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MODEL PENDEKATAN 
DALAM PEMBELAJARAN

§ SD - ESTETIS
Anak dikenalkan dengan lingkungan 
alam,  supaya mereka mengerti dan 
memahami    kondisi sekitar. Dengan itu 
mereka akan    mengalami pertumbuhan 
psikologis            ( simpati yang berakhir 
pada empati ).       Dengan demikian, 
sejak dini anak dididik   mencintai alam 
yang mana ini akan            berpengaruh 
luas pada kehidupan yang      akan 
datang.



§ Pengajaran IPA dapat mengembangkan 
sikap ilmiah
- sikap ingin tahu
- kebiasaan mencari bukti sebelum              

menerima kenyataan
- sikap luwes dan terbuka dengan gagasan 

ilmiah
- sikap bertanya secara kritis
- sikap peka terhadap makhluk hidup dan   

lingkungan sekitar



PERATURAN
HAK PESERTA DIDIK DALAM 

SISDIKNAS

Disebutkan dalam Pasal 12
1. Setiap peserta didik pada setiap satuan                 

pendidikan berhak :
a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan 

agama yang dianutnya dan diajarkan oleh 
pendidik yang seagama.

b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai 
dengan bakat, minat dan kemampuannya.

c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi 
yang orang tuanya tidak mampu membiayai 
pendidikannnya.



d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka 
yang orang  tuanya tidak mampu membiayai 
pendidikannnya

e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan 
satuan pendidikan lain yang setara

f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai 
dengan kecepatan belajar masing - masing 

dan tidak menyimpang dari ketentuan batas 
waktu yang ditetapkan 



PP NO 28

Satuan Pendidikan Dasar dapat 
menambah mata ajaran sesuai 
dengan       keadaan lingkungan dan 
ciri khas satuan    pendidikan yang 
bersangkutan dengan        tidak 
mengurangi kurikulum yang berlaku  
secara nasional dan tidak 
menyimpang      dari tujuan 
pendidikan nasional.



KTSP
[ KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ]

KTSP
§ Otonomi yang luas kepada sekolah
§ Sistem informasi dan penghargaan   

yang  jelas transparan
§ Kepemimpinan yang demokratis dan          

profesional
§ Partispasi masyarakat dan orang tua
§ Tim kerja yang kompak dan               

transparan



PEMBELAJARAN BERKUALITAS 
JIKA :

1. Menantang
2. Menyenangkan 
3. Mendorong bereksplorasi
4. Memberi pengalaman sukses
5. Mengembangkan kecakapan            

berfikir



KUALITAS PEMBELAJARAN

PENDIDIK
1. Membangun persepsi dan sikap positif       

siswa dalam belajar.
2. Menguasai substansi dan metodologi       

dasar keilmuan
3. Memahami keunikan setiap siswa
4. Menguasai pengelolaan pembelajaran      

yang mendidik.
5. Mengembangkan kepribadian dan             

keprofesionalannya.



PESERTA DIDIK
1. Memiliki persepsi dan sikap positif              

terhadap belajar.
2. Mampu memperoleh dan mengintegrasikan  

pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya.
3. Mampu memeperluas dan memperdalam             

pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya.
4. Mampu menerapkan pengetahuan,              

ketrampilan dan sikapnya secara                   
bermakna.

5. Mampu membangun kebiasaan berpikir,      
bersikap dan bekerja produktif.



IKLIM PEMBELAJARAN
1. Memiliki nilai dan semangat 

ketauladanan, prakarsa, dan kreatifitas 
pendidik.

2. Kelas kondusif bagi 
tumbuhkembangnya    pembelajaran 
yang menarik, menantang, 
menyenangkan, bermakna bagi                  
pembentukan kompetensi siswa.



MATERI
1. Sesuai tujuan dan kompetensi yang 

diharapkan
2. Seimbang antara keluasan dan kedalaman 

dengan waktu yang tersedia.
3. Sistematis dan kontekstual
4. Semaksimal mungkin dapat mengakomodasi         

partisipasi aktif siswa.
5. Dapat menarik manfaat optimal dari                       

perkembangan dan kemajuan ilmu, teknologi 
dan seni.



Banyak peserta didik tidak menikmati 
proses pendidikan.

§ Indikatornya : mereka senang kalau 
bebas  ( tidak ada pelajaran karena 
guru ada         tugas lain, atau 
pulang lebih awal dari       yang 
seharusnya )


