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PENGANTAR

Belajar dan mengajar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam rana
pendidikan. Mengajar tanpa proses belajar adalah hal yang dapat membawa seseorang pada
keadaan „Paham-salah‟ sebagai pengalaman yang lebih ekstrim dari keadaan „Salah-paham‟.
Sebaliknya, belajar tanpa mengajarkan sesuatu yang telah dipelajari adalah hal yang akan
membawa seseorang pada keadaan yang tidak seutuhnya, dengan kata lain bahwa kehidupan
seseorang sebagai makhluk sosial belum dapat dikatakan sebagai manusia seutuhnya, hal ini
menggambarkan suatu sikap dan paradigma berpikir.
Dalam dunia pengajaran, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh
seorang pengajar. Secara umum, ada tiga istilah yang sering digunakan dalam domain
pembelajaran yakni Pendekatan, Metode, dan Tehnik pembelajaran. Ketiga hal tersebut
merupakan satu paket awal yang harus dipahami oleh seorang pengajar. Namun demikian,
terdapat beberapa hal yang tidak kalah pentingnya untuk dimiliki oleh seorang pengajar
seperti kemampuan kognitif, kemampuan afektif, kemampuan psikomotor, dan kemampuan
interpersonal. Sekalipun seorang pengajar memiliki pendekatan, metode, dan tehnik
pembelajaran yang sudah tepat namun jika ia tidak memiliki beberapa kemampuan yang
disebutkan di atas maka sia-sialah semuanya.
Buku yang berjudul Skills for Successful Teaching ini, memaparkan beberapa hal
penting yang dapat dipahami oleh seorang pengajar sebagai konsep tentang bagaimana
seorang pengajar dapat menjadi pengajar yang sukses. Para penulis buku ini mengatakan
bahwa sikap adalah segalanya. Mereka memaparkan bahwa 'sikap yang positif merupakan
alat yang yang sangat kuat untuk membantu mengembangkan sikap antusias, harga diri, dan
menciptakan suatu atmosfir yang kondisif pada pembelajaran‟. Olehnya itu, sikap yang
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positif merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pengajar dalam
mengemban tanggung jawabnya dalam mendidik dan mengajar. Sikap yang positif dapat
membuka pintu menuju peningkatan kognitif yang signifikan, sikap yang positif dapat
membantu seseorang melakukan tindakan-tindakan posotif – psikomotor - yang diharapkan
sebagai wujud respon dari tuntutan dan harapan seorang pengajar dari muridnya, dan sikap
yang positif juga dapat membantu seseorang menumbuhkembangkan sikap dan perilaku
sosial yang positif sebagai wujud nyata dari domain interpersonal.
Dengan membaca dan memahami isi buku ini maka diharapkan dapat memberikan
wawasan dan memunculkan ide-ide baru yang berkualitas dalam meningkatkan kualitas
pengajaran. Dalam kesempatan ini pula, para pengulas buku ini mempersembahkan resensi
atau ulasan yang sekiranya dapat membantu para pembaca untuk melihat inti pembahasan
dalam tiap pokok pembahasan.

Salam,

Reviewers
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ULASAN
Bab 1 berjudul “Teaching Children Organization, Time Management, & Study Skill”
yang terdiri dari beberapa sub topik yaitu Attitiude is Everything, Organization, Time
Managenment Techniques, Study skills Strategies, Note-Taking Tips, Test-Taking Tricks,
Keeping in Touch, dan Schedule and Checklist. Bab ini memaparkan tips dan langkahlangkah praktis untuk membantu para siswa untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik.
Bab ini diawali dengan sub topik Attitude is Everything yang membahas bagaimana
sikap itu merupakan segala sesuatunya yang dapat memelihara sikap pembelajaran yang
positif. Dalam sub topik ini para penulis merekomondasikan beberapa tips untuk membangun
sikap yang positif seperti, menunjukkan para siswa pujian yang pantas pada diri sendiri
adalah sehat. Tips yang berikutnya adalah mencari kesempatan untuk memuji usaha –usaha
yang dilakukan oleh para siswa, memotivasi para siswa untuk menempatakan pendidikan
sebagai pekerjaan mereka, memotivasi para siswa untuk mengembangkan minat pada apa
yang sedang mereka pelajari, memberikan penguatan yang positif kapada para siswa,
mengatur sistem riward atau pujian, memperlihatkan kepada para siswa bagaimana seorang
guru mengatur waktu dan aktifitasnya, menjelaskan kepada para siswa bahwa setiap orang
diminta untuk melakukan beberapa tugas yang tidak mereka sukai, memotivasi para siswa
untuk menggunakan pemotivasi pikiran, serta memberikan kesan kepada para siswa bahwa
mereka berada didalam pengawasan dari apa yang mereka kerjakan.
