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Overview 
 

ata kuliah ini mengkaji hal-hal yang melandasi kemampuan 

melaksanakan strategi pembelajaran. Pengetahuan yang diberikan 

dalam rangka menunjang kemampuan tersebut meliputi hakikat strategi 

pembelajaran, prosedur umum pembelajaran dan pembelajaran yang efektif, 

keterampilan dasar mengajar, penerapan metode pembelajaran, penggunaan 

media pembelajaran, model-model belajar, model-model mengajar. 

Pengalaman belajar yang harus Anda lalui selain belajar melalui BMP cetak, 

juga mempelajari video. Anda juga dituntut untuk menerapkan strategi 

pembelajaran sesuai bidang studi yang menjadi keahlian Anda. 

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, seorang guru dituntut untuk 

mempersiapkan diri dengan membuat suatu perencanaan pembelajaran yang 

dimulai dari perumusan tujuan pembelajaran. Bertitik tolak dari rumusan 

tujuan itulah guru menentukan langkah-langkah berikutnya, yang merupakan 

suatu rangkaian kegiatan yang harus dilalui dalam peristiwa pembelajaran. 

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, guru perlu menyusun 

suatu strategi pembelajaran yang tepat. Untuk menyusun strategi tersebut 

diperlukan pemahaman tentang hakikat strategi pembelajaran, dan prosedur 

umum yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran. Prosedur umum itu 

akan berhasil dengan baik apabila guru memperhitungkan pembelajaran yang 

efektif. 

Agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, guru perlu 

menguasai berbagai jenis keterampilan dasar mengajar. Seorang guru tidak 

hanya dituntut untuk terampil menjelaskan atau memberikan informasi saja, 

melainkan juga perlu menguasai keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran. Pembukaan pelajaran yang baik, akan menimbulkan kesiapan 

mental siswa untuk masuk pada inti pelajaran. Pada pembukaan pelajaran, 

guru tidak hanya melakukan pembukaan pada awal pelajaran, melainkan 

pada setiap awal penggal pelajaran. Demikian pula dengan penutupan 

pelajaran. Menutup pelajaran tidak hanya dilakukan pada akhir pelajaran, 

melainkan pada setiap akhir penggal pelajaran. Oleh karena itu, kegiatan 

membuka dan menutup pelajaran merupakan suatu kesatuan. Keterampilan 

ini perlu dipelajari, di samping keterampilan-keterampilan yang lain, seperti 

keterampilan bertanya, memberi penguatan agar siswa tetap memiliki 

semangat belajar, mengadakan variasi, mengelola kelas, keterampilan 
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membimbing diskusi kelompok kecil, serta keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan. 

Salah satu unsur yang penting dalam melaksanakan keterampilan 

mengajar adalah penggunaan berbagai jenis metode mengajar, di samping 

penggunaan media pembelajaran yang bervariasi atau multimedia. Berbagai 

jenis model belajar dan pembelajaran akan dapat memberikan panduan bagi 

guru untuk menerapkan prosedur tertentu dalam kegiatan pembelajaran. 

Anda juga perlu mengenal berbagai model belajar maupun rumpun-

rumpun model mengajar maupun model belajar sehingga Anda dapat 

menerapkannya pada bidang studi yang menjadi tanggung jawab Anda. 

Dengan mempelajari semua materi tersebut di atas, akhirnya Anda 

diharapkan mampu menerapkan strategi pembelajaran dalam bidang studi 

tertentu yang menjadi bidang keahlian Anda. 
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