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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa 

profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan standar kompetensi sesuai bidang tugasnya dan pelaksanaan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan sepanjang hayat. Kompetensi 

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Dari sisi hak, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak 

memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh 

pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dari sisi kewajiban, 

guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. 

Profesi guru menjadi profesi yang sangat penting untuk selalu meningkatkan 

kompetensinya, baik dari sisi kompetensi pedagogik maupun kompetensi 

profesional. Peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan mengikuti program guru pembelajar. 

Hal ini sesuai dengan jabatan fingsional guru yang memerlukan penilaian 

dalam angka kredit yang diatura dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

Modul diklat Guru Pembelajar ini disusun berdasarkan hasil analisis UKG 

dan dikelompokan menjadi sepuluh kelompok kompetensi (A-J) berdasarkan 

pemetaan standar kompetensi guru (SKG) yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Modul ini diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan guru sesuai dengan hasil UKG-nya baik melalui moda 

tatap muka, dalam jaringan (daring), maupun kombinasi. 



2 Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMA Kelompok Kompetensi Pedagogik D 

 

B.  Tujuan 

Tujuan penyusunan modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMA 

kelompok Kompetensi Pedagogik (D) ini adalah Anda dapat menjelaskan 

konsep-konsep pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran dengan 

benar. 

 

C. Peta Kompetensi 

Kompetensi yang akan dicapai atau ditingkatkan melalui modul ini mengacu 

pada kompetensi Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 sebagai berikut. 

Kompetensi 

Utama 
Kompetensi Inti  (KI) Kompetensi Guru Mapel (KG) 

Pedagogik 2. Menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

.  

2.2.   Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup modul ini terdiri atas empat belas kegiatan pembelajaran 

sebagai berikut. 

Kegiatan Pembelajaran Pedagogik  Strategi Pembelajaran Bahasa,  

Setiap kegiatan pembelajaran mencakup:  A) Tujuan, B)Kompetensi dan 

Indikator Pencapaian Kompetensi, C) Uraian Materi, D) Aktivitas 

Pembelajaran, E) Latihan /Tugas/Kasus, F) Rangkuman, G) Umpan Balik 

dan Tindak Lanjut, H) Pembahasan Latihan/ Tugas /Kasus  

Sebagai bahan penilaian Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMA 

Kelompok Kompetensi D ini disajikan bahan evaluasi berupa soal pilihan 
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Ganda. Bagian akhir modul ini terdapat Penutup, Daftar Pustaka, dan 

Glosarium 

  

E. Cara Penggunaan Modul 

Cara menggunakan Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMA 

Kelompok Kompetensi D adalah sebagai berikut. 

1. Gunakan modul ini secara berurutan bagian per bagian dimulai dari 

pengantar, pendahuluan, kegiatan-kegiatan hingga glosarium. 

2. Bacalah pendahuluan modul ini, cermatilah setiap tujuan, peta 

kompetensi dan ruang lingkupnya. 

3. Ikutilah langkah-langkah aktivitas pembelajaran dan model/teknik 

pembelajaran yang digunakan pada setiap kegiatan pembelajaran dalam 

modul ini. 

4. Pada setiap kegiatan pembelajaran pada modul mencakup: A) Tujuan, B) 

Kompetensi dan Indikator Pencapaian Kompetensi, C) Uraian Materi, D) 

Aktivitas Pembelajaran, E) Latihan /Tugas/Kasus, F) Rangkuman, G)

 Umpan Balik dan Tindak Lanjut, H) Pembahasan Latihan/ Tugas /Kasus  

5. Gunakan LK-LK yang telah disediakan untuk menyelesaikan setiap 

tugas/latihan/studi kasus yang diminta.Melalui kegiatan-kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan, Anda diharapkan dapat menghasilkan 

produk seperti berikut ini: 

a. portofolio hasil belajar; 

b. rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan Guru pembelajar; 

c. evaluasi akhir setiap modul. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: 

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA 

 

A. Tujuan 

1. Dengan mempelajari isi modul ini, Anda dapat menjelaskan konsep-

konsep pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran dengan benar. 

2. Dengan memanfaatkan berbagai pengalaman dalam pembelajaran 

sehari-hari, Anda dapat menunjukkan model-model pendekatan, 

strategi/metode, dan teknik yang sesuai dengan kompetensi tertentu 

dalam kaitannya dengan praktiknya di kelas. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Guru Indikator Pencapaian Kompetensi 

2.2. Menerapkan 

berbagai 

pendekatan,  

metode, dan 

teknik 

pembelajaran 

yang mendidik 

secara kreatif 

dalam mata 

pelajaran yang 

diampu. 

2.2.1 Menentukan berbagai pendekatan, metode, dan 

teknik pembelajaran yag mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

2.2.2 Membedakan berbagai pendekatan, metode, dan 

teknik pembelajaran yag mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

2.2.3 Mengklasifikasikan berbagai pendekatan, metode, 

dan teknik pembelajaran yag mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

2.2.4 Menerapkan berbagai pendekatan, metode, dan 

teknik pembelajaran yang mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 
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C.  Uraian Materi 

Pengertian  dan Pendekatan 

Pendekatan (approach) diartikan sebagai seperangkat asumsi tentang 

pelaksanaan pengajaran. Oleh karena itu, keberaadaanya berada pada 

tataran ide, pikiran, ataupun pandangan guru tentang suatu kegiatan 

pengajaran. Dengan kata lain, suatu pendekatan lahir dari adanya asumsi 

tertentu pada diri seorang guru. Suatu asumsi dapat melahirkan suatu 

pendekatan. Asumsi-asumsi tersebut misalnya sebagai berikut. 