Organization, merupakan sub topik yang mengulas tentang managemen waktu dan
kemampuan belajar sehingga siswa banyak membutuhkan bimbingan dan latihan untuk
mengembangkan kebiasaan seperti menciptakan lingkungan yang paling baik untuk belajar.
Meyakinkan siswa mempunyai suplai dan materi yang mereka butuhkan untuk melakukan
pekerjaan mereka. Mendirikan pusat kegiatan yang permanent sebagai lingkungan belajar.
Memerintahkan kepada siswa untuk memelihara catatan buku yang berisi suplai kertas dan
semua pekerjaan setiap kelas. Menyarankan kepada siswa menggunakan folder terhadap
semua tugas-tugas test. Memberikan bantuan kepada siswa untuk belajar dan mengerjakan
tugas-tugas, setiap waktu memberikan tugas-tugas rumah, tes, buku laporan atau tugas-tugas
proyek, meyakinkan siswa merekam tugas-tugas, jika mereka melakukan pengulangan dan
menjadi sebuah kebiasaan. Menggeneralisasikan tugas-tugas dan mengorganisasikan
pendistribusian hadiah kepada setiap siswa yang berprestasi.
Sub topik berikutnya adalah Time Management Technique. Sub topik ini membahas
bagaimana siswa-siswa yang mempunyai pengalaman dan masalah yang sama, dan jika
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solusinya tidak ditemukan tetapi menggunakan waktu yang lebih efesien maka para penulis
menyarankan untuk menggunakan teknik manajemen waktu terhadap siswa seperti,
Menginstruksikan kepada siswa bagaimana menggunakan waktu mereka selama dua hari full.
Menggunakan jam dalam lingkungan belajar untuk meningkatkan siswa dalam mengerjakan
tugas dalam waktu yang terbatas. Menginstruksikan kepada siswa untuk belajar atau
menjadwal latihan belajar.
Sub topik Study Skills Strategies membahas tentang strategi-strategi yang dapat
membantu siswa mengorganisasi belajar mereka dengan mengembangkan kemampuan
pendengaran seperti, mendengarkan huruf-huruf yang dilafalkan, mendengarkan kata kunci,
kata-kata penting yang sering diulangi, petunjuk gambar, menulis catatan-catatan petunjuk,
mendengarkan sebelum membuat kesimpulan, membiarkan seseorang berbicara kemudian
mengevaluasi apa yang mereka dengar, serta bertanya pada diri sendiri apakah mereka
mengerti apa yang mereka katakan.
Sub topik yang berikutnya adalah Note-Taking Tips. Dalam sub topik ini, para penulis
membahas pengertian Note-Taking yang adalah salah satu strategi yang sering digunakan
untuk belajar, beberapa tips yang akan membantu siswa menjadi Note-Taker yang lebih baik
seperti, menginformasikan kembali sebelum presentasi, menulis kata kunci, nama-nama, dan
definisi pada kartu pada saat berbicara. Pada saat presentasi siswa tidak boleh berbicara
terlalu cepat dan materi dapat nampak jelas untuk semua orang. Para penulis juga
menyarankan agar mengajar siswa dengan menggunakan “Note-Taking Tips” dengan
menunjukkan informasi yang telah ditulis diatas papan atau kartu, catatan-catatan siswa, dan
memberikan dukungan untuk mengembangkan materi mereka, secara berkala guru
mengumpulkan catatan siswa, menyarankan kepada siswa untuk menggunakan materi secara
langsung dan nyata.
Test-Taking Tricks adalah sub bahasan yang memaparkan bagaimana guru mengajarkan
siswa untuk mengontrol tes mereka, beberapa langkah yang harus diikuti untuk persiapan tes
seperti, mengetahui secara pasti kapan tes dilaksanakan, ketika diumumkan tulislah pada
kalender dan pada catatan buku tugas. Tentukan tipe tes yang akan diberikan seperti model
benar-salah atau multiple choice. Para penulis menganjurkan untuk merencanakan segala
sesuatunya pada saat mempelajari tes, belajar bersama teman kelas yang akan mengukuti tes
dan mereview secara bersama-sama. Para penulis juga menganjurkan untuk mengetes diri
sendiri untuk menentukan seberapa banyak yang diketahui dan yang dibutuhkan.
