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Pengantar
Mengapa perlu pelatihan Great Teacher? Sebuah pertanyaan yang
penting untuk dijawab sebelum kita masuk pada pembahasan
mengenai apa saja jurus-jurus jitu untuk menjadi guru terbaik.

‘Ketika guru berhenti belajar, maka berhentilah mengajar’.
Ungkapan ini penting menjadi sebuah perenungan, sebab guru
yang terbaik tidak hanya sibuk mengajar, tapi juga terus belajar.
Semangat untuk terus belajar merupakan konsekuensi dari
pekerjaannya yang harus selalu tampil kreatif dan menyenangkan.

Sayangnya, tak jarang guru terjebak hanya pada rutinitas mengajar
dan lupa belajar. Akibatnya, ketika mengajar cenderung monoton,
jenuh dan membosankan. Metode mengajar masih memakai cara
konvensional, ada pula yang gagap terhaadap teknologi (gaptek).

Minimnya motivasi kurangnya kecintaan terhadap profesinya bisa
jadi sebab lain hilangnya semangat kreatif guru. Mengeluh pada
pekerjaan, minim kreasi, dan inovasi merupakan kendala yang
dihadapi untuk menjadi Great Teacher.
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Manfaat Menjadi Great Teacher
Pekerjaan adalah sarana kita beribadah kepada sang Pencipta. Tentu saja mendapatkan imbalan surga dari Sang
Pemilik semesta adalah manfaat luar biasa yang akan diperoleh oleh seorang Great Teacher.

Selain itu, manfaat lain yang juga bisa langsung dirasakan oleh seorang guru terbaik adalah dia akan disenangi
siswa-siswanya. Menjadi guru favorit yang kehadirannya selalu ditunggu dan tidak adanya dirindukan oleh siswa.
Kecintaan siswa pada guru merupakan pintu pembuka untuk mempermudah mereka memahami pelajaran yang
disampaikan, menumbuhkan minat mereka dalam belajar, sekaligus menciptakan kondisi kelas yang kondusif.

Great Teacher, pada praktek mengajarnya akan mengakomodir beragam gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan
kinestektik sekaligus. Dengan demikian suasana belajar akan semakin menyenangkan dan memenuhi semua
kebutuhan siswa dengan gaya menangkap pelajaran yang berbeda-beda.



Prinsip-prinsip Dasar
Ada tiga prinsip dasar yang penting untuk diyakini oleh seorang Great Teacher. Pertama, guru harus berkeyakinan
bahwa setiap siswa adalah cerdas. Tidak ada siswa yang bodoh, dia hanya belum menemukan guru yang pas
dengan metode belajar yang sesuai.

Kedua, guru harus menyakini bahwa setiap siswa memiliki tombol yang jika disentuh dengan cara dan waktu yang
tepat, maka akan melejitkan kejeniusan yang ada dalam dirinya.

Ketiga, guru harus merasa bangga dan menyakini bahwa profesi sebagai guru merupakan pekerjaan yang paling
kaya. Sebab, setiap hari mendapat passive income (keuntungan pasif yang tidak terputus) dunia dan akhirat.

Rasulullah dalam sebuah hadits mengatakan: ‘Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah
amalannya. Kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah yang mengalir (jariah), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh
yang mendoakan untuknya’. (HR. Muslim)



3 Kunci Menjadi Great Teacher
Ada tiga kunci yang harus dipersiapkan guru untuk menjadi Great Teacher. Pertama, meningkatkan motivasi.
Beberapa aspek yang perlu dipahami dalam meningkatkan motivasi guru adalah sebagai berikut: mencintai
pekerjaan, terus belajar, memiliki nilai spiritual dalam mengajar yang menghadirkan anak didik dalam setiap doa,
dan mengajar dengan hati. Kedua, kapasitas pengetahuan. Dalam hal ini guru harus memiliki kemampuan untuk
menjelajahi kemampuan siswa (discovering ability) dan memahami cara kerja otak dalam menyerap informasi.

Ketiga, kunci menjadi seorang Great Teacher adalah memiliki keterampilan. Apa saja yang meiliputi keterampilan
seorang guru terbaik adalah sebagai berikut: guru memiliki kemampuan great opening dan apersepsi yang
memukau, memilliki variasi metode dalam pembelajaran, kemampuan mereview dan closing yang menggugah,
penguasaan terhadap media pembelajaran yang berbasis information communication and technology (ICT),
keterampilan membuat rencana pembelajaran yang kreatif, mahir dalam bidang communication skill, dan terahir
adalah keterampilan dalam classroom management.