(1) Asumsi yang mengatakan bahwa belajar berbahasa itu berawal dari suatu 

pembiasaan, maka akan melahirkan suatu pendekatan yang menekankan 

pada belajar melalui pembiasaan-pembiasaan. 

(2) Asumsi yang mengatakan bahwa belajar bahasa itu merupakan kegiatan 

yang harus memperhatikan struktur atau kaidah-kaidah bahasa, maka 

akan melahirkan pendekatan belajar yang menekankan kaidah bahasa. 

(3) Asumsi yang mengatakan bahwa belajar bahasa itu merupakan kegiatan 

mengembangkan kecakapan berkomunikasi, maka akan melahirkan 

pendekatan komunikatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbagai Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan lahir dari adanya suatu asumsi. Dengan banyaknya asumsi 

itulah maka, di dalam dunia pengajaran di kenal bermacam-mamcam 

pendekatan. Hal tersebut sebagaimana yang tampak di dalam sistem 

pengajaran selama ini. Terdapat bermacam-macam pendekatan, antara lain, 
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pendekatan tujuan, pendekatan proses, pendekatan sistem, pendekatan 

unit, pendekatan spiral, pendekatan CBSA, pendekatan tematis, dan 

pembelajaran kooperatif, pendekatan saintifik. 

a.  Pendekatan Tujuan 

Pendekatan tujuan dilandasi oleh asumsi bahwa tujuan merupakan hal 

yang sangat penting di dalam proses belajar mengajar. Rumusan tujuan 

akan menentukan materti, metode, media, termasuk ke dalam alat 

evaluasinya. Dengan asumsi tersebut, persiapan guru di dalam mengajar 

sangat diutamakan, terutama di dalam rumusan tujuan pembelajarannya. 

Implikasinya, kajian terhadap cara guru di dalam merumuskan tujuan, 

menjadi perhatian utama di dalam penyusunan program pembelajaran, 

baik di dalam menyusun silabus ataupun rencana pembelajarannya. 

b. Pendekatan Proses 

Ketidakpuasan para ahli pengajaran, termasuk pula guru, terhadap 

penerapan pendekatan tujuan, melahirkan asumsi-asumsi lain tentang 

pengajaran. Asumsi itu, antara lain, bahwa belajar merupakan suatu 

proses untuk menuasai suatu kompetensi tertentu. Dengan demikian, 

yang utama bagi siswa di dalam belajar adalah menguasai caranya. 

Kalau caranya itu sudah bisa, maka secara serta-merta tujuan belajarnya 

pun dapat tercapai. Dengan asumsi semacam itu, lahirlah pendekatan 

proses, yakni pendekatan belajar yang lebih mengutamakan proses 

ataupun kegiatan siswa di dalam memperoleh hasil belajar.  

c.  Pendekatan Sistem 

Pendekatan sistem berdasarkan asumsi bahwa pengajaran itu 

merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pengajaran terdiri atas 

berbagai komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen yang 

dimaksud adalah tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. 

Komponen-koomponen itu memiliki peranan yang penting terhadap 

keberhasilan suatu pengajaran. Dengan demikian, guru harus 

memperhatikan dengan berimbang komponen-komponen itu, baik di 

dalam perencanaan ataupun di dalam proses pelaksanaannya. 
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d.  Pendekatan Unit 

Pendekatan unit berdasarkan asumsi bahwa pembelajaran itu harus 

bertitik tolak dari kesatuan bab atau kegiatan. Dengan cara demikian, 

akan tampak kepaduan dan kebermaknaan dari pelajaran itu. Di dalam 

kurikulum 1984-lah pendekatan tersebut dikembangkan. Dalam kurikulum 

itu, pokok-pokok bahasannya disusun dalam satu unit pelajaran yang 

meliputi membaca, kosakata, struktur, menulsi, pragmatik, dan apresiasi 

bahasa dan sastra. Dalam penyajian pengajarannya, keenam pokok 

bahasan tersebut saling berkaitan dengan bertitik tolak dari pokok 

bahasan membaca. Maksudnya, pokok bahasan kosakata, struktur, 

menulis, pragmatik, serta apresiasi bahasa dan sastra bukanlah pokok 

bahasan yang berdiri sendiri. Kelima pokok bahasan tersebut mengacu 

kepada materi bacaan yang ada pada pokok bahasan membaca. 

e.  Pendekatan Spiral 

Pendekatan yang berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran 

disebut dengan pendekatan spiral. Artinya, semakin tinggi kelas dan 

jenjang sekolah, materi pelajaran itu harus semakin mendalam dan 

meluas walaupun materi pokoknya tetap sama. Dengan pendekatan ini, 

diharapkan materi-materi kebahasaan itu tidak tampak sama sehingga 

siswa tidak merasa bosan dan merasa tidak ada tantangan. Apalagi 

dengan materi bahasa Indonesia yang secara garis besar cakupannya 

hanya meliputi kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan tidak sama untuk setiap 

kelas ataupun jenjangnya. Kegiatan-kegiatan tersebut harus menyajikan 

materi dan persoalan semakin kompleks dari setiap jenjangnya.  