Sub topik berikutnya adalah Keeping in Touch. Para penulis mengatakan bahwa
seharusnya siswa mengembangkan kebiasaan belajar seperti guru mengembangkan setiap
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langkah proses belajar. Konferensi dengan siswa dapat mempersingkat proses sekitar lima
menit sudah cukup mempelajari dasar-dasar dan perkembangan akses, inilah beberapa saran
yang perlu diikuti seperti, jadwal belajar harus disusun baik dirumah maupun disekolah, guru
harus mengembangkan materi, kebiasaan belajar guru yang paling baik dan buruk, merasakan
penggunaan waktu yang efesien, membanding kabiasaan belajar minggu ini dengan minggu
yang lalu, dan bila murid mempunyai masalah yang sangat serius, guru harus membantu.
Pada sub topik yang terakhir dalam Bab ini, Schedule and Checklist, para penulis
memaparkan bagaimana guru menyususn jadwal mingguan, jadawal mingguan yang harus
ditulis seperti, nama, minggu keberapa dan guru yang mengajar, kode mata pelajaran,
selanjutnya menyusun kolom waktu, kolom nama-nama hari yang dimulai dar hari senin
sampai dengan hari minggu. Selanjutnya menyusun kolom kegiatan dan kolom waktu, kolom
hari dan tanggal, dan terakhir menyusun kolom materi yang mulai dikerjakan sampai selesai
mulai hari senin sampai hari minggu.
Bab 2 berjudul “Teaching Children Conflict Resolution” yang terdiri dari beberapa sub
topik yaitu Different Opinions, What is Conflict ?, Competition versus Collaboration,
Communication, Listening, Resolving Conflicts, Responses to Conflict, dan Students Solving
their Own Conflicts.
Sub Topik yang pertama adalah Different Opinions. Kadang-kadang seorang guru
menghadapi tantangan terhadap siswa yang berbeda argumen atau perkelahian antar siswa,
mereka sering mengakhiri persahabatan di antara mereka yang mempunyai pandangan atau
pendapat yang berbeda. Pernyataan ini tidak menghindari konflik, tapi mengajar siswa
bagaimana menangani perbedaan pendapat secara efektif. Para penulis menganjurkan agar
siswa seharusnya mengadakan diskusi dan menjelaskan pikiran dan perasaan mereka agar
siswa dapat mengungkapkan dengan kata-kata dan mendengarkan pendapat orang lain.
What is Conflict adalah sub topik yang kedua dimana para penulis mendefinisikan
konflik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, konflik terjadi bilamana seseorang
mempunyai ide-ide atau pendapat yang berbeda. Para penulis menganjurkan bahwa guru
seharusnya mengajarkan kepada siswa bahwa konflik itu dapat mengacu pada hasil-hasil
yang negatif atau positif. Tanyakan kepada siswa sinonim dari kata „conflict‟ tulis jawaban
mereka dalam kartu. Lingkari semua kata-kata yang mempunyai konotasi negatif seperti
„fight‟. Tanyakan kepada siswa contoh konflik yang ada di dalam buku atau pada siaran TV
dan bagaimana konflik itu mendapatkan solusinya. Sampaikan konsep bahwa konflik
mempunyai potensi yang baik, terkadang konflik terjadi untuk mengungkapkan solusi atau
ide yang lebih baik terhadap sebuah permasaalahan. Jelaskan kepada siswa bahwa konflik
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dapat terjadi di antara orang yang berbeda pendapat. Konflik bisa menghasikan keputusan
yang positif bila kita mempelajarinya, sebaliknya, konflik dapat menghasilkan yang negatif
bila kita membiarkannya dan menyebabkan kesulitan yang lebih besar.
Sub topik yang berikutnya adalah Competition Versus Collaboration. Dalam sub topik
ini, para penulis membahas bahwa ketika memecahkan sebuah masaalah, seseorang tidak
kehilangan cara untuk menyelesaikan permasaalahan tersebut, sebuah pendekatan kolaborasi
lebih bermanfaat untuk digunakan untuk memenangkan dan menyelesaikan kompetisi. Tidak
seperti dengan kompetisi olahraga, pendekatan kolaborasi justru banyak masaalah yang
diselesaikan untuk memenangkan konflik.
