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PENGERTIANPENGERTIAN

� Merupakan cara dalam rangka 
pencapaian tujuan. 

� Digunakan dalam rangka � Digunakan dalam rangka 
mengembangkan kemampuan 
fisik/motorik. Sosial, emosi, kognitif dan 
bahasa



1. Bercakap-cakap

merupakan cara penyampaian bahan 

JENIS-JENIS METODE

pengembangan yang dilaksanakan melalui 

kegiatan bercakap-cakap antara guru 

dengan anak, atau anak dengan anak



2.2. BerceritaBercerita

Merupakan cara memberikan pengalaman 

belajar bagi anak dengan membawakan 

cerita secara lisan.



1. Pilih cerita yang baik

2. Cerita sesuai dengan usia anak

Hal-hal yang harus diperhatikan:

3. Cerita tidak terlalu panjang



3.  Demonstrasi3.  Demonstrasi

Merupakan cara untuk 

menunjukkan atau memperagakan 

suatu objek/proses dari suatu suatu objek/proses dari suatu 

kejadian/peristiwa



4. Pemecahan Masalah4. Pemecahan Masalah

Merupakan cara untuk membantu anak 

memecahkan masalah melalui kegiatan memecahkan masalah melalui kegiatan 

merencanakan, meramalkan, mengamati 

hasil tindakan dan merumuskan 

kesimpulan



5. Proyek5. Proyek

Merupakan salah satu bentuk 

pembelajaran yang menghadapkan anak 

pada persoalan sehari-hari yang ada dan pada persoalan sehari-hari yang ada dan 

harus dipecahkan baik secara individu 

maupun kelompok



Pemetaan proyek “Ulang Tahunku”

meronce hiasan                       membuat topi

Ulang 
meniup balon

Meniup balon menghias kue ulang tahun

mendekorasi ruangan

Ulang 
Tahunku



6. 6. Plan Do ReviewPlan Do Review

Metode yang memberi kesempatan 

kepada anak untuk melakukan kegiatan 

sesuai dengan minatnya mulai dari 

merencanakan (plan), mengerjakan (do) merencanakan (plan), mengerjakan (do) 

dan melapoprkan kembali apa yang sudah 

dikerjakan (review)

.



7. Metode Circle Time7. Metode Circle Time

Metode yang dapat digunakan dengan 

membuat formasi setengah lingkaran 

dimana guru dan akan bisa berinteraksi 

secara langsung. Metode ini memberi secara langsung. Metode ini memberi 

kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan seluruh aspek 

perkembangannya.

.



8.. MusiumMusium AnakAnak

Metode yang memberi kesempatan 

kepada anak untuk belajar menggali 

kembali pengetahuan melalui benda-kembali pengetahuan melalui benda-

benda yang ada di lingkungan 

sekitarnya



9.. SosiodramaSosiodrama

Cara memainkan peran dalam 

suatu cerita tertentu yang 

menuntut kerjasama secara utuh menuntut kerjasama secara utuh 

diantara para pemainnya



TERIMA KASIH


