjutan…..

• Melibatkan anak untuk bekerjasama dalam kelompok
kecil, masing-masing anak diberi tugas yg sudah jelas, 
guru memberi supervisi

5. Belajar
Kooperatif

• Cara memperlihatkan bagaimana proses terjadinya / 
cara bekerjanya sesuatu & bagaimana tugas-tugas
tersebut dilaksanakan.

• Langkah-langkah:

• Meminta perhatian anak

• Menunjukkan sesuatu kpd anak

• Meminta tanggapan/respon terhadap apa yg dilihat

6. 
Demonstrasi



Lanjutan…

• Membantu anak untuk
mengenal istilah, strategi, 
informasi faktual, & 
kebiasaan-kebiasaan

7. 
Pengajaran
langsung



Referensi

1. Martini Jamaris. Perkembangan dan Pengembangan Anak

Usia TK. Jakarta: Grasindo, 2006

2. Wiiliam Crain. Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi,

Edisi Ketiga.Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007

3. Masitoh, dkk. Strategi Pembelajaran TK. Jakarata: UT,

2008

4. Slamet Suyanto. Dasar-dasar pend. AUD. Yogyakarta :

Hikayat Publishing, 2005

5. Martini Jamaris. Orientasi baru dalam Psikologi

Pendidikan. Jakarta :Yayasan Penamas Murni, 2010.



5. Solso, Maelin & Maclin, Cognitive Psikology, Sevent Edition, 
USA: Pearson education, inc, 2005.

6. Diane, E. Papalia, dkk. Human Development. (Psikologi
Perkembangan). Bagian I s/d IV, Jakarta: Kencana, 2008

7. Robin Fogarty. How to IntergrateThe Curricula, USA : 
Skylight Training & Publishing, Inc 1991

8. Mary Mayesky. Creative Activities for Young Children, 
Fourth Edition. USA : Delmer Publisher, Inc, 1990

9. S. C Utami Munandar. Mengembangkan Bakat & 
Kreativitas anak sekolah. Jakarta : Grasindo, 1992

10. E.B Hurlock. Perkembangan Anak, Jilid 2. Jakarta Erlangga, 
1978

11. Marjorie J. Koestelnik, dkk, Developmentally Appropriate, 
Curriculum. Fourth Edition. New Jersey : Pearson, 2007.



Metode Pembelajaran AUD

1. Bermain

2. Karyawisata

3. Bercakap-cakap

4. Demonstrasi

5. Proyek

6. Bercerita

7. Pemberian tugas



Strategi Pembelajaran Berpusat Pada Anak
 Landasan pendekatan

 Pendekatan perkembangan

 Pendekatan belajar aktif

 Karakteristik pembelajaran ini

1. Prakasa kegiatan tumbuh dari anak

2. Anak memilih bahan dan memutuskan apa yang akan dikerjakan

3. Anak mengekspresikan bahan sec. aktif dg seluruh indera

4. Anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman

5. Anak mentransformasikan dan menggabungkan bahan-bahan

6. Anak menggunakan otot kasarnya

7. Anak menceritakan pengalamannya

 Prosedur pembelajaran:

1. Menyiapkan lingkungan belajar

2. Pelaksanaan

3. Tahap bekerja

4. Tahap melaporkan kembali



Strategi Pembelajaran Melalui Menyanyi
 Manfaat bernyanyi

1. Bersifat menyenangkan

2. Mengatasi kecemasan

3. Alat untuk mengekspresikan perasaan

4. Membangun kepercayaan diri pada anak

5. Membantu perkembangan daya ingat anak

6. Mengembangkan rasa humor

7. Mengembangkan keterampilan berpikir

8. Mengembangkan kemampuan motorik

9. Meningkatkan keeratan

 Tahap dalam penerapan strategi ini

1. Tahap perencanaan (tujuan, materi pembelajaran, strategi, evaluasi)

2. Tahap pelaksanaan (kegiatan awal, kegiatan tambahan, kegiatan
pengembangan)

3. Tahap penilaian



Strategi Pembelajaran Terpadu

1. Fragmented

2. Connected

3. Nested

4. Sequenced

5. Shared

6. Webbed

7. Threaded

8. Integrated

9. Immersed

10. Networked 



Model Pembelajaran

 Minat

 Kelompok

 Berbasis Alam

 BCCT

 Keterampilan hidup

 Bermain kreatif berbasis kecerdasan 

jamak

 dll



Keterampilan Dasar Mengajar 

di Taman Kanak-kanak 
Martha Christianti, M.Pd



Keterampilan Membuka dan

Menutup Pelajaran
 Membuka Pelajaran 

◦ Kegiatan yang dilakukan guru untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang 

memungkinkan anak siap secara mental dan 

emosional untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 Menutup Pelajaran

◦ Kegiatan yang dilakukan guru untuk 

mengakhiri kegiatan inti pelajaran.



Tujuan Pembelajaran

Membuka Pelajaran Menutup Pelajaran

1. Menimbulkan perhatian

2. Memotivasi anak 

3. Memberikan gambaran 

model pembelajaran

4. Memberikan gambaran 

pendekatan pembelajaran

5. Melakukan apersepsi

1. Mengetahui tingkat 

keberhasilan

2. Membuat rantai kognitif  

antara materi sekarang 

dengan yang akan datang



Komponen Pelajaran 

Membuka 

Pelajaran

Menutup Pelajaran

1. Menarik perhatian 

anak

2. Memotivasi anak

3. Memberi acuan

4. Apersepsi 

1. Meninjau kembali

2. Merangkum 

3. Mengevaluasi 



Keterampilan Menjelaskan

 Memberikan informasi yang diorganisasi 

secara sistematik kepada anak.

