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eksplorasi

Melibatkan peserta didik mencari informasi yang 

luas dan dalam tentang topik/tema materi yang 

akan dipelajari.

Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, 

media pembelajaran dan sumber belajar lain

Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta

didik serta antara peserta didik dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lainnya

Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap

kegiatan pembelajaran

Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan

di laboratorium, studio, dan lapangan



elaborasi

Memberi kesempatan untuk berpikir, 

menganalisis, menyelesaikan masalah, dan

bertindak

Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran

kooperatif dan kolaboratif

Memfasilitasi peserta didik berkompetensi secara

sehat untuk meningkatkan prestasi belajar

Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil

kerja individual maupun kelompok

Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan

yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya

diri peserta didik



konfirmasi

Memberikan umpan balik positif dan penguatan

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun

hadiah terhadap keberhasilan peserta didik

Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi

dan elaborasi peserta didik melalui berbagai

sumber. 

Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi

untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah

dilakukan

Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh

pengalaman yang bermakna dalam mencapai

kompetensi dasar



KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR

KETERAMPILAN 

UTUH DAN 
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penguatan

Mengadakan 
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pelajaran

Membimbing diskusi 
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Keterampilan Membuka dan 

menutup pelajaran

Keterampilan membuka pelajaran merupakan 
upaya guru dalam memberikan pengantar/ 
pengarahan mengenai materi yang akan 
dipelajari peserta didik sehingga siap mental 
dan tertarik untuk mengikutinya. 

Keterampilan menutup pelajaran merupakan 
keterampilan merangkum inti pelajaran pada 
akhir setiap penggal pelajaran.



Beberapa cara yang dapat
diusahakan guru dalam
membuka pelajaran :

Menarik perhatian peserta didik

Memotivasi peserta didik

Memberi acuan pelajaran dengan

menunjukkan tujuan

Mengaitkan antara topik yang sudah 

dikuasai dengan topik baru

Menanggapi situasi kelas

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.elitecleats.com/Images&Clipart/BallComputerCartoon.jpg&imgrefurl=http://fro9zz.wordpress.com/&usg=__ITVMex_exP3doSzYy-0347cwry4=&h=300&w=264&sz=19&hl=id&start=66&tbnid=jbO8s8T2MZ3FaM:&tbnh=116&tbnw=102&prev=/images?q=kegiatan+pembelajaran+pembelajaran&gbv=2&ndsp=21&hl=id&sa=N&start=63


Prinsip-Prinsip Penerapan 

Membuka Pelajaran

1. Prinsip Bermakna : cara guru dalam membuka 

pelajaran mempunyai nilai bagi peserta didik dalam 

mengkondisikan kesiapan dan ketertarikan peserta 

didik untuk mengikuti pelajaran.

2. Kontinu (Berkesinambungan) : gagasan pembukaan 

dengan pokok bahasan dari segi materi harus ada 

relevansinya. 

3. Fleksibel (Penggunaan secara Luwes) : tidak kaku, 

dalam arti tidak terputus-putus atau lancar sehingga 

memudahkan peserta didik dalam mengonsepsi 

keutuhan konsep pembuka

4. Antusiasme dan Kehangatan dalam Mengomunika-

sikan Gagasan



Cara-cara yang dapat dilakukan
guru dalam menutup pelajaran
antara lain:

Meninjau kembali
Mengevaluasi
Memberi Dorongan
Psikologi atau sosial



Keterampilan 

Menjelaskan  

Suatu keterampilan menyajikan bahan belajar

yang diorganisasikan secara sistematis sebagai

suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah

dipahami para peserta didik



Prinsip-prinsip menjelaskan

 Penjelasan harus disesuaikan dengan

kemampuan dan karakteristik peserta didik

 Penjelasan harus diselingi tanya jawab

 Materi penjelasan harus dikuasai secara baik

oleh guru

 Penjelasan harus sesuai dengan tujuan

pembelajaran

 Materi penjelasan harus bermanfaat dan

bermakna bagi peserta didik

 Dapat menjelaskan disertai dengan contoh-

contoh yang kongkrit dan dihubungkan dengan

kehidupan



Aspek-aspek yang harus diperhatikan

Bahasa yang digunakan harus sederhana, 
terang dan jelas

Bahan yang akan diterangkan dipersiapkan
dan dikuasai terlebih dahulu

Pokok-pokok yang diterangkan harus
disimpulkan

Dalam menjelaskan serta dengan contoh dan
ilustrasi

Adakan pengecekan terhadap tingkat
pemahaman peserta didik melalui pertanyaan-
pertanyaan



Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan ucapan

atau pertanyaan yang dilontarkan guru yang 

menuntun respon atau jawaban dari peserta

didik

k