f.  Pendekatan CBSA 

Pendekatan cara siswa belajar siswa aktif (CBSA) merupakan 

pendekatan yang mengutamakan keterlibatan siswa secara aktif di dalam 

proses pembelajaran. Keaktifan tersebut tidak identik dengan kegiatan 

fisik, tetapi juga mental, intelektual, dan emosional. Kegiatan belajar harus 

berupa kegiatan yang bersifat melakoni. Dengan demikian, menurut 

pendekatan ini pemberian materi pelajaran kepada para siswa tidak 
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cukup dengan penjelasna-penjelasan. Tanpa ada upaya guru untuk 

menghadapkan siswa pada suatu pengalaman secara langsung (fisik, 

mental, intelektual, ataupun emosional), kegiatan belajar itu mustahil bisa 

memberi sesuatu yang berharga bagi para siswanya.  

g. Pendekatan Tematis 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

berasumsi bahwa siswa di kelas rendah masih melihat segala sesuatu itu 

sebagai suatu keutuhan (holistic). Oleh karena itu, di dalam 

pembelajarannya pun mereka belum mengenal pemisahan mata 

pelajaran.  Pengalaman belajar perlu disajikan secara terpadu, baik dari 

aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. 

Pembelajaran tematis hanya diajarkan pada siswa sekolah dasar untuk 

kelas-kelas rendah. 

h.  Pendekatan Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah pendekatan 

pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam 

bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja sama yang 

teratur dalam kelompok, yang terdiri atas dua orang atau lebih.  

Keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap 

anggota kelompok itu sendiri.  Dalam pendekatan ini, siswa merupakan 

bagian dari suatu sistem kerja sama dalam mencapai hasil yang optimal 

dalam belajar. Pembelajaran kooperatif juga memandang bahwa 

keberhasilan dalam belajar bukan semata-mata harus diperoleh dari guru, 

melainkan juga bisa juga dari pihak lain yang terlibat dalam pembelajaran 

itu, yaitu teman sebaya.   Dengan demikian, keberhasilan belajar dalam 

pendekatan ini bukan hanya ditentukan oleh kemampuan individu secara 

utuh melainkan perolehan itu akan baik jika dilakukan secara bersama-

sama dalam kelompok kecil yang terstruktur dengan baik. 

i.   Pendekatan Saintifik 

Pendekatan ini memadankan proses pembelajaran sebagai suatu 

kegiatan ilmiah, yang lebih mengedepankan pelararan induktif 

dibandingkan dengan penalaran deduktif.  
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Penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk 

kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Pendekatan ini merujuk 

pada teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau 

gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan 

pengetahuan sebelumnya. Proses pembelajaran terdiri atas lima 

pengalaman belajar pokok yaitu:  

a. mengamati;  

b. menanya;  

c. menalar;  

d. mengasosiasi; dan  

e. mengkomunikasikan.  

Selain pendekatan pembelajaran yang bersifat umum, dikenal pula 

pendekatan yang khsusus untuk pelajaran bahasa. Berikut pendekatan-

pendekatan yang dimaksudkan itu. 

1. Pendekatan Struktural 

Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa, yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa 

sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Atas dasar anggapan 

tersebut timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus 

mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. 

Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa perlu dititikberatkan pada 

pengetahuan tentang struktur bahasa yang tercakup dalam fonologi, 

morfologi, dan sintaksis; dalam hal ini pengetahuan tentang pola-pola 

kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. 

2. Pendekatan Komunikatif  

Pendekatan ini menekankan siswa agar dapat berkomunikasi dengan 

bahasa yang dipelajari dan bukan mengetahui tentang bahasa yang 

menonjolkan kaidah-kaidah kebahasaan. Dengan pendekatan 

komunikatif, pengajaran bahasa diharapkan dapat dikembangkan 

secara menarik bagi siswa. Belajar bahasa di kelas menjadi kegiatan 
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yang memang benar-benar bergumul dengan bahasa sebagaimana 

yang digunakan di dalam berkomunikasi. Pembelajaran bahasa tidak 

lagi dipandang hanya sebagai penguasaan fitur-fitur fonologi, 

gramatikal, dan leksikal belaka yang sering dilakukan secara terpisah.  

3.  Pendekatan Genre (Teks) 

Genre merupakan pengelompokkan dari suatu peristiwa komunikasi. 

Setiap peristiwa komunikasi memiliki tujuan komunikatif yang khas 

yang juga berbeda dalam wujud komunikasinya. Wujud komunikasi ini 

ditentukan oleh masyarakat yang menghasilkan genre tersebut. Ada 

beberapa prinsip yang bisa disepakati, yaitu (1) teks terbentuk karena 

tuntutan kegiatan sosial; (2) teks itu memiliki tujuan sosial; (3) bentuk 

teks merupakan hasil konvensi; (4) kebahasaan (tata bahasa) suatu 

teks bersifat fungsional sesuai tujuan sosial; dan (5) bahasa teks, 

seperti kosa kata, tata bahasa, atau ciri lainnya tidak boleh diajarkan 

terpisah dari pertimbangan struktur teksnya. Hal yang perlu diingat 

adalah bahwa genre merupakan makna dan tujuan sosial, tipe teks 

adalah bentuk fisiknya. Oleh sebab itu pendekatan berbasis genre juga 

terkadang disebut berbasis teks. 

Teks dalam  pendekatan berbasis genre bukan diartikan istilah umum 

sebagai tulisan berbentuk artikel. Teks merupakan kegiatan sosial, 

tujuan sosial. Ada tujuh jenis teks sebagai tujuan sosial, yaitu laporan 

(report), rekon (recount), eksplanasi (explanation), eksposisi 

(exposition: discussion, response or review), deskripsi (description), 

prosedur (procedure), dan narasi (narrative).    