Sub topik Communication membahas tentang banyak cara untuk melakukan
komunikasi. Menyampaikan kepada siswa secara kompleksitas tentang komunikasi verbal,
tulisan, dan komunikasi nonverbal. Instruksikan kepada siswa untuk duduk membentuk
linkaran, lalu merapatkan bahu. Informasikan kepada mereka bahwa siswa yang pertama
akan menerima pesan yang sangat penting, kemudian diteruskan pesan itu kepada siswa yang
kedua, kemudian pesan itu disampaikan hingga kepada siswa yang terakhir dalam bentuk
lingkaran. Kesimpulan bahwa pesan dibagikan sampai pesan terakhir untuk dibandingkan
dengan pesan awal.
Listening adalah sub topik yang berikutnya. Dalam sub topik ini, para penulis
mengatakan bahwa mendengarkan mungkin nampak seperti sebuah kegiatan yang pasif,
tetapi kegiatan mendengarkan adalah menghendaki sebuah kegiatan yang efektif bagi
pendengar. Komunikasi ada dua cara yang menghendaki respon dari orang lain.
Mendengarkan dengan aktif berarti memiliki motivasi dan konsentrasi yang maksimal.
Mendengarkan adalah lebih baik diantara orang-orang yang berkomunikasi.
Sub topik yang berikutnya adalah Resolving Conflicts. Di sini, para penulis
menganjurkan guru untuk membantu siswa melihat dan memberikan lebih dari satu solusi
terhadap sebuah permasalahan atau konflik. Ungkapkan pendekatan yang berbeda yang
digunakan untuk memecahkan konflik, seperti pemanasan, langkah-langkah pemecahan
masalah, dan peranan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran siswa yang lain dan untuk
membandingkan konsekwensi dari berbagai kegiatan. Pemanasan itu dapat dilakukan seperti,
menjelaskan tujuan pemanasan, gunakan waktu selama dua menit, ingatkan kepada siswa
bahwa respon mereka tidak ada salah dan benar, umumkan topik pembicaraan, rekam semua
jawaban di atas papan, jika waktunya sudah selesai maka hentikanlah kegiatan. Para penulis
juga memberikan langkah-langkah pemecahan masalah seperti, identifikasi masalah,
menentukan apa yang disampaikan dan dirasakan oleh siswa, melakukan pemanasan untuk
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memecahkan masalah, memilih yang dipercaya oleh siswa untuk memberikan solusi yang
terbaik, melakukan evaluasi apakah solusi itu dapat memberikan dan menyelesaikan masalah,
jika masalah itu tidak selesai, kembali mengambil langkah untuk mengklarifikasi input yang
ada, kemudian melanjutkan solusi sampai puas dengan solusi yang ditemukan.
Responses to Conflict adalah sub topik yang membahas beberapa cara untuk merespon
konflik. Para penulis menganjurkan untuk membantu siswa untuk melihat respon yang
berbeda untuk kondisi yang berbeda dengan cara menjelaskan tiga cara respon seperti
bekerjasama, mengatasi masalah dengan cepat bilamana sangat berbahaya, dan tindak lanjuti
masalah tersebut dengan segera.
Sub topik yang terakhir adalah Students Solving Their Own Conflicts. Sub topik ini
memaparkan bagaimana siswa dapat memikirkan untuk memecahkan berbagai masalah yang
dihadapi tanpa dibantu oleh orang dewasa. Bilamana siswa sedang menghadapi konflik
kenyataan hidup, disarankan bahwa mereka mengikuti langkah-langkah untuk mengatur
konflik agar menjadi sukses seperti, menentukan jika siswa ingin memecahkan masalahnya
sendiri, menceriterakan dan menyepakati bahwa guru akan bekerjasama untuk menyelesaikan
masalah, masing-masing menjelaskan secara bergantian konflik permasalahan, menggunakan
sound system agar para pendengar dapat mendengar dengan aktif poin-poin permasalahan,
setiap peserta secara verbal memferifikasi dan menyimpulkan pendapat orang lain, siswa
menulis apa yang telah dipikirkan, kemudian lakukan pemanasan bersama-sama untuk
menemukan solusi terhadap kemungkinan konflik yang muncul. Diskusikan konsekwensi
positif dan negatif setiap solusi dan sepakati satu solusi yang terbaik. Lakukan solusi yang
dipilih. Melalui diskusi secara verbal, kemudian mengevaluasi apakah solusi yang dipilih
dapat berjalan dengan baik. Jika solusi telah dilakukan, beri penguatan tergadap setiap upaya
lain untuk mengikutinya. Jika solusi tidak berjalan dengan baik, lakukan kembali sejauh apa
yang dibutuhkan terhadap masalah dan lakukan proses sampai mencapai keberhasilan.
