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��Metode merupakan bagian dari Metode merupakan bagian dari 
strategi kegiatan. Metode merupakan strategi kegiatan. Metode merupakan 
cara yang dalam bekerjanya cara yang dalam bekerjanya 
merupakan alat untuk mencapai merupakan alat untuk mencapai 
tujuan kegiatan.tujuan kegiatan.

Setiap guru akan menggunakan Setiap guru akan menggunakan ��Setiap guru akan menggunakan Setiap guru akan menggunakan 
metode sesuai gaya melaksanakan metode sesuai gaya melaksanakan 
kegiatankegiatan

��TK mempunyai cara yang khas, misal TK mempunyai cara yang khas, misal 
: jarang sekali menggunakan metode : jarang sekali menggunakan metode 
ceramah. ceramah. 



Bentuk:Bentuk:

��BermainBermain

��KaryawisataKaryawisata

��BercakapBercakap--cakapcakap

BerceritaBercerita��BerceritaBercerita

��DemonstrasiDemonstrasi

��ProyekProyek

��Pemberian tugasPemberian tugas



BermainBermain
�� Bermain merupakan Bermain merupakan 
pekerjaan masa kanak2 dan pekerjaan masa kanak2 dan 
cermin pertumbuhan anak cermin pertumbuhan anak 
(Gordon & Brown, 1985)(Gordon & Brown, 1985)

�� Merupakan kegiatan yang Merupakan kegiatan yang 
memberikan kepuasan bagi memberikan kepuasan bagi 
diri sendiridiri sendiri

�� Ada 16 nilai bermain bagi Ada 16 nilai bermain bagi 
anak (Frank &TheresaCaplan)anak (Frank &TheresaCaplan)anak (Frank &TheresaCaplan)anak (Frank &TheresaCaplan)

�� Oleh karena begitu besar nilai Oleh karena begitu besar nilai 
bermain dalam kehidupan bermain dalam kehidupan 
anak, maka pemanfaatan anak, maka pemanfaatan 
kegiatan bermain dalam kegiatan bermain dalam 
pelaksanana program pelaksanana program 
kegiatan anak TK merupakan kegiatan anak TK merupakan 
syarat mutlak yang tidak bisa syarat mutlak yang tidak bisa 
diabaikan. Bermain sambil diabaikan. Bermain sambil 
belajar.belajar.



KaryawisataKaryawisata
�� Anak memperoleh Anak memperoleh 
kesempatan kesempatan 
mengobservasi, mengobservasi, 
memperoleh informasi, memperoleh informasi, 
atau mengkaji segala atau mengkaji segala 
sesuatu secara langsung.sesuatu secara langsung.

�� Membawa anak ke objek2 Membawa anak ke objek2 
tertentu sebagai tertentu sebagai 
pengayaan pengajaran, pengayaan pengajaran, pengayaan pengajaran, pengayaan pengajaran, 
pemberian pengalaman pemberian pengalaman 
belajar yang tidak mungkin belajar yang tidak mungkin 
diperoleh anak di dalam diperoleh anak di dalam 
kelas.kelas.

�� Bermakna penting untuk Bermakna penting untuk 
membangkitkan minat membangkitkan minat 
anak pada suatu hal, anak pada suatu hal, 
memperluas info.memperluas info.



BercakapBercakap--cakapcakap

�� Saling mengkomunikasikan pikiran dan Saling mengkomunikasikan pikiran dan 
perasaan secara verbal atau mewujudkan perasaan secara verbal atau mewujudkan 
kemampuan bahasa reseptif dan bahasa kemampuan bahasa reseptif dan bahasa 
ekspresif.ekspresif.