Penerapan pendekatan gendre terkait dengan pengembangan tentang 

struktur teks dan kaidah kebahasaan yang menandai teks tersebut. 

Pendekatan itu juga berkaitan dengan keterampilan berpikir berkenaan 

dengan topik pembelajarannya, misalnya mengidentifikasi, 

mengklasifikasi, menyusun, menyunting. Selain itu, teks yang 

dimaksud hendaknya berkaitan dengan muatan lokal lingkungan 

sekitar yang berkaitan dengan topik, misalnya kekhasan tumbuhan 
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yang ada di wilayah tempat siswa belajar, termasuk juga persoalan 

karakter dan sikap berbahasa. 

Pembelajaran berbasis genre didasarkan pada siklus belajar-mengajar 

“belajar melalui bimbingan dan interaksi” yang mengutamakan strategi 

pemodelan teks dan membangun teks secara terbimbing bersama 

(joint construction) sebelum membuat teks secara mandiri. Bimbingan 

dan interaksi menjadi penting dalam kegiatan belajar di kelas.  

Hubungan guru dan siswa berada pada pola kolaborasi interaktif.  

Adapun   pembelajaran mandiri bukanlah berarti siswa belajar secara 

mandiri tanpa bantuan (guru, teman sejawat). Dukungan dapat 

dimaknai sebagai suatu situasi anak mencapai keberhasilan suatu 

tugas di bawah bimbingan. Dukungan yang secara bertahap 

dihilangkan saat siswa mampu melaksanakan tugas secara mandiri.  

Proses utama pembelajaran berbasis genre dikenal sebagai siklus 

belajar mengajar yang terdiri atas empat tahap, yaitu: (1) penyiapan 

konteks dan membangun 

pembelajaran; (2)  pemodelan 

dan dekonstruksi; (3) 

konstruksi terbimbing; dan (4) 

konstruksi mandiri. Dalam (1) 

penyiapan konteks dan 

membangun pembelajaran, 

siswa dipajankan kepada 

pembahasan atau kegiatan yang membantu siswa memaknai konteks 

situasional dan kultural tipe teks yang sedang dipelajari. Pemodelan 

teks, fokus pada analisis teks, yang menarik perhatian siswa untuk 

mengidentifikasi tujuan dan struktur generik (skematik) dan fitur 

bahasa teks. Kegiatan ini semacam membongkar dan merakit kembali 

bangunan teks. Konstruksi terbimbing, guru dan siswa membangun 

kompetensi teks bersama-sama. Guru sebagai penulis atau 

pengarang, menulis kontribusi siswa di papan tulis. Guru juga mungkin 

harus memperbaiki kalimat siswa agar lebih tepat. Guru melatih 

subkompetensi yang dibutuhkan, seperti melatih kata emotif untuk 
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membuat teks persuasif. Jika siswa cukup percaya diri, siswa bergerak 

menuju konstruksi mandiri. Siswa menulis tulisan mereka sendiri. 

Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan tiga hal yang saling 

berhubungan dan saling mendukung, yaitu bahasa (pengetahuan 

tentang Bahasa Indonesia); sastra (memahami, mengapresiasi, 

menanggapi, menganalisis, dan menciptakan karya sastra); literasi 

(memperluas kompetensi berbahasa Indonesia dalam berbagai tujuan 

khususnya yang berkaitan dengan membaca dan menulis).  

 

Metode Pembelajaran 

1. Pengertian   

Metode pembelajaran merupakan cara melakukan atau menyajikan, 

menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada 

siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat dikatakan pula bahwa 

metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi instruksional. 

Adapun yang dimaksud dengan strategi itu sendiri merupakan usaha 

untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. 

Dalam dunia pendidikan strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, 

or series of activities designed to achieves a particular educational goal.  

Selain itu, dikenal pula istilah strategi pembelajaran yakni sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan 

rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran 

yang disusun untuk mencapai tujuan tertenu. Strategi pembelajaran 

merupakan hal yang perlu di perhatikan oleh seorang guru dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini ada tiga jenis strategi yang berkaitan dengan 

pembelajaran, yakni: (a) strategi pengorganisasian pembelajaran, (b) 

strategi penyampaian pembelajaran, dan (c) strategi pengelolaan 

pembelajaran. 
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2.  Pertimbangan Pemilihan Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. 

Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, 

menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan kepada siswa untuk 

mencapai tujuan tertentu, tetapi tidak setiap metode pembelajaran sesuai 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Terdapat 

beberapa hal  yang harus diperhatikan guru di dalam menetapkan metode 

di dalam pengajarannya, yakni sebagai berikut: 

a. tujuan pembelajaran; 

b. aktivitas dan pengetahuan awal siswa; 

c. karakteristik mata pelajaran/pokok bahasan; 

d. alokasi waktu;   

e. sarana pengajaran; 

f. jumlah siswa; dan 

g. pengalaman pengajar. 

3.  Macam-macam Metode Pembelajaran 

Terdapat bermacam-macam metode yang dapat diterapkan guru di dalam 

pembelajarannya di kelas. Metode-metode tersebut memiliki kelebihan 

dan kekurangan-kekurangan. Beberapa di antara metode tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a.  Ceramah 

Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini 

senantiasa bagus bila pengunaannya betul-betul disiapkan dengan 

baik, didukung oleh penampilan yang prima serta media yang tepat. 