Bab 3 berjudul “Building Self-Esteem” yang terdiri dari beberapa sub topik yaitu What Is
Self-Esteem?, Children and Self-Esteem, Self-Esteem in the Classroom, Four Factors for
Self-Esteem, A Sense of Belonging, A Sense of Uniqueness, A Sense of Power, Freedom of
Expression, Discipline and Self-Esteem, dan Building Self-Esteem: An Ongoing Commitment.
Bab ini menjelaskan tetntang harga diri, bagaimana membangunnya, dan bagaimana
menerapkannya di dalam ruangan kelas.
Pada sub topik What Is Selfesteem, para penulis mendefinisikan harga diri sebagai suatu
keyakinan dan kepuasan diri seseorang , dengan kata lain bahwa self-esteem adalah suatu
pengakuan diri atau suatu rasa dari seseorang yang dapat dijunjung dan kapabel. Orang yang
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memiliki harga diri yang tinggi adalah: mereka yang memiliki keyakinan, akal yang tinggi,
bebas, dan bertanggungjawab.

Mereka biasanya menerima tantangan, dengan semangat

antusiasme yang tinggi dan rela megambil resiko agar mereka dapat mencapai potensi penuh
yang mereka miliki. Orang yang memiliki harga diri yang rendah , dengan kata lain mereka
kurang percaya diri dan membutuhkan penentraman hati atau jiwa. Mereka pula biasanya
sensitif dan mudah frustrasi bila menghadapi masaalah dan biasanya kebingungan.
Pendeknya, orang yang memiliki harga diri yang rendah biasanya menghindari tantangantantangan dengan cara mencoba kegiatan-kegiatan yang memerlukan keahlian baru tetapi
biasanya mereka mamiliki kesukaran dalam berkompetisi, ditolak dan gagal.
Sub topik yang kedua adalah Children and Self-Esteem. Para penulis mengatakan
bahwa bagi anak-anak, harga diri mereka berkembang cepat melalui hubungan mereka
dengan orang lain. Ini dikarenakan bahwa anak-anak tidak mempunyai kemampuan untuk
belajar mengenai diri mereka sendiri secarah langsung, namun mereka memperhatikan diri
mereka sendiri melalui interaksi dengan orang yang dekat dengan mereka. Sebagai anak-anak
yang tumbuh lebih dewasa , guru dan teman-teman mereka menjadi factor yang berpengaruh
dalam kehidupan anak-anak. Sebagai suatu pengalaman positive ditempat tinggal mereka
dengan asal-uasul harga diri mereka. Bahkan pengalaman positive memberikan kontribusi
pada pengembangan kesadaran dan penerimaan anak-anak itu sendiri
Sub topik berikutnya adalah Self-Esteem in the Classroom. Pada topik ini, penting
untuk disadari bahwa anak-anak tidak mendapatkan harga diri melalui instruksi.
Kenyataanya, tidak ada suatu acara yang akan membuat anak-anak suka atau mengevaluasi
diri mereka sendiri. Sebagaimana telah disebutkan, hubungan dan interaksi dengan orang lain
akan membentuk fondasi harga diri. Pada prinsipnya, anak-anak suka dihargai dan disayangi
di sekolah. Guru mungkin mempunyai inisiatif untuk mendorong harga diri mereka tetapi
pada kenyataanya, mutu dan hubungan guru dan siswa adalah sesuatu yang berarti. Dalam
sub topik ini pula, para penulis juga memaparkan beberapa faktor harga diri.