Adalah menjadi persoalan yang masih jamak terjadi di Indonesia mengenai kualitas guru yang masih belum
maksimal dalam menjalani profesinya. Ini bisa jadi disebabkan salah dalam motivasi, bahwa mengajar terkadang
bukan pilihan sadar dari seorang guru. Akhirnya berimbas pada alpanya ruh mengajar yang seharusnya menjadi
penguat dan pengingat seorang guru untuk menjadi guru terbaik. Guru harusnya menjadi passion dan pilihan sadar
bagi setiap orang yang ingin berprofesi sebagai guru.

Guru yang mencintai pekerjaannya sepenuh hati akan terus belajar sehingga dapat memhami setiap karakter
siswanya. Seraya menyadari bahwa, setiap anak adalah bintang, setiap anak adalah juara, guru hendaknya mampu
mengenali siswa dengan rinci dan dapat melaporkan perkembangan siswa baik dari segi kognitif, afektif, dan
psikomotorik.

Menjelajahi kemampuan siswa artinya memahami beberapa ragam kecerdasan yang menjadi kekuatan setiap siswa.
Berikut ini adalah delapan ragam kecerdasan menurut Howard Gardner: cerdas bahasa, cedas gerak, cerdas
bergaul, cerdas musik, cerdas gambar, cerdas angka, cerdas diri, cerdas alam.



Cerdas Bahasa: Kemampuan memnggunakan kata dan bahasa. Siswa memiliki
keterampilan mendengar yang tinggi dan pada umumnya mereka adalah
pembiara yang baik.

Cerdas Gerak: Kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan keterampilan
mengenai objek. Siswa mampu mengekspresikan diri melalui gerakan.

Cerdas Bergaul: Kemampuan untuk berhubungan dan memahami orang lain.
Siswa mampu melihat suatu persoalan dari sudut pandang orang lain. Pada
umumnya mereka adalah organisator yang baik.

Cerdas Musik: Kemampuan untuk menghasilkan dan menghargai musik. Siswa
mampu memahami suara, irama, dan pola nada.

Cerdas Gambar: Kemampuan menangkap visual. Siswa cenderung berfikir dalam gambar, menikmati melihat peta, grafik,
gambar, video, dan film.

Cerdas Angka: Kemampuan menggunakan alasan, logika, dan angka. Siswa mampu berpikir secara konseptual dalam pola
logis dan numerik.

Cerdas Diri: Kemampuan untuk memahami diri sendiri dan perasaan orang lain. Siswa memahami perasaannya, orang
lain, dan kekuatan atau kelebihannya.

Cerdas Alam: Keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies, mengolah dan mengendalikan alam, menyukai alam,
akrab dengan hewan peliharaan, dan suka berkebun.

~ Delapan Jenis Kecerdasan Howard Gardner



Otak Kiri
Hal-hal yang berurutan 

Detail ke global
Membaca berdasar fonetik

Kata-kata, simbol, huruf
Cenderung audio

Tidak melibatkan emosi

Otak Kanan
Acak/random/imajinatif 
Global ke detail
Membaca menyeluruh/makna
Gambar dan grafik
Cenderung kinestetis/aktivitas
Melibatkan emosi



Grafik yang ada di sebalah kiri merupakan
gambaran hubungan otak kanan dan otak
kiri dengan perkembangan usia dalam
proses pembelajaran menurut Tony Buzan.



The Triune Brain
Guru yang terbaik adalah guru yang sungguh-sungguh mengetahui cara kerja
otak siswa dalam menyerap informasi.

Menurut teori otak Triune atau Three in One, bahwa otak manusia memiliki
tiga bagian. Pertama, otak reptil (reptilian). Bagian otak ini paling sederhana.
Tugas utamanya adalah mempertahankan diri. Pada bagian ini pusat perilaku
naluriah dan repetitif yang cenderung mengikuti contoh dan rutinitas secara
membuta dan ritualistis.

Kedua, sistem limbik (limbic). Bagian ini adalah otak tengah yang memainkan
peranan besar dalam hubungan manusia dan dalam emosi. Ini adalah otak
sosial dan emosional. Pada bagian otak tengah inilah terkandung sarana yang
penting untuk ingatan jangka panjang.