Misalnya, dengan dibantu oleh bagan, gambar, atau proyektor.  Agar 

lebih efektif, metode ini sebaiknya disertai dengan penerapan metode 

lainnya, misalnya tanya jawab.  
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b.  Demonstrasi 

Metode demontrasi adalah suatu cara mengajar dengan 

mempertunjukkan cara kerja suatu kegiatan. Kegiatan itu, misalnya, 

cara bermain drama, membacakan puisi, membacakan berita. Dengan 

metode ini, dapat dikembangkan kemampuan siswa untuk mengamati, 

menggolongkan, menarik kesimpulan, menerapkan konsep, prinsip 

atau prosedur, dan mengkomunikasikannya kepada siswa-siswa lain. 

Demonstrasi dapat dilakukan oleh guru atau siswa yang sudah dilatih 

sebelumnya. . 

c.  Diskusi 

Diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada 

suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk 

memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah 

dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu 

keputusan. Diskusi bukanlah debat yang bersifat mengadu 

argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk 

menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama.  

d. Metode Simulasi 

Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau 

berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat 

diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan 

situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau 

keterampilan tertentu. Simulasi dapat digunakan sebagai metode 

mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat 

dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Gladi resik 

merupakan salah satu contoh simulasi, yakni memperagakan proses 

terjadinya suatu upacara tertentu sebagai latihan untuk upacara 

sebenarnya supaya tidak gagal dalam waktunya nanti. Demikian juga 

untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan terhadap suatu 

peristiwa, penggunaan simulasi akan sangat bermanfaat. 
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e.  Metode Penugasan   

Metode penugasan (resitasi) tidak sama dengan pekerjaan rumah, 

tetapi lebih luas dari itu. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk 

aktif belajar baik secara individu atau kelompok. Tugas itu bisa 

dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan dan tempat 

lainnya. Jenis-jenis tugas yang diberikan bisa bervariasi, bergantung 

pada tujuan yang akan dicapai, seperti tugas meneliti, menyusun 

laporan, dan tugas di laboratorium.  

f.  Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two way traffic sebab 

pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru 

bertanya siswa menjawab atau siswa bertanya guru menjawab. Dalam 

komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung 

antara guru. Metode tanya jawab sering digunakan dalam proses 

belajar mengajar bersama-sama dengan metode lain. Tanya jawab ini 

dapat dilakukan pada awal, di  tengah-tengah, atau pada akhir 

kegiatan belajar mengajar. Tanya jawab ini sering  dilakukan pada 

untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap bahan pelajaran 

yang sedang atau telah  dibahas. Dari hasil tanya-jawab, guru dapat 

memperjelas atau meluruskan pemahaman siswa mengenai suatu 

bahan pelajaran tertentu.  

g.  Metode Ekspositori 

Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang menekankan 

proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada 

sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai 

materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini materi pelajaran 

disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk 

menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan sudah jadi. 

 h. Metode Inquiri 

Metode inquiri menekankan kepada kemampuan siswa di dalam 

proses mencari dan menemukan sesuatu, entah itu yang berupa 
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konsep, karakteristik suatu materi pelajaran, contoh, dan sebagainya. 

Dalam metode ini, materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. 

Peran siswa dalam metode ini adalah mencari dan menemukan sendiri 

materi itu. Adapun guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing di 

dalam proses pelaksanaan metode tersebut. 

i.  Metode Eksperimen    

Metode eksperimen merupakan metode yang memberikan 

kesempatan kepada siswa secara perseorangan atau kelompok untuk  

berlatih melakukan suatu proses percobaan secara mandiri. Melalui 

metode ini, siswa  sepenuhnya terlibat, antara lain dalam 

merencanakan eksperimen, menemukan fakta, mengumpulkan data, 

dan menarik kesimpulan. Metode ini sangat bermanfaat untuk 

mengembangkan  sikap ilmiah pada diri siswa.  

j.   Metode Proyek  

Metode proyek merupakan metode yang memberikan kesempatan 

kepada siswa yang seluas-luasnya untuk mengamati, membaca, 

meneliti, menghubungkan dan mengembangkan pengetahuan yang 

telah diperoleh dari berbagai mata pelajaran. Metode proyek 

membahas suatu tema atau unit pelajaran tertentu. Kemudian, siswa 

diminta untuk  membuat laporan atas suatu tugas yang diberikan 

kepadanya. 

Melalui  metode ini diharapkan siswa dapat dilatih baik secara 

individual maupun kelompok  untuk menelaah suatu materi pelajaran 

dengan wawasan yang lebih luas. Siswa pun dapat memantapkan  

pengetahuan yang telah diperolehnya, memahami dan berupaya 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, 

serta bisa menyalurkan penguasaan atas berbagai materi pelajaran ke 

dalam suatu bentuk kegiatan yang bermanfaat. 

k.  Metode Widyawisata  

Metode widyawisata ialah suatu cara penguasaan bahan pelajran 

dengan membawa siswa langsung kepada objek yang akan dipelajari 

yang terdapat di luar kelas atau di  lingkungan kehidupan nyata. 
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Metode widyawisata, antara lain, diterpakan karena obyek yang akan 

dipelajari hanya terdapat di tempat tertentu. Selain itu, pengalaman 

langsung  dapat membuat siswa lebih tertarik kepada pelajaran yang 

disajikan. Dengan demikian, siswa bisa lebih mendalami hal yang 

diminatinya dengan mencari informasi dari buku-buku sumber lainnya 

serla dapat pula menumbuhkan rasa cinta kepada Iingkungan alam 

dan lingkungan budaya.  

l.  Permainan   

Permainan (games), populer dengan berbagai sebutan pemanasan 

(ice-breaker) atau penyegaran (energizer). Arti harfiah ice-breaker 

adalah ‘pemecah es’. Jadi, arti pemanasan dalam proses belajar 

adalah pemecah situasi kebekuan pikiran atau fisik peserta. 