Dalam sub topik Four Factors for Self-Esteem, Para penulis menjelaskan empat faktor
yang dia percaya yang bersifat kritik pada pengembangan harga diri yakni rasa memiliki,
memiliki keunikan, kekuatan,dan ekspresi diri. Setiap dari faktor-faktor ini memberi defenisi
tipe khusus dari kebutuhan emosi dasar bahwa setiap anak memiliki suatu kebutuhan yang
akan disesuaikan dengan anggota keluarganya dan masyarakatnya secara keseluruhan. Setiap
anak memiliki suatu kebutuhan untuk merasakan bahwa dia ada dalam suatu individu, setiap
anak membutuhkan suatu kendali dari aspek tertentu dalam hidupnya bahwa dia menyadari
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apa yang terjadi di sekelilingnya, dan akhirnya setiap anak butuh untuk merasakan secara
jujur mengekspresikan pikiran dan perasaanya dan memiliki kebebasan untuk bertanya.
Sub topik berikutnya adalah A Sense of Belonging. Dalam topik ini, para penulis
memaparkan bahwa anak-anak seperti pula orang dewasa mereka butuh untuk merasakan
untuk berhubungan dengan orang lain yang mereka rasa penting bagi diri mereka. Hubungan
ini memberikan suatu rasa memiki yang dibina melalui kontak dengan anggota keluarga yang
lain. Hubungan itu memberikan rasa memiliki yang menghasilkan rasa aman dan merasa
sebagai anak-anak yang disayangi, mereka merasa terkhususkan dan penting. Nantinya,
mereka akan bergaul degan kelompok luar seperti sekolah dan klub-klub yang melibatkan
anak-anak tinggal di dalamnya, dimana guru mempunyai peran dalam membantu mereka
untuk mengembangkan rasa memilikinya. Rasa memiliki itu mencakup beberapa hal seperti
yang penulis rekomendasikan yakni, membantu anak-anak merasa memiliki apa yang mereka
miliki, termasuk memberitahu mereka kalau mereka itu penting, mencari tahu bahwa setiap
siswa perlu didengar apa yang mereka katakan. Penulis juga mengulas tentang kesediaan
guru bila anak-anak ingin bertanya sesuatu dan bagaimana anak-anak membangun kerjasama
dalam suatu tim.
A Sense of Uniqueness adalah sub topik yang membahas tentang kesan penulis bahwa
tak ada dua orang yang sama sekali mirip karena setiap individu mempunyai pengaruh pada
faktor latar belakang budaya, keturunan keluarga, bakat sejak lahir, dan pilihan perorangan.
Bagaimana hal ini dapat dilakukan, penulis mengatakan dengan cara membantu anak-anak
merasa unik dan khusus, degan melibatkan mahasiswa pada kegiatan yang berfokus pada diri
mereka sendiri sebagai suatu praktek biasa diantara para guru, dengan memberikan ide-ide
yang akan membantu mereka menciptakan lingkungan belajar dan berpartisipasi secara
global degan cara membiarkan mereka menjelajah dan mengapresiasi perbedaan dan
membangun kekuatan individu dan minat mereka.
Dalam sub topik A Sense of Power, para penulis mengulas tetntang anak-anak dan
orang dewasa yang merasa memiliki beberapa kendali atau kontrol dalam hidup mereka dan
mereka memiliki peran pada aspek tertentu dari lingkungan mereka. Pada umumnya,
kebutuhan fundamental ini perlu untuk dipenuhi bila seseorang diberikan kesempatan. Ini
juga melibatkan rasa kebebasan dan kekuatan yang tinggi dengan cara membantu siswa
mendapatkan rasa kekuatan dengan melibatkan siswa dalam mengambil keputusan dan
mendorong siswa bekerja dengan tantangan guna mencapai tujuan mereka.
Ulasan penulis dalam sub topik Freedom of Expression bahwa setiap orang memiliki
kebutuhan untuk merasakan bahwa ia diterima oleh siapa yang berpikir, berperasaan, dan
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berkeyakinan pribadi. Apabila orang dibiarkan berekspresi secara terbuka dan jujur, maka
mereka mempunyai kesempatan mengembangkan komunikasi yang berarti dan saling
menghargai. Anak-anak perlu mengekspresikan pikiran mereka sendiri dan perasaan dengan
merasa penting dan memiliki harga diri, dengan jalan mengizinkan anak-anak berekspresi
yaitu dengan memperhatikan pikiran perasaan mereka dengan serius aserta terfokus pada
pesan menghargai dan membiarkan mereka untuk bertanya.