Ketiga, neokorteks (neocortex). Bagian ini adalah topi otak. Memiliki banyak
fungsi tingkat tinggi, seperti kemapuan berbasaha, berpikir abstrak,
memecahkan masalah, perencanaan kedepan, bergerak dengan baik, dan
berkreasi. Bagian inilah yang menjadikan mansuia adalah unik.

Adapun arus informasi ke otak dimuali dari otak reptil, menuju sistem limbik,
dan berakhir ke neokorteks.

Limbic System

Reptilian Brain

Neocortex



Pertama, beta (14-30 Hz). Keadaan sadar dan penuh waspada. Saat seseorang berada di gelombang ini, otak (kiri)
sedang aktif digunakan untuk berpikir, konsentrasi, dan sebagainya sehingga menyebabkan gelombangnya meninggi.

Kedua, alpha (9-13 Hz). Keadaan sadar tapi rileks dan nyaman. Kondisi ini merupakan pintu masuk atau keluarnya
potensi dari alam bawah sadar anda. Anak-anak balita selalu berada dalam kondisi alfa. Itu sebabnya mereka mampu
menyerap informasi secara cepat.

Ketiga, theta (4-8 Hz). Keadaan sangat rileks, berada dalam keadaan meditasi. Pancaran frekuensi ini menunjukkan
seseorang sedang dalam kondisi mimpi. Dalam kondisi ini, pikiran bisa menjadi sangat kreatif dan inspiratif.

Keempat, delta (1-3 Hz). Sangat rileks, melebihi kondisi theta. Biasanya pada kondisi ini manusia sedang tertidur. Fase
delta ini adalah fase istirahat bagi tubuh dan pikiran. Tubuh Anda melakukan proses penyembuhan diri, memperbaiki
kerusakan jaringan, dan aktif memproduksi sel-sel baru saat Anda tertidur lelap.

Gelombang Otak
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Great opening menentukan kelangsungan dalam proses
pembelajaran selanjutnya. Ketika guru mampu membuka dengan
baik (great), maka sesungguhnya guru sedang menyiapkan kondisi
belajar siswa secara optimal. Siswa akan percaya kepada guru dan
penuh kesediaan menyimak materi yang akan disampaikan.

Teori Apersepsi (Apperception) diperkenalkan oleh Johan Friedrich
Herbart (1776-1841). Herbart adalah seorang psikolog, filsuf, dan
juga seorang guru yang ahli berasal dari Jerman. Teori ini juga
disibut teori Herbartisme, sebagaimana nama tokohnya.

Terdapat tiga landasan apersepsi yang perlu dipahami, yaitu:
Pertama, manusia adalah mahluk pembelajar. Kedua, manusia
memerintahkan dirinya sendiri, dan terakhir adalah stimulus.

Menurut Bobbi de Porter, apersepsi merupakan jembatan guru
untuk masuk ke dunia siswa, yaitu dengan menjelaskan apa
manfaat materi ini untuk mereka (ambak). Sedangkan dari sisi siswa
adalah membentuk kemitraan agar siswa masuk ke dunia guru.

Great Opening & Apersepsi



Pertama, salam dan sapa. Mengucapkan salam dan menyapa para siswa dengan hangat, tulus ,dan penuh semangat
memberikan Greeting Power dengan cara membuat suasana kelas menyenangkan, jika ingin membuat sussana kelas
senang , maka guru harus berpikir senang dulu dalam dirinya dan kemudian memancar keseluruh siswa. Semakin tulus
mengucapkannya semakin kuat energi yang terpancar, maka semakin besar pula kasih sayang yang diberikan kembali
oleh siswa.
Kedua, , apresiasi dan doa. Mengapresiasi adalah bentuk penghargaan terhadap siswa. Mengapresiasi berarti
memotivasi siswa agar menjadi lebih baik lagi. Dan doa adalah meniatkan proses belajar sebagai ibadah kepada Sang
Pencipta.
Ketiga, building rapport. Adalah cara sederhana bagi seorang guru untuk membangun keakraban dengan siswa. Dimana
guru menyamakan gelombang dan frekuensi dengan siswanya dengan cara masuk ke dunia siswa.
Keempat alfa zone, scene setting, pre teach dan warmer. Tahap ini guru berusaha menciptakan suasa yang kondusif
bagi siswa untuk siap belajar. Ini adalah bagian dari apersepsi yang akan diuraikan secara jelas pada bagian berikutnya.
Kelima, manfaat dan harapan. Sebelum masuk pada materi, guru menggambarkan apa manfaat yang akan didapat dari
pelajaran tersebut, sekaligus menggali apa yang menjadi harapan bersama siswa.