Permainan juga dimaksudkan untuk membangun suasana belajar yang 

dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. 

m.  Metode Sistem Regu (Team Teaching) 

Team Teaching pada dasarnya ialah metode mengajar dua orang guru 

atau lebih bekerja sama mengajar sebuah kelompok siswa, jadi kelas 

dihadapi beberapa guru. Sistem regu banyak macamnya, sebab untuk 

satu regu tidak senantiasa guru secara formal saja, tetapi dapat 

melibatkan orang luar yang dianggap perlu sesuai dengan keahlian 

yang dibutuhkan. 

 

Teknik Pembelajaran 

1. Pengertian  

Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, 

penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang 

relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis 

akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang 

jumlah siswanya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode 

diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya 

tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, 
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guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode 

yang sama. 

Berdasarkan ilustrasi di atas, teknik pembelajaran dapat pula diartikan 

sebagai siasat atau cara yang dilakukan oleh guru dalam kondisi-kondisi 

tertentu. Teknik pembelajaran bisa bersifat kondisional, bergantung 

kepada kondisi siswa, keadaan fasilitas belajar, ataupun keadaan kelas. 

Bisa pula ditentukan oleh gaya atau karakter guru itu sendiri. Metode 

inkuiri untuk menemukan definisi pantun, misalnya. Metode tersebut  bisa 

bermacam-macam praktik penerapannya antara ada media dan tidak ada 

media pembacaan pantun. Metode demonstrasi pembacaan berita juga 

akan berbeda tekniknya apabila yang mendemonstrasikan itu pembaca 

berita yang asli dengan oleh guru.  

2. Macam-macam Teknik Pembelajaran 

Teknik-teknik pembelajaran yang dimaksud dapat dikelompokkan 

berdasarkan keterampilan beraahasanya sehingga tampak lebih jelas 

dalam praktik penerapanannya 

a. Teknik pembelajaran menyimak, sebagai berikut. 

1) Simak-ulang ucap 

2) Simak-tulis (dikte) 

3) Simak-kerjakan 

4) Simak-terka 

5) Pesan berantai 

6) Menyelesaikan cerita 

7) Membuat rangkuman 

8) Parafrase 

b. Teknik pembelajaran berbicara, sebagai berikut. 

1) Ulang-ucap 

2) Lihat-ucapkan 

3) Mengidentifikasi gambar 

4) Menganalisis cerita 

5) Bercerita 

6) Mengkonstruksi pengalaman  
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7) Bertanya dan menjawab 

8) Menyampaikan kembali 

9) Menyampaikan tanggapan 

10) Bercerita 

c. Teknik pembelajaran membaca, sebagai berikut. 

1) Membaca nyaring 

2) Membaca memindai 

3) Membaca pemahaman 

4) Membaca gambar 

5) Membaca survei 

d.  Teknik pembelajaran menulis, sebagai berikut. 

1) Melengkapi karangan 

2) Menulis berdasarkan gambar 

3) Menulis benda-benda alam 

4) Menulis berdasarkan sumber-sumber bacaan 

5) Menulis ekspresif 

6) Menulis dengan curah gagasan 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Untuk mendalami  materi-materi dalam modul ini, Anda dapat melakoninya 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1.  Pendahuluan 

Peserta mempelajari tujuan, kompetensi, indikator pencapaian kometensi, 

dan hal-hal penting lainnya yang ada pada modul ini. Hal tersebut 

dimaksudkan agar proses pelatihan menjadi lebih terarah. 

2. Curah Pendapat  

Instruktur mengarahkan para peserta untuk mencurahkan pendapatnya 

berdasarkan pengalamannya dalam menerapkan suatu pendekatan, 

metode/strategi, dan teknik pembelajaran di kelas. 
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Instruktur menyampaikan tujuan pembelajaran  sebagaimana yang 

terpapar pada bagian awal modul ini. Selanjutnya, menjelaskan skenario 

umum pelatihan. 

3. Mendiskusikan Tayangan 

a. Peserta mengamati suatu tayangan video  yang berupa model 

penerapan suatu metode/taknik pembelajaran (Bahasa Indonesia). 

Langkah ini dapat pula diisi dengan suatu pemodelan (simulasi) atas 

penerapan metode/teknik pembelajaran tertentu. 

b. Peserta mengajukan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan 

pendekatan, metode/strategi, dan yang digunakan dalam model-model 

pembelajaran tersebut. 

4. Membaca Referensi/Modul 

Secara berkelompok, peserta membaca referensi-referensi untuk mencari 

jawaban berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan, terutama 

berkenaan dengan ihwal pendekatan, metode/strategi, dan teknik 

pembelajaran. 

5. Diskusi Kasus 

a. Peserta menjawab persoalan-persoalan lain yang terdapat dalam 

modul ini, yang meliputi latihan dan kasus.  

b. Peserta mendiskusikan jawaban atas latihan dan kasus yang terdapat 

dalam modul dan peserta mempresentasikan jawaban untuk mendapat 

tanggapan dari kelompok lain. 

