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C-O-C-O-n-U-T 



Nyiur Hijau 
Maladi 

Nyiur hijau di tepi pantai 

Siar siur daunya melambai 

Padi mengembang kuning meraya 

Burung-burung bernyanyi gembira 

 

Tanah airku tumpah darahku 

Tanah yang subur kaya makmur 

Tanah airku tumpah darahku 

Tanah yang indah permai nyata 



Bunga Nusa Indah 
 

Bunga nusa indah 

Berwarna merah 

Tumbuh di halaman depan rumahku 

 

Warna merah jambu 

Kesenanganku 

Bunga kesayanganku 

Nusa Indah 



 
Keberhasilan 

Mengajar 

MOTIVASI 

Keaktifan 

peserta didik  

Kemampuan 

guru  

Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan mengajar 

 

LINGKUNGAN  

Sarana dan 

prasarana 



Kemampuan Guru 

   Dalam mengajar ada dua kemampuan 
pokok yang harus dikuasai oleh guru, 
dosen, instruktur atau widyaiswara, 
yaitu:  

• 1) menguasai materi atau bahan ajar 
yang diajarkan (what to teach),  

• 2) menguasai metodologi atau cara untuk 
membelajarkannya (how to teach).  



KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR 

Keterampilan dasar mengajar 
(teaching skill) adalah kemampuan 

atau keterampilan yang khusus 
(most spesifis instructional 

behaviours) yang harus dimiliki oleh 
guru, dosen, atau instruktur agar 

dapat melaksanakan tugas 
mengajar secara efektif, efisien dan 

professional.  







Pembelajaran sebagai proses interaksi 

Siswa Sumber Belajar 

Guru 



Keterampilan Dasar Mengajar 

Keterampilan 
dasar 

mengajar 

Memberi 

 Penguatan 

Membuka 
dan 

Menutup 
Pelajaran 

BERTANYA 

Menjelaskan 
Memimpin 
diskusi kel 

kecil 

Mengadakan 
variasi 

Mengelola 

Kelas 

Hasil penelitian (Turney,1979) 

Mengajar 

kelompok kecil 



      MEMBUKA PELAJARAN 

• menarik perhatian siswa; 

• membangkitkan motivasi belajar 

siswa;  

• memberikan acuan 

• Membuat kaitan 
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KETERAMPILAN BERTANYA 

• Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada 
dalam proses komunikasi pembelajaran.  

• Keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dalam rangka meningkatkan kualitas 
proses dan hasil pembelajaran, bagian dari 
keberhasilan dalam pengelolaan instruksional dan 
pengelolaan kelas. 

• Melalui keterampilan bertanya guru mampu 
mendeteksi hambatan proses berpikir siswa dan 
sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan 
proses belajarsiswa. 
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Keterampilan Bertanya Dasar 

• Pengungkapan pertanyaan secara jelas 

singkat 

• Pemberian acuan 

• Pemusatan 

• Penyebaran (giliran) 

• Pemberian waktu berpikir 

• Pemberian tuntunan (mengajukan 

pertanyaan lain yang lebih sederhana) 



Pertanyaan Bertanya Lanjut 

• Pengubahan tuntutan kognitif (mengapa, 

bagaimana, jelaskan pendapatmu, ... 

• Penggunaan pertanyaan pelacak 

(Jelaskan apa yang dimaksud...mengapa 

Anda berpendpat begitu? Berilah alasan? 

• Meminta contoh 

• Meminta ketepatan jawaban 



Tujuan memberikan pertanyaan  

Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa 
terhadap suatu pokok bahasan.  

Memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok 
bahasan atau konsep.  

Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang 
menghambat siswa belajar.  

Mengembangkan cara belajar siswa aktif.  

  Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengasimilasikan informasi.  

Mendorong siswa mengemukakannya dalam bidang 
diskusi.  

  Menguji dan mengukur hasil belajar siswa.  

Untuk mengetahui keberhasilan guru dalam mengajar.  

