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KONSEP DASAR MENGAJAR

� Mengajar adalah proses penyampaian 
informasi atau pengetahuan dari guru 
kepada peserta didik.

� Mengajar adalah proses transfer ilmu.

� Mengajar adalah menanamkan 
pengetahuan atau ketrampilan.



KARAKTERISTIK MENGAJAR

� Teacher centered (berpusat pada 
guru). 

� Peserta didik sebagai objek belajar.

� Kegiatan pengajaran terjadi pada 
tempat dan waktu tertentu.                                                                           

� Tujuan utama pengajaran adalah 
penguasaan materi pelajaran.



PANDANGAN LAIN

� Mengajar adalah proses mengatur 
lingkungan. 

� Perlu perubahan istilah dari 
pengajaran menjadi pembelajaran.

� Pengajaran sebagai bagian dari proses 
pembelajaran.



KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN

� Student centered (berpusat pada 
peserta didik). 

� peserta didik sebagai subjek belajar.

� Proses pembelajaran bisa dilakukan di 
mana saja dan kapan saja.                                                                           

� Pembelajaran berorientasi pada 
pencapaian tujuan.



STRATEGI PEMBELAJARAN

Pengertian:

� A plan, method, or series of activities designed 
to achieve a particular educational goal (J.R. 
David, 1976). Dari definisi ini ada dua hal 
penting: 1. merupakan rencana tindakan 
(rangkaian kegiatan) dan 2. disusun untuk 
pencapaian tujuan.

� Kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan 
guru dan peserta didik agar tujuan 
pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan 
efisien (Kemp, 1995).

� Hampir sama: metode, pendekatan, teknik, dan 
taktik.



PRINSIP-PRINSIP STRATEGI 
PEMBELAJARAN

� Berorientasi pada tujuan.

� Mendorong aktivitas peserta didik.

� Individualitas.

� Integritas.



MENGEMBANGKAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN

� Menciptakan lingkungan belajar yang 
kondusif sehingga memotivasi peserta 
didik dalam melakukan kegiatan 
pembelajaran.

� Strategi pembelajaran dirancang untuk 
memberikan pengalaman belajar yang 
melibatkan proses mental dan fisik melalui 
interaksi antar peserta didik, peserta didik 
dengan guru, lingkungan, dan sumber 
belajar lainnya dalam rangka pencapaian 
kompetensi dasar.



MENGEMBANGKAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN

� Pengalaman belajar yang dimaksud 
dapat terwujud melalui penggunaan 
pendekatan pembelajaran yang 
bervariasi dan berpusat pada peserta 
didik. Pengalaman belajar memuat 
kecakapan hidup yang perlu dikuasai 
peserta didik.



YANG HARUS DIPERHATIKAN

� Strategi pembelajaran disusun untuk 
memberikan bantuan kepada para 
pendidik, khususnya guru, agar dapat 
melaksanakan proses pembelajaran secara 
profesional.

� Strategi pembelajaran memuat rangkaian 
kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta 
didik secara berurutan untuk mencapai 
kompetensi dasar.



YANG HARUS DIPERHATIKAN

� Penentuan urutan kegiatan pembelajaran 
harus sesuai dengan hirarki konsep materi 
pembelajaran.

� Rumusan pernyataan dalam kegiatan 
pembelajaran minimal mengandung dua 
unsur penciri yang mencerminkan 
pengelolaan pengalaman belajar bagi 
peserta didik, yaitu kegiatan peserta didik 
dan materi.



PERSPEKTIF GENDER

� Gender adalah sifat yang dijadikan dasar 
untuk mengidentifikasi perbedaan antara 
laki-laki dan perempuan dilihat dari segi 
kondisi sosial, budaya, sikap, pendidikan, 
agama, ideologi, atau yang lain.

� Gender berbeda dengan sex, meskipun 
secara etimologis artinya sama, yaitu jenis 
kelamin.



PERSPEKTIF GENDER

� Sex terkait dengan aspek anatomi biologis, 
sedang gender terkait dengan aspek sosial, 
budaya, dan aspek-aspek nonbiologis 
lainnya.

� Sex lebih menekankan kepada 
perkembangan aspek biologis dan 
komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-
laki dan seorang perempuan, sedang studi 
gender lebih menekankan kepada 
perkembangan aspek maskulinitas dan 
femininitas seseorang.



STRATEGINYA?

Melakukan analisis gender dengan:

� Menghimpun masalah-masalah kesenjangan 
gender & upaya pemecahannya.

� Mengetahui latar belakang terjadinya 
kesenjangan gender (faktor penyebab).

� Mengidentifikasi kesenjangan gender 
(peran, akses, kontrol, manfaat).

� Mengidentifikasi langkah-langkah 
intervensi/tindakan yang diperlukan.



TUJUANNYA?

Terwujudnya relasi / hubungan 

antara laki-laki dan perempuan yang 
adil dan setara dalam berbagai aspek 
kehidupan dan pembangunan yang 
terkait dengan proses pembelajaran.



CUKUP SEKIAN SAJA DULU
TERIMA KASIH


