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Analyze the Learners

•

Mencocokkan karakteristik peserta didik
antara isi
metode, media, dan bahan
Karakteristik Umum
Identifikasi pembelajaran
Membuat daftar spesifik kompetensi

•
•
•

Gardner mengatakan, "tidak semua orang
memiliki kemampuan yang sama; tidak
semua orang belajar dengan cara yang
sama.“

•
Tahu kemampuan peserta didik
Gaya Belajar
• Seseorang memandang, berinteraksi, dan merespon
secara emosional dalama belajar di lingkungannya

 Logis

- Langsung dikerjakan- Berdasarkan
logika
- Workbooks
- Instruksi
- Demonstrasi
- pendekatan laboratorium terstruktur
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•

Random – singkat – pendekatan eror
- Permainan
- Simulasi
- Proyek studi Independen
- Penemuan Belajar

 Abstrak Acak-menarik

makna dari kesamaan
presentasi menanggapi nada dan gaya dari suara
- Kelompok diskusi
- Ceramah dengan periode menjawab
pertanyaan
- Rekaman video
- Televisi

Audiens (siswa)
Pembelajaran terjadi ketika siswa aktif, terjadi
pengolahan ide baik fisik/non dengan
berlatih/dari keterampilan.
 tingkah laku
Menggambarkan kemampuan siswa setelah diberi
instruksi
 Kondisi
Kinerja yang akan diamati siswa
 Derajat/tingkat
Standar yang dapat diterima dari kinerja dan
akan dinilai.
Sebuah pernyataan dari apa yang akan dicapai,
bukan bagaimana hal itu akan dicapai

 Berfikir

abstrak – Belajar dari kode/pesan –
adaptasi simbol
- Membaca presentasi
- Mendengarkan presentasi

 State

the Objectives

(Tujuan)



 Select

Method, Media, and Materials
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Memilih Metode
- setiap pelajaran yang diberikan mungkin akan
menggabungkan dua atau lebih metode untuk
melayani tujuan yang berbeda untuk berbagai
tujuan perkembangan pembelajaran
 Memilih Media
- bentuk fisik di mana pesan yang tergabung dan
ditampilkan
- gambar, teks, suara, musik, dll
 Memilih Materi
- tersedia
- adanya modifikasi
- desain baru

 Utilize Media and Materials
(Memanfaatkan media dan bahan)

Penggunaan media dan bahan oleh siswa dan
guru.
 Menampilkan bahan
- Bahan pengajaran diperlihatkan sebelum
digunakan
- Bahan harus sesuai dengan siswa dan tujuan
 Menyiapkan bahan
-Mengumpulkan semua peralatan yang diperlukan
-Menentukan urutan
 Menyiapkan pendukung
- Menentukan fasilitas untuk digunakan siswa
dari bahan dan media yang tepat





 Require

Learner Participation
(partisipasi pembelajaran)

Mempersiapkan siswa
Memberikan gambaran yang luas dari isi dan
pelajaran
2. Memberitahu bagaimana pelajaran
berhubungan dengan topik yang dipelajari
3. memberikan pernyataan motivasi yang dapat
menciptakan kebutuhan untuk mengetahui
siswa mendapat keuntungan dari pelajaran
4. memberi isyarat untuk mengarahkan perhatian
siswa pada aspek-aspek tertentu dari pelajaran
5. Memberikan Pengalaman belajar yaitu
mengarahkan perhatian ke kelas
1.

Partisipasi aktif dalam proses pembelajaran
meningkatkan pembelajaran.
- Perspektif behavioris
belajar adalah proses mencoba berbagai perilaku
dan menentukan pada hasil yang
menguntungkan.
- Perspektif kognitif
Siswa membangun skema mental ketika pola
pikiran terlibat aktif untuk mengingat atau
menerapkan konsep atau prinsip baru
- Perspektif konstruktivis
Belajar adalah proses yang aktif di mana
pengetahuan dibangun di atas dasar pengalaman
- Psikolog Sosial Perspektif
Komunikasi interpersonal sebagai dasar untuk
pengetahuan sosial
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 Terjadinya

respon positif dan evaluasi kritis

 Evaluasi

dan revisi

Diri sendiri
 Media cetak
 Perangkat
 Orang lain


 Dirancang

untuk mendeteksi dan
memperbaiki masalah dan instruksi
pembelajaran yang dapat mengganggu siswa

•

•

•

Penilaian prestasi belajar
Apakah siswa yang belajar benar-benar
merasakannya?
Evaluasi media dan metode
Apakah metode pembelajaran dan bahan
efektif?
Revisi
Perubahan yang perlu dibuat dalam pembelajaran?

 Analyze

the Learners
the Objectives
 Select Methods, Media, and Materials
 Utilize Materials
 Require Learner Participation
 Evaluate and Revise
 State
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