 



Keterampilan Memberikan Penguatan 

Penguatan (reinforcement) adalah segala 
bentuk respons, bersifat verbal ataupun 
non verbal, yang merupakan bagian dari 
modifikasi tingkah laku guru terhadap 
tingkah laku siswa, yang bertujuan 
memberikan informasi atau umpan balik 
(feed back) bagi si penerima atas 
perbuatannya sebagai suatu dorongan 
atau koreksi.  
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KOMPONEN PENGUATAN  

Penguatan (reinforcement) 

• Penguatan verbal, diungkapkan dengan 
menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, 
persetujuan dan sebagainya. 

 

• Penguatan non-verbal, terdiri dari penguatan 
berupa mimik dan gerakan badan, penguatan 
dengan cara mendekati, penguatan dengan 
sentuhan (contact), penguatan dengan kegiatan 
yang menyenangkan, penguatan berupa simbol 
atau benda dan penguatan tak penuh.  

  
 

 



     Keterampilan Mengadakan Variasi 

• Variasi stimulus adalah memberikan 

respon yang bervariasi (berbeda atau 

berganti-ganti). 

• Variasi dalam interaksi pembelajaran, 

penggunaan media atau alat bantu 

pembelajaran, penggunaan metode serta 

gaya mengajar. 
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Variasi penggunaan media atau alat 

bantu pembelajaran 



 

variasi penggunaan  

media dan alat pengajaran  

  

• variasi alat atau bahan yang dapat dilihat 

(visual aids),  

• variasi alat atau bahan yang dapat 

didengart (auditif aids),  

• variasi alat atau bahan yang dapat diraba 

(motorik), dan variasi alat atau bahan 

yang dapat didengar, dilihat dan diraba 

(audio visual aids).  

 





 

Variasi dalam cara mengajar guru 

 
 
• penggunaan variasi suara (teacher voice),  

• Pemusatan perhatian siswa (focusing),  

• kesenyapan atau kebisuan guru (teacher silence),  

• mengadakan kontak pandang dan gerak (eye contact and 

movement),  

• Variasi gerakan badan mimik,  

• variasi dalam ekspresi wajah guru,  

• dan pergantian posisi guru dalam kelas dan gerak guru ( 

teachers movement).  

 





Keterampilan Menjelaskan 

• Keterampilan menyajikan 

informasi secara lisan yang 

diorganisasi secara 

sistematis untuk 

menunjukkan adanya 

hubungan antara satu 

bagian dengan lainnya. 

 

•  Misal; antara sebab dan 

akibat, definisi dengan 

contoh atau dengan sesuatu 

yang belum diketahui.  
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PENGELOLAAN KELAS 

• Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan 

dalam proses belajar mengajar.  

• Ketrampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (bersifat 

prefentif) berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, 

•  Bersifat represif keterampilan yang berkaitan dengan 

respons guru terhadap gangguan siswa yang 

berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat 

mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan 

kondisi belajar yang optimal.  

 

6 



 



 



Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan 

Perorangan 

• Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan 

memungkinkan guru memberikan perhatian 

terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan 

yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan 

siswa. 

• Keterampilan mengadakan pendekatan secara 

pribadi, keterampilan mengorganisasi, 

keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar, dan keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 
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Belajar Kelompok 



BUDAYA  MORAL SPIRITUL 



MENUTUP  PELAJARAN 

• merangkum atau membuat garis besar 

permasalahan yang dibahas, 

• Menilai/ mengevaluas 

•  memberikan tindak lanjut 
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APUSE KOKON DAU 

• Apuse kokon dao (kakek/nenek ku mau) 

• Yarabe soren doreri (pergi ke negeri seberang Teluk Doreri) 
• Wuf lenso bani nema baki pase (pegang sapu tangan dan 

melambaikan tangan) 

• Apuse kokon dao 

• Yarabe soren doreri 

• Wuf lenso bani nema baki pase 

• Arafabye aswarakwar (kasihan aku, selamat jalan cucuku) 

• Arafabye aswarakwar (kasihan aku, selamat jalan cucuku) 



Terima Kasih 
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