Langkah-langkah Great Opening



Bentuk-Bentuk Apersepsi
Berikut ini beberapa bentuk apersepsi, penjelasan singkat dan contohnya:

Alpha Zone
Dalam alpha zone, guru bisa menggunakan beberapa contoh berikut ini, antara
lain: memulai kelas dengan fun story, ice beraking yang berkaitan dengan materi,
brain gym, musik, bermain tebak-tebakan, games, quiz, dan sulap.

Pre Teach
Guru mengemukakan informasi pendahuluan materi pembelajaran. Penggunaan
bentuk ini disesuaikan dengan strategi, SOP, agar fungsinya dapat memperlancar
strategi. Beberapa contoh: vocabulary, tahapan prosedur, dan penggunaan
laboratorium.

Warmer
Waramer terkait dengan pengulangan materi. Previous lesson ditamah dengan
game akan menghasilkaan warmer. Berikut ini kreteria menggunakan warmer:
rehearsial, waktu singkat, tatap muka ke 2 dan seterusnya, game.

Scene Setting
Berkaitan dengan aktivitas. Yaitu pemberian pengalaman belajar kepada siswa.
Bentuk ini dapat berfungsi sebagai pereduksi instruksi, membangun konsep
pembelajaran, pembangkit minat siswa dan penasaran siswa. Penggunaan bentuk
ini bersumber dari berbagai ide dan pola yang beragam.



Sumber-sumber Scene Setting
1. Awali dengan cerita
2. Kutipan fakta dari TV, surat kabar atau internet
3. Ajukan pertanyaan
4. Kutip kalimat orang bijak
5. Awali dengan bait lagu sesuai tema
6. Mulai dengan games atau kuis inspiratif
7. Pantun khas
8. Kisah sukses, sedih yang berhubungan dengan tema
9. Four Statement
10. Analogi yang menohok
11. Menghadirkan “Why?”

12. Maksud dan Tujuan
13. Awali dengan Film
14. Awali dengan gambar
15. Demonstrasi yang berkaitan dengan materi
16. Flash Card
17. Pantomim
18. Dampak/Efek dari materi yang diajarkan
19. Manfaat dan Harapan
20. Bernyanyi
21. Brain Storming
22. Checking Knowledge
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Metode pembelajaran merupakan cara-cara yang ditempuh guru
untuk menciptakan situasi pengajaran yang menyenangkan.

Dalam pembuatan metode, guru perlu untuk mempehatikan IHB,
Aktivitas belajar, dan variasi metode. Semua unsur tesebut harus
tersambung antara satu dengan lainnya.

Berikut ini beberapa contoh metode: Pertama, gambar visual
(konsep, gambar visual, dan penjelasan gambar). Kedua, simulasi.
Yaitu cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan
situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau
keterampilan tertentu.

Ketiga, sosio drama. Sebuah metode mengajar dengan
mendemonstrasikan cara bertingkah laku dalam hubungan sosial.
Keempat, wawancara. Metode ini melatih kecerdasan linguistik
dengan cara mencari informasi spesifik dan mengindari topik yang
tidak relevan. Kelima, mind mapping. Yaitu cara mudah
menempatkan informasi ke dalam otak dan mengabilnya kembali.
Keenam, puisi. Metode ini dapat menumbuhkan sikap positif dalam
proses pembelajaran.

Variasi Metode
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Seperti pembukaan (opening), pada akhir kelas (closing) memiliki
fungsi yang juga sangat penting. Siswa akan membawa pulang
sesuatu yang disimpulkan pada akhir pembelajaran.

Setidaknya ada beberapa hal yang membuat review dan closing
menjadi penting diperhatikan oleh guru, antara lain: Pertama, untuk
menguatkan materi, sehingga siswa ingat apa yang telah dipelajari.
Kedua, untuk memunculkan dorongan mempraktekkan ilmu yang
sudah dipelajari. Ketiga, untuk menimbulkan kesan yang mendalam
saat guru berpamitan.