6. Refleksi/ Penutup  

Instruktur dengan peserta melakukan refleksi untuk materi yang sudah 

dan yang belum mereka pahami dalam  pelatihan yang telah  

dilaksanakan. 
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E. Latihan/Kasus 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar dan jelas! 

1. Secara berdiskusi, lengkapilah tabel berikut dengan benar! 

Jenis Pendekatan Kelebihan Kelemahan 

a. Struktural  

 

 

b. Komunikatif  

 

 

 

2. Lengkapi pula tabel berikut dengan jenis-jenis teknik pembelajaran yang 

tepat! 

Keterampilan 

Berbahasa 

Mendengarkan Berbicara Membaca Menulis 

Teknik 

Pembelajaran 

    

 

3. a.  Tentukanlah sebuah KD yang ada di dalam Kurikulum 2013.  

b. Dari sekian pendekatan, metode, dan teknik yang telah Anda pelajari, 

pilihlah strategi pembelajaran yang terpat untuk KD tersebut. 

c. Sajikanlah hasil analisis Anda itu dalam rubrik seperti berikut. 

KD 
Strategi Pembelajaran 

Pendekatan Metode Teknik 

   

 

 

4. Bu Hanum dan Pak Irsyad  berkolaborasi dalam mengajarkan  teks menulis 

laporan. Mereka banyak melibatkan aktivitas siswa dalam memecahkan 



Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMA Kelompok Kompetensi Pedagogik D 23 

 

persoalan untuk menentukan struktur dan kaidah bahasa teks tersebut. 

Para siswanya  belajar secara kelompok untuk melakukan observasi 

lapangan terhadap hal-hal menarik yang terdapat di lingkungan sekolah. 

Hasil observasi tersebut mereka tulis dalam sebuah laporan kemudian 

mereka mempresentasikannya didepan kelas untuk ditanggapi oleh 

kelompok lain. 

5.  Pendekatan apakah yang digunakan oleh Ibu Hanum dan Pak Irsyad 

dalam  pembelajaran itu? Jelaskan dengan disertai alasan-alasan secara 

berkelompok!   

Jenis Pendekatan 

Pembelajaran 
Alasan 

 

 

 

 

 

F. Rangkuman 

1. Pendekatan adalah seperangkat asumsi tentang pelaksanaan   

pembelajaran. Asumsi-asumsi tersebut misalnya sebagai berikut: 

a. Asumsi yang mengatakan bahwa belajar berbahasa itu berawal dari 

suatu pembiasaan , maka akan melahirkan suatu pendekatan yang 

menekankan pada belajar melalui pembiasaan-pembiasaan. 

b. Asumsi yang mengatakan bahwa belajar bahasa itu merupakan 

kegiatan yang harus memperhatikan struktur atau kaidah-kaidah 

bahas, maka akan melahirkan pendekatan belajar yang menekankan 

kaidah bahasa. 

c. Asumsi yang mengatakan bahwa belajar bahasa itu merupakan 

kegiatan mengembangkan kecakapan berkomunikasi, maka akan 

melahirkan pendekatan komunikatif. 
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2. Jenis-jenis pendekatan, di antaranya, pendekatan tujuan, pendekatan 

proses, pendekatan sistem, pendekatan unit, pendekatan spiral, 

pendekatan CBSA, pendekatan tematis, pendekatan kooperatif, 

pendekatan struktural, pendekatan komunikatif, pendekatan terrpadu, dan 

pendekatan saintifik.   

3. Strategi merupakan perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya 

dalam pembelajaran  yang   didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Jenis-jenis strategi pembelajaran bahasa meliputi strategi 

pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, 

dan strategi pengelolaan pembelajaran.  

4.  Metode adalah  cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, 

dan memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertent. Jenis-

Jenis metode pembelajaran bahasa meliput metode ceramah, metode 

demonstrasi, metode diskusi, metode simulasi, metode penugasan, 

metode ekspositori, metode inkuiri, metode eksperimen, metode proyek, 

metode widyawisata, metode permainan, dan metode team teaching.       

5. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Oleh karena itu, 

penerapannya disesuaikan dengan jenis keterampilan berbahasa ataupun 

kompetensi dasar (KD) yang sedang dikembangkan. Teknik pembelajaran 

untuk keterampilan membaca, misalnya, berbeda dengan teknik untuk 

keterampilan berbicara, menulis, dan yang lainnya. 

 

G.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Isilah umpan balik/refleksi dan tindak lanjut pembelajaran pada tabel berikut! 

1. Hal apa saja yang telah Anda pahami tentang jenis-jenis pendekatan? 
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2. Hal apa saja yang bisa Anda jelaskan tentang jenis-jenis metode 

pembelajaran  efektif! 

 

 

 

 

 

 

3. Hal apa saja yang mampu Anda praktikan tentang teknik-teknik 

pembelajaran bahasa? 

 

 

 

 

 

 

H.  Pembahasan Latihan/Kasus 

1.    Kelebihan dan kelemahan pendekatan struktural dan komunikatif. 

Jenis Pendekatan Kelebihan Kelemahan 

a. Struktural Mengutamakan 

pengetahuan tentang 

ketertiban berbahasa 

Mengabaikan praktik 

(kemahiran) penggunaan 

berbahasa 

b. Komunikatif Mengutamakan 

kecakapan keterampilan 

berbahasa 

Pengetahuan 

ketatabahaasaan relatif 

terabaikan. 

