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Strategi = yunani 
(strategia)/ilmu perang atau 
panglima perang. 
Strategi diartikan sebagai 
suatu keterampilan / seni 
merancang / mengatur suatu 
kejadian. 
Strategi merupakan pola umum 
rentetan kegiatan yang harus 
dilakukan untuk mencapai 
tujuan.  





• Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar  dari 
awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Maka dapat 
dikatakan bahwa model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari 
penerapan suatu pendekatan strategi metode dan teknik pembelajaran 

Model 

• Pendekatan adalah suatu titik tolak atau sudut pandang mengenai 
terjadinya terjadinya proses pembelajaran secara umum berdasarkan 
cakupan teoritik tertentu. Penekatan pembelajaran dibagi dua yaitu yang 
berpusat pada guru dan yang berpusat pada murid. 

Pendekatan 

• Strategi dalam konteks pembelajaran melibatkan guru dan siswa. 
Maka dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran yaitu suatu 
proses perencanaan proses suatu kegiatan yang harus dikerjakan oleh 
guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dpat tercapai secara efektif 
dan efisien. 

Strategi 



• Metode = yunani/methodos (jalan/cara). Maka 
metode dapat diartikan sebagai cara melakukan 
sesuatu.  Metode pembelajaran dapat diartikan 
sebagai cara-cara menyeluruh (awal/akhir) 
dengan urutan yang sistematis berdasarkan 
pendekatan tertentu untuk mencapai tujua-
tujuan pembelajaran 

Metode 

• Teknik artinya cara/ cara mengerjakan atau 
melaksanakan sesuatu. Teknik pembelajaran 
adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru 
dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal. 

Teknik-
teknik 



GAYA-GAYA BELAJAR 
 



PROSES BELAJAR 

• MELIHAT 

• MENERIMA 

• MENGELOLA 

• MENYIMPAN 

• MEMANGGIL  

• MENGGUNAKAN 

• PENGATURAN 



MODALITAS BELAJAR 

• VISUAL yaitu belajar dengan cara melihat 

 

• AUDITORIAL yaitu belajar dengan cara 
mendengar 

 

• KINESTETIK yaitu belajar dengan cara 
bergerak dan memegang/praktek 



CIRI-CIRI ORANG VISUAL  
DALAM BELAJAR 

• Mengingat apa yang dilihat daripada yang 
didengar 

• Tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara 

• Tidak terganggu dengan keributan 

• Sulit mengingat instruksi/perintah dalam bahasa 
lisan 

• Pembaca cepat dan tekun 

• Lebih suka baca daripada dibacakan 

• Rapi, teratur, teliti, perencana yang baik 



CARA BELAJAR TIPE VISUAL 

• Belajar dengan gambar, diagram dan peta 

• Membuat coretan, simbol, tanda2 penting 

• Gunakan video, gambar2 berwarna 

• Membuat pengelompokan 

 



CIRI-CIRI ORANG AUDITORIAL 
DALAM BELAJAR 

• Suka bicara kepada diri sendiri waktu 
belajar 

• Mudah terganggu oleh keributan waktu 
belajar 

• Mempunyai kesulitan menulis yang 
banyak, tetapi hebat dalam bercerita 

• Dapat mengingat dengan baik apa yang 
dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat 

• Suka menjelaskan dengan panjang lebar 



CARA BELAJAR TIPE AUDITORI 

• Membaca dengan suara/bercerita 

• Menulis ulang yang dipelajari/ringkasan 

• Diskusi, berdebat, wawancara 

• Mendengar melalui kaset, seminar, 
lokakarya 

 



CIRI-CIRI ORANG KINESTETIK 
DALAM BELAJAR 

• Bicara dengan pelan 

• Banyak bergerak, sulit duduk diam waktu 
belajar dalam jangka waktu lama 

• Menghafal dengan berjalan bolak balik 

• Ketika bicara banyak menggunakan isyarat 
tubuh 

• Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika 
sedang membaca 



CARA BELAJAR TIPE KINESTETIK 

• Melakukan praktek 

• Mengamati demo/contoh konkret 

• Drama, permainan, aktifitas lapangan 

• Menggunakan model, lego, alat-alat 
praktek, kerajinan tangan, puzzle 

• Menggunakan gerak dalam belajar 



PENUTUP 

MILIKI WAKTU UNTUK MENGENAL 
POTENSI DIRIMU MAKA 

 KAU AKAN MENEMUKAN KEKAYAAN 
KARUNIA TUHAN 

MILIKI WAKTU UNTUK  BERDOA MAKA 
KAMU AKAN MENEMUKAN HIKMAT 
MENGGUNAKAN POTENSI DIRIMU 