Mereview adalah cara untuk memperkuat dan mengulang
penjelasan materi guru dengan melakukan frekuensi ‘jeda’ disetiap
sub materi dan selalu menitikberatkan pada kata kunci materi
pembelajaran.

Langkah-langkah menutup pembelajaran sebagai berikut:
rangkumlah pesan utama, ringkas dengan pernyataan atau kutipan,
ajaklah siswa untuk melakukan action (call to action), dan terakhir
tutup dengan pamit indah, yaitu bisa menggunakan quote, lagu,
film, deklarasi, atau muhasabah.

Review & Closing



Rangkum materi yang guru sampaikan dengan membuat benang merah antara semua bagian materi pelajaran.
Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajajukan pertanyaan bila ada pembahasan yang
belum dimengerti dengan baik. Langkah terakhir adalah guru mengecek pemahaman siswa dengan cara bertanya
saat merangkum. Bila dibutuhkan, ajarkan kepada siswa teknik merangkung dengan mind mapping.

Pada ahir pelajaran, guru juga hendaknya membuat dorongan kepada siswa untuk bertindak, yaitu dengan cara
menyampaikan manfaat materi yang telah dipelajari jika dipraktekkan dan dampak negatifnya jika sebaliknya.
Berikan semangat dan motivasi yang menggugah siswa dengan kalimat hipnotik. Jangan lupa sampaikan harapan
dan kepercayaan kepada para siswa.

Sekali lagi, tutup dengan pamit indah (beautiful exit), caranya dengan menggunakan kata-kata bijak, boleh dengan
pantun, atau mengajak para siswa menyanyikan sebuah lagu yang bernuansa semangat, berdoa, relaksasi, dan lain
sebagainya. Guru dituntut selalu kreatif, agar sesi penutupan selalu menajdi kerinduan untuk berjumpa kembali.
Dan terakhir tutuplah dengan mengucapkan salam.
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Menguasai media pembelajaran berbasis information
communication and technology (ICT) merupakan sebuah
keniscayaan bagi guru yang mengajar di era digital.

Maka penguasaan media pembelajaran oleh guru dimaksudkan
agar para guru mampu menggunakan media dalam proses
pembelajaran, guru mampu mendesain slide powerpoint yang
profesional, visual dan menyenangkan.

Selain membantu guru untuk memjelaskan materi pelajaran, siswa
juga akan lebih mudah memahami pelajaran dan dapat menyimpan
apa yang mereka terima di memori otak jangka panjangnya. Artinya
mereka akan mengingat pelajaran lebih lama.

Selain menggunakan slide yang visual, penguasaan media
pembelajaran juga mengenal istilah blended learning. Yaitu
pembelajaran melalui konten yang disampaikan secara online.
Misalnya: E-learning, quiz online, website online, skype, dan
sebagainya.

Media Pembelajaran
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan siklus
pertama dari proses pembelajran yang profesional. Pada tahap ini,
guru membuat lesson plan di awal tahun pembelajaran. Kemudian
memodifikasi dan mengevaluasi setiap selesai mengajar.

Terdapat empat siklus pembelajaran, yaitu: observasi, feedback,
lesson plan, dan terakhir adalah konsultasi.

Berikut ini merupakan langkah-langkah penyusunan RPP, yaitu:
identitas, silabus, alfa zone, scene setting, materi, character
building, metode, langkah, MIA, media, assesment, dan teacher
comment.

Isi RPP meilputi hal-hal sebagai berikut: Pertama, judul atau tema.
Kedua, pendahuluan. Pada pendahuluan diperkenalkan topik atau
tema, scene setting, alpha zone, dan building taport. Ketiga, isi atau
inti materi. Isi harus disesuikan dengan tujuan pembelajaran, guru
menjelaskan poin demi poin berikut dengan contoh, fakta, data,
dan kejadian. Terakhir adalah penutup. Buat kesimpulan dan
lakukan penekanan pada point pentingnya. Ajak siswa untuk action
(call to action).

Rencana Pembelajaran
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Skil berkomunikasi merupakan kemampuan ‘creative delivery’ yang
digunakan seorang guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran di dalam kelas. Sehingga materi pembelajaran dapat
mudah dipahami oleh siswa selaku peserta didik.