 

2.  Jenis-jenis teknik pembelajaran berdasarkan keterampilan berbahasanya  

Keterampilan 

Berbahasa 

Mendengar-

kan 
Berbicara Membaca Menulis 

Teknik Simak-ulang Ulang-ucap Membaca Melengkapi 
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Pembelajar-

an 

ucap 

Simak-tulis 

(dikte) 

Simak-

kerjakan 

Simak-terka 

Pesan 

berantai 

Menyelesai-

kan cerita 

Membuat 

rangkuman 

Parafrase 

 

Lihat-ucapkan 

Menganalisis 

cerita 

Bercerita 

Mengkonstruk

si pengalaman  

Bertanya dan 

menjawab 

Menyampaikan 

kembali 

Menyampaikan 

tanggapan 

Bercerita 

nyaring 

Membaca 

memindai 

Membaca 

pemahaman 

Membaca 

gambar 

Membaca 

survey 

karangan 

Menulis 

berdasarkan 

gambar 

Menulis 

benda-benda 

alam 

Menulis 

berdasarkan 

sumber-

sumber 

bacaan 

Menulis 

ekspresif 

Menulis 

dengan 

curah 

gagasan 

 

3.  Pengembangan KD terhadap pendekatan, metode, dan teknik yang tepat 

KD 

Strategi Pembelajaran 

Pendekatan Metode Teknik 

Meringkas teks hasil 

observasi.  

 

Pendekatan 

teks 

Pemodelan 

Observasi 

lapangan 

Diskusi 

kelompok. 

Menulis 

berdasarkan 

hasil 

pengamatan 

Menulis 

dengan curah 

gagasan. 
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4.   Penjelasan ilustrasi/kasus pembelajaran 

Jenis Pendekatan 

Pembelajaran 
Alasan 

Pendekatan saintifik 

 

 

Kedua guru itu mengawali pembelajarannya 

dengan langkah pengamatan. Disusul dengan 

menanya (siswa yang bertanya) atas tayangan 

yang ditayangkan. 
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PENUTUP 

 

Dengan tuntasnya mempelajari materi dalam modul guru Pembelajar Bahasa 

Indonesia SMA Kelompok Kompetensi D ini, Anda diharapkan tidak lagi 

mengalami kesulitan dalam pengembangan pembelajaran efektif di kelas. 

Apalagi materi tersebut tidak bisa hindari. Guru sepatutnya mendapatkan 

pemahaman terhadap kompetensi pedagogik dan profesional dengan komposisi 

yang idealmerupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dilewatkan 

pada setiap pertemuan.. 

Materi yang dipaparkan dalam kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat baik; 

bisa menambah wawasan bagi Anda yang tentu saja hal itu bisa berimplikasi 

pada pembelajaran efektif di dalam kelas. Oleh karena masih bersifat umum, 

paparan tentang pendekatan, metode/strategi, dan teknik-tekniknya bisa 

dikembangkan lagi sesuai dengan KD yang akan Anda sampaikan kepada para 

siswa. 
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GLOSARIUM 

 

Ceramah   = penuturan bahan pelajaran secara lisan. 

Demontrasi  = metode mengajar dengan mempertunjukkan cara kerja suatu 

kegiatan. 

Diskusi  = suatu pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang 

atau lebih secara lisan dengan tujuan mencari kesepakatan 

atau kesepahaman gagasan atau pendapat.  

Efek  =  dampak atau pengaruh 

Eksperimen  = metode mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa 

secara perseorangan atau kelompok untuk  berlatih melakukan 

suatu proses percobaan secara mandiri. 

Ekspositori  = metode pembelajaran yang menekankan proses penyampaian 

materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok 

siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi 

pelajaran secara optimal. 

Metode  = cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dng yg dikehendaki; cara kerja 

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

Pembelajaran = proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Portofolio  = kumpulan hasil karya seorang siswa; sejumlah hasil karya 

siswa yang sengaja dikumpulkan untuk digunakan sebagai 

bukti prestasi siswa, perkembangan siswa dalam kemampuan 

berpikir, pemahaman siswa  atas materi pembelajaran, 

kemampuan siswa dalam mengungkapkan gagasan, dan 

mengungkapkan sikap siswa terhadap mata pelajaran tertentu, 

laporan singkat yang dibuat seseorang sesudah melaksanakan 

kegiatan. 

Produktif    = bersifat menghasilkan produk dalam hal keterampilan   

berbahasa, contohnya keteampilan berbicara dan menulis. 
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Proyek   = metode (model) yang memberikan kesempatan kepada siswa 

yang seluas-luasnya untuk mengamati, membaca, meneliti, 

menghubungkan dan mengembangkan pengetahuan yang 

telah diperoleh dari berbagai mata pelajaran. 

Psikomotor  =  gerak. 

Ringkasan   = bentuk tulisan singkat yang disusun dengan alur dan sudut 

pandang yang sama seperti karangan aslinya. 

Strategi   = suatu rencana yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain 

untuk mencapai tujuan (pelajaran) tertentu. 

Team Teaching =metode mengajar dua orang guru atau lebih bekerja sama 

mengajar sebuah kelompok siswa, jadi kelas dihadapi 

beberapa guru. 

Teknik   = cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan 

suatu metode secara spesifik. 

Tutorial  = bimbingan oleh seorang pengajar. 

Unik  = setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki 

oleh bahasa 

Universal  = ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di 

dunia. 

Widyawisata  = cuatu cara penguasaan bahan pelajran dengan membawa 

siswa langsung kepada objek yang akan dipelajari yang 

terdapat di luar kelas atau di  lingkungan kehidupan nyata. 