 Tujuan :

1. Membantu anak memahami permasalahan

2. Membantu anak memahami konsep

3. Melibatkan anak berpikir

4. Mendapat balikan ari anak tentang tingkat 

pemahaman 



Komponen Pelajaran

 Kejelasan akan kata-kata, ungkapan suara 

dan penggunaan kalimat

 Penggunaan contoh dan ilustrasi yang 

kontekstual

 Memberi tekanan pada hal-hal yang 

dianggap penting

 Mendorong anak untuk memberikan 

balikan



Keterampilan Mengelola Kelas

 Menciptakan dan memelihara kondisi 

belajar yang optimal bagi anak dan 

mengendalikan kondisi belajar yang 

optimal apabila terjadi gangguan dalam 

proses pembelajaran. 

 Tujuan:

1. Mendorong anak untuk mengembangkan 

tanggung jawab individu terhadap tingkah 

laku

2. Membantu anak mengerti arah tingkah laku 

yang sesuai

3. Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan 



Komponen Pelajaran

 Prefentif 

1. Memberi petunjuk yang jelas mengenai 

kegiatan yang akan dilakukan

2. Membagi perhatian dengan memperhatikan 

semua kegiatan yang dilakukan anak

3. Tanggap terhadap semua kegiatan yang 

dilakukan anak

 Refresif

1. Menegur anak yang membuat kekacauan

2. Segera menangani masalah bila terjadi pada 

anak



Keterampilan Bertanya

 Kemampuan bagaimana guru 

menyampaikan pertanyaan kepada anak 

dalam proses pembelajaran baik 

pertanyaan dasar maupun pertanyaan 

lanjut.

 Tujuan :

1. Dapat menyampaikan pertanyaan yang 

mudah dipahami anak

2. Memungkinkan keberanian anak untuk 

mengajukan pendapat/menyampaikan 

jawaban

3. Mendorong semangat anak berpartisipasi 



Kompenen Pengajaran

1. Pertanyaan jelas dan singkat

2. Pemberian acuan

3. Pemindahan giliran

4. Penyebaran pertanyaan

5. Pemberian waktu berpikir

6. Antusias terhadap jawaban anak

7. Pemberian tuntunan

8. Urutan pertanyaan

9. Penggunaan pertanyaan melacak



Keterampian Memberi Penguatan

 Tanggapan guru terhadap perilaku anak 

yang memungkinkan dapat terulangnya 

kembali perilaku tersebut. 

 Tujuan :

1. Menumbuhkan perhatian anak

2. Memelihara motivasi belajar anak

3. Meminimalkan perilaku negatif dan 

mendorong tumbuhnya perilaku positif



Komponen Pengajaran

1. Penguatan secara verbal

2. Penguatan dengan menggunakan mimik 

dan gerakan badan

3. Penguatan dengan cara mendekati

4. Penguatan dengan memberikan kegiatan 

yang menyenangkan

5. Penguatan berupa simbol dan benda



Keterampilan Menggunakan 

Variasi
 Variasi dalam pembelajaran adalah 

perubahan yang dilakukan guru dalam 

kegiatan pembelajaran yang meliputi gaya 

mengajar, penggunaan media pembelajaran, 

dan pola interaksi dengan siswa.

 Tujuan :

1. Menjadikan proses belajar mengajar lebih 

hidup

2. Menjadikan proses belajar mengajar lebih 

menarik

3. Mendorong anak ikut aktif terlibat dalam 

proses belajar mengajar



Komponen Pengajaran

1. Variasi suara

2. Variasi kontak pandang

3. Variasi gerak tubuh/mimik

4. Variasi posisi

5. Variasi penggunaan media pembelajaran

6. Variasi interaksi

7. Penggunaan kesenyapan



Keterampilan Diskusi

 Suatu proses interaksi verbal secara 

teratur yang melibatkan sekelompok 

orang dalam interaksi tatap muka yang 

informal dengan tujuan berbagi 

pengalaman atau informasi, 

mengkonstruksi konsep, pengambilan 

suatu keputusan atau memecahkan 

masalah.



Komponen Pengajaran

1. Memusatkan perhatian anak

2. Memperjelas masalah yang akan 

didiskusikan

3. Menganalisis pandangan anak

4. Meningkatkan partisipasi anak untuk 

berpendapat

5. Menyebarkan kesempatan untuk 

berpartisipasi

6. Menutup diskusi



Keterampilan Mengajar 

Kelompok Kecil dan Perorangan
 Proses pembelajaran dimana guru hanya 

menghadapi sekitar 3-5 anak. 

 Pengajaran perorangan merupakan suatu 

proses pembelajaran dimana anak dibantu 

untuk mengembangkan kegiatan belajar 

sesuai dengan cara dan kemajuan masing-

masing. 

 Tujuan : 

1. Agar anak lebih memiliki rasa tanggung 

jawab

2. Membantu anak belajar sesuai dengan 



Komponen Pengajaran

 Menanamkan kepercayaan siswa

 Mengorganisasi kegiatan

 Melaksanakan proses pembelajaran

 Membimbing belajar anak

 Memberikan fasilitas belajar anak