�� Bermakna penting karena dapat Bermakna penting karena dapat 
meningkatkan kemampuan berkomunikasi meningkatkan kemampuan berkomunikasi meningkatkan kemampuan berkomunikasi meningkatkan kemampuan berkomunikasi 
dengan orang lain, keterampilan dalam dengan orang lain, keterampilan dalam 
melakukan kegiatan bersama. Juga melakukan kegiatan bersama. Juga 
meningkatkan keterampilan menyatakan meningkatkan keterampilan menyatakan 
perasaan serta menyatakan gagasan atau perasaan serta menyatakan gagasan atau 
pendapat secara verbal.pendapat secara verbal.

�� Perkembangan dimensi sosial, emosi, kognitif, Perkembangan dimensi sosial, emosi, kognitif, 
terutama bahasa.terutama bahasa.



BerceritaBercerita

��Merupakan cara utk meneruskan Merupakan cara utk meneruskan 
warisan budaya dari satu generasi ke warisan budaya dari satu generasi ke 
generasi berikutnyagenerasi berikutnya

��Media utk menyampaikan nilai yg Media utk menyampaikan nilai yg ��Media utk menyampaikan nilai yg Media utk menyampaikan nilai yg 
berlaku di masyarakat.berlaku di masyarakat.

��Keterlibatan anak terhadap dongeng Keterlibatan anak terhadap dongeng 
yg diceritakan akan memberikan yg diceritakan akan memberikan 
suasana yang segar dan menarik dan  suasana yang segar dan menarik dan  
menjadi pengalman yang unik bagi menjadi pengalman yang unik bagi 
anak.anak.



Beberapa teknik mendongengBeberapa teknik mendongeng

��membaca langsung dari buku ceritamembaca langsung dari buku cerita

��Menggunkana ilustrasi daru satu Menggunkana ilustrasi daru satu 
buku sambil meneruskan ceritabuku sambil meneruskan cerita

Menceritakan dongengMenceritakan dongeng��Menceritakan dongengMenceritakan dongeng

��Bercerita dengan menggunakan Bercerita dengan menggunakan 
papan flanel, boneka, permainan papan flanel, boneka, permainan 
peran, melalui lagu, melalui rekaman peran, melalui lagu, melalui rekaman 
audioaudio



Makna penting berceritaMakna penting bercerita

��Mengkomunikasikan nilai budayaMengkomunikasikan nilai budaya

��Mengkomunikasikan nilai sosialMengkomunikasikan nilai sosial

��Mengkomunikasikan nilai keagamaan.Mengkomunikasikan nilai keagamaan.

��Menanamkan etos kerja, waktu dan Menanamkan etos kerja, waktu dan ��Menanamkan etos kerja, waktu dan Menanamkan etos kerja, waktu dan 
alamalam

��Mengembangkan fantasi anakMengembangkan fantasi anak

��Mengembangkan dimensi kognitif anakMengembangkan dimensi kognitif anak

��Mengembangkan dimensi bahasa anakMengembangkan dimensi bahasa anak



DemonstrasiDemonstrasi

�� Menunjukkan, mengerjakan, dan Menunjukkan, mengerjakan, dan 
menjelaskan. Dalam demonstrasi ditunjukkan menjelaskan. Dalam demonstrasi ditunjukkan 
dan dijelaskan cara2 mengerjakan sesuatu.dan dijelaskan cara2 mengerjakan sesuatu.

�� Makna penting  :Makna penting  :
-- memperlihatkan secara konkret apa yang memperlihatkan secara konkret apa yang 
dilakukan dan dilaksanakan/diperagakandilakukan dan dilaksanakan/diperagakan
Dapat mengkomunikasikan gagasan, konsep, Dapat mengkomunikasikan gagasan, konsep, -- Dapat mengkomunikasikan gagasan, konsep, Dapat mengkomunikasikan gagasan, konsep, 
prinsip, dengan peragaanprinsip, dengan peragaan

-- Membantu mengembangkan kemampuan Membantu mengembangkan kemampuan 
mengamati secara teliti dan cermatmengamati secara teliti dan cermat

-- Membantu mengembangkan kemampuan Membantu mengembangkan kemampuan 
melakukan pekerjaan secara teliti, cermat, melakukan pekerjaan secara teliti, cermat, 
dan tepatdan tepat

-- Membantu mengembangkan kemampuan Membantu mengembangkan kemampuan 
peniruan dan pengenalan secara tepat.peniruan dan pengenalan secara tepat.