Ada beberapa tipe komunikasi, misalnya intrapersonal. Pada tipe ini
guru mampu bekomunikasi dengan dirinya sendiri, sehingga
evaluasi dirinya dapat dilakukan dengan baik. Pada tipe komunikasi
interpersonal, seorang guru hendaknya sanggup bersosialisasi
dengan siswa dan guru lainnya. Komunikasi tipe ini merupakan
komunikasi antar pribadi yang bertujuan bertukar ide atau gagasan.

Selanjutnya adalah tipe komunikasi environmental (lingkungan).
Tipe ini terjadi apabila kita melakukan pengamatan terhadap objek-
objek yang ada di seliling kita.

Terakhir adalah tipe komunikasi publik. Tipe ini juga pada umumnya
dikenal dengan public speakig, yaitu merupakan keterampilan
berbicara di depan umum, sebagaimana seorang pembicara
menyampaikan pesan atau gagasan yang kepada audiens.

Communication Skill



Cara Berkomunikasi
Secara umum, komunikasi dilakukan dengan dua cara, yaitu verbal dan non verbal. Dalam banyak kajian, ternyata
komunikasi yang non verbal memiliki pengaruh yang cukup besar, yaitu 65 persen lebih berpengaruh ketimbang
komunikasi melalui bahasa verbal yang hanya 35 persen pengaruhnya.

Lebih lanjut, Dr. Albert Mehrabian, seorang professor Emeritus Psychologu, UCLA mengemukakan tiga ‘V’ dalam
komunikasi berikut dengan persentase pengaruhnya, yaitu: verbal hanya 7 persen, vocal memberi pengaruh 38
persen, dan visual dengan persentase lebih tinggi yaitu 55 persen.

Dalam teknik berkomunikasi dikenal juga dengan teknik matching and mirroring. Seorang pembicara atau guru
memaksimalkan gerak tubuhnya untuk mengkomunikasikan sesuatu sekaligus untuk menjadikan komunikasi itu
berlangsung dengan baik antar semua pihak. Selain bahasa tubuh, pemilihan kata yang digunakan dan intonasi
suara juga menjadi faktor pendukung bagi keberhasilan sebuah proses komunikasi.



Apa Saja Yang Disipakan Sebelum Tampil Bicara?
Untuk menjadi pembicara yang baik, perlu melakukan beberpa hal sebelum tampil bicara, antara lain: persiapan
segala sesuatu terkait keseluruhan kebutuhan komunikasi publik. Selanjutnya secara khusus mempersiapkan materi
yang akan disampaikan. Untuk memantabkan materi, seorang pembicara harus memiliki pengetahuan tentang
materi tersebut, sekaligus keterampilan menyampaikannya.

Hal lain yang harus disiapkan adalah alat bantu. Biasanya pembicara menggunakan slide presentasi berupa
powerpoint, tapi tidak menutup kemungkinan alat bantu berupa alat peraga lainnya. Baik slide dan alat peraga lebih
tepat disebut sebagai pelengkap presentasi, sebab tanpa slide dan alat peraga presentasi akan kurang visual dan
kurang menarik.

Selain persiapan materi, persiapan fisik juga harus mendapat perhatian bagi seorang pembicara. tahap akhir adalah
latihan. Seorang pembicara hebat, semisal Steve Jobs membutuhkan latihan berhari-hari dan berkali-kali sebelum
waktu pertunjukan tiba. Benarlah kiranya kata pepatah, ‘practice makes perfect’.
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Mengapa perlu untuk melakukan menejemen kelas? Pertanyaan ini
penting untuk dijawab agar para guru merasakan manfaat apa yang
akan dirasakan ketika mampu menguasai kelas.

Pertama, manejemen kelas dapat menjadikan sukses dalam
melakukan segala kegiatan pengelolaan kelas. Kedua, keadaan kelas
akan menjadi lebih tertib, aman, damai dalam kegiatan belajar
mengajar.

Menejemen kelas adalah kegiatan yang berupaya menciptakan dan
mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses
belajar mengajar. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam
menejemen kelas adalah sebagai berikut: perencanaan,
pengorganisasian, aktualisasi dari perencanaan, controling, evaluasi
dan feedback, terakhir melakukan perbaikan.

Classroom Management
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Jadilah guru terbaik, karena itu akan 
menghantarkanmu menuju surga


