
MATERI  III 

10 ATUTURAN DALAM  MENGAJAR ABAD INI 

OLEH:  TRENT BATSON 2010 
 

Terdapat  prinsip pengajaran yaitu bagaimana mengubah  Mengajar yang berpusat pada 

praktik (teaching-centered practice) menuju pada Belajar yang berpusat pada praktik 

(learning-centered practice).  Pengetahuan dikembangkan selama pembelajaran, dan bahwa 

pengetahuan belum ada sebelum pembelajaran (guru dan siswa harus mengembangkan 

selama pembelajaran) . Oleh karena itu  dikembangkan 10 prinsip yaitu: 

 

1. Periksa kembali dan ubah kegiatan mengajar menjadi kegiatan belajar (re-examine 

and adopt the move from teaching to learning): ubah cara pembelajaran yang 

mengarah pada proses penemuan, dan berpijak pada prinsip belajar aktif berbasis 

masalah 

2. Tinjau kembali keberadaan tujuan pembelajaran: arahkan menuju  prinsip belajar 

aktif 

3. Gunakan penilian autentik: untuk mengukur kemajuan belajar siswa jangan hanya 

gunakan teknik tes yang memiliki banyak kelemahan, maka gunakan penilaian 

autentik. 

4. Gunakan teknologi pembelajaran dalam setiap proses pembelajaran 

5. Siswa harus mengembangkan manajemen teknologi dalam merubah sikap menjadi 

belajar aktif. 

6. Guru juga harus mengembangkan manajemen teknologi dalam merubah sikap 

professional kea rah  belajar aktif. 

7. Jangan tinggalkan model perkuliahan (ceramah)  atau pendekatan diskusi kelas jika 

dipanding masih sesuai. 

8. Arahkan agar siswa memiliki perpustakaan digital, sebagai tempat untuk menyimpan 

materi perkulihan sebagai bukti prinsip beljar aktif ( blog, twiter, system portofolio 

dsb) 

9. Dorong (haruskan) siswa untuk mempelajari materi yang ada dalam perpust 

digitalnya secara teratur/regular. 

10. Sebagai  butki utama dalam prinsip belajar aktif adalah fortofolio (the portofolio is 

sine qua non), yaitu  semua kumpulan berupa bukti fisik (tugas-tugas, pr, dsb) sebagai 

hasil kegiatan belajar siswa.   



7  Prinsip Mengajar yang Baik: 

1. Tumbuhkan kerjasama antara guru dan siswa 

2. Tumbuhkan kerjasama timbale balik antar siswa 

3. Kembangkan prinsip belajar aktif 

4. Gunakan teknik umpan balik segera 

5. Pengumpulan tugas tepat waktu 

6. Kembangkan agar siswa memiliki harapan/cita-cita yang tinggi 

7. Hargai adanya perbedaan pembawaan dan cara belajar siswa 

 

6.  Teknik Mengajar Yang Harus Diketahui: 

1. Pemberian masalah sebelum pembelajaran (Flipped Classromm/inverting) 

2. Metode studi Kasus (design Tinking/case method) 

3. Belajar mandiri (self learning) 

4. Teknik Permainan (gamification) 

5. Penggunaan media social (social media) 

6. Belajar on line (free on line tool) 

 

 

TUGAS:  

 JELASKAN (ANALISIS & EVALUASI)  KIRA-KIRA 

APAKAH MAKSUD ARTIKEL DI ATAS?   
 

 

SELAMAT MENGERJAKAN   -  INSYA ALLAH KITA KETEMU PADA DIKLAT BERIKUTNYA. 

 

JIKA ADA PERTANYAAN DARI KETIGA MATERI YANG TELAH DIBERIKAN – SILAHKAN 

KIRIMKAN PADA KAMI. 

 

  