ProyekProyek

��Metode utk melatih kemampuan anak Metode utk melatih kemampuan anak 
memecahkan masalah yang dialami anak memecahkan masalah yang dialami anak 
dalam kehidupan seharidalam kehidupan sehari--harihari

��Menggerakkan anak melakukan Menggerakkan anak melakukan ��Menggerakkan anak melakukan Menggerakkan anak melakukan 
kerjasama sepenuh hatu untuk mencapai kerjasama sepenuh hatu untuk mencapai 
tujuan bersamatujuan bersama

��Metode yg cocok utk pengembangan Metode yg cocok utk pengembangan 
dimensi kognitif, sosial, motorik, kreatif, dimensi kognitif, sosial, motorik, kreatif, 
dan emosional.dan emosional.



Makna pentingMakna penting

�� Berkaitan dengan kehidupan anak sehariBerkaitan dengan kehidupan anak sehari--hari hari 
yang dapat dihubungkan satu dengan yang lain yang dapat dihubungkan satu dengan yang lain 
dan dipadukan menjadi suatu hal yang menarik dan dipadukan menjadi suatu hal yang menarik 
bagi anak, juga fleksibelbagi anak, juga fleksibel

�� Dalam keg bersama anak belajar mengatur diri Dalam keg bersama anak belajar mengatur diri 
sendiri utk bekerjasama dengan teman dalam sendiri utk bekerjasama dengan teman dalam 
memecahkan suatu masalahmemecahkan suatu masalahmemecahkan suatu masalahmemecahkan suatu masalah

�� Pengalaman akan sangat bermakna bagi anakPengalaman akan sangat bermakna bagi anak
�� Berdampak pada pengembangan etos kerja, Berdampak pada pengembangan etos kerja, 
waktu, lingkunganwaktu, lingkungan

�� Berlatih utk berprakarsa dan Berlatih utk berprakarsa dan 
bertanggungjawabbertanggungjawab

�� Berlatih menyelesaikan tugas yg harus Berlatih menyelesaikan tugas yg harus 
diselesaikan secara bebas dan kreatifdiselesaikan secara bebas dan kreatif



Pemberian TugasPemberian Tugas

��Merupakan pekerjaan tertentu yang Merupakan pekerjaan tertentu yang 
dengan sengaja harus dikerjakan oleh dengan sengaja harus dikerjakan oleh 
anak yang mendapat tugas.anak yang mendapat tugas.

��Diberikan dalam bentuk kesempatan Diberikan dalam bentuk kesempatan ��Diberikan dalam bentuk kesempatan Diberikan dalam bentuk kesempatan 
melaksanakan kegiatan secara nyata melaksanakan kegiatan secara nyata 
dan menyelesaikan tugas sampai dan menyelesaikan tugas sampai 
tuntas. Dapat diberikan secara individu tuntas. Dapat diberikan secara individu 
ataupun kelompokataupun kelompok



Makna penting:Makna penting:

��Pemberian tugas secara lisan akan Pemberian tugas secara lisan akan 
memberi kesempatan pada anak untuk memberi kesempatan pada anak untuk 
melatih persepsi pendengaran. melatih persepsi pendengaran. 
Meningkatkan kemampuan bahasa Meningkatkan kemampuan bahasa Meningkatkan kemampuan bahasa Meningkatkan kemampuan bahasa 
reseptifreseptif

��Melatih anak memusatkan perhatian Melatih anak memusatkan perhatian 
dalam jangka waktu tertentudalam jangka waktu tertentu

��Membangun motivasi anak.Membangun motivasi anak.