Dalam sub topik Discipline and Self-Esteem, para penulis menekankan pentingnya
untuk disiplin; Harga diri tumbuh dan berkembang ketika anak-anak merasa aman pada
lingkungan mereka sendiri. Disiplin dalam ruangan kelas adalah faktor penting dalam
hubungan antara siswa dan guru. Tujuan dari disiplin itu sendiri bukan untuk mnghukum atau
untuk merusak perasaan anak-anak dari harga diri itu, sebaliknya menjaga keutuhan harga
diri dan membantu anak-anak tumbuh dalam rasa percaya diri. Menurut penulis ini adalah
hal-hal penting untuk membangun dan memelihara disiplin yang efektif dalam ruangan kelas.
Building Self-Esteem: An Ongoing Commitment adalah sub topik yang mengulas
bagaimana membangun harga diri pada komitmen yang sedang berjalan yang butuh
keterlibatan dan dukungan dari kedua orang tua dan guru. Penting pula menjaga garis
komunikasi terbuka antara tempat tinggal dan sekolah agar dapat menjamin bahwa kebutuhan
dasar dan kewajiban setiap anak siswa yang lebih muda yang memiliki pandangan yang lebih
positif terhadap diri mereka sendiri daripada siswa yang lebih tua. Kemungkinan ada satu
alasan, bahwa nanti anak-anak akan menjadi tua maka kriteria harga diri itu akan berubah.
Dianjurkan untuk para guru membuat suatu perbedaan, pikiran, dan bagaimana anak-anak
memperhatikan diri mereka sendiri dan membantu mereka mendapatkan keahlian guna
mengendalikan tekanan atau stress. Guru juga diminta bekerja bersama dalam suatu
lingkungan yang saling menghargai, saling bekerjasama, dan dapat diterima dalam
lingkungan itu.
Bab 4 berjudul “Improving Writing Skills”. Bab ini berisi beberapa sub topik yakni
Preparing Power Writers, The Writing Process, “Writer‟s Block” Breakers, Focusing In,
Writing Conferences, Editing the Work, Publishing the Work, Writing Activities, Evaluating
Writing, dan Writing Evaluating Checklist. Bab ini mengulas bagaimana penulis memberikan
motivasi kepada guru atau pengajar suatu alat yang ampuh untuk berkomunikasi dengan
menggunakan kata-kata mereka sendiri. Dengan mempersiapkan penulis yang handal,
memberikan tips tentang proses penulisan, bagaimana menulis di koferensi, mengedit
pekerjaan, menulis kegiatan, dan menulis evaluasi cecklist.
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Bab ini diawali dengan sub topik Preparing power writer yang mengulas tentang
bagaimana guru atau pengajar khususnya bahasa untuk menganjurkan kepada siswa atau anak
didik untuk menjadi penulis yang handal atau kuat melalui suatu program penulisan yang
digabungkan dengan komponen-komponen seperti menullis tentang waktu, menganjurkan
siswauntuk mempunyai waktu yang luang untuk berpikir, menulis, berbuat, membaca, dan
menulis kembali. Seorang penulis biasanya menghabiskan waktu menulis. Berikutnya adalah
menulis topik, mendorong siswa untuk menulis sebagai cara untuk mengungkapkan gagasan
mereka, ide mereka, pikiran, dan perhatian mereka. Feedback atau umpan balik, di sini guru
dituntut untuk meluangkan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan feedback pada
tulisan mereka ketika proses penulisanya sedang berlangsung. Instruksi mekanis. Di sini,
guru mencari kesalahan yang ada pada tulisan siswa. Berikutnya adalah model, guru
mengekspos siswa pada tulisan guru sendiri sebagai pengarang orang dewasa yang sebaya.
Model ini nantinya menjadi produk tulisan bagi penulis sendiri untuk dibaca. Para penulis
juga menganjurkan guru untuk mempersiapkan siswa dengan bahan bacaan yang bervariasi.
Dalam sub topik kedua, Writing process, penulis menjelaskan bahwa menulis adalah
suatu proses bukan suatu produk, persiapkan siswa dengan alat-alat yang kuat, kata-kata
mereka sendiri dengan tujuan agar mereka dapat menggunakan wibawa mereka sendiri
dengan langkah-lngkah seperti prewriting; kegiatan untuk mengembangklan

ide-ide

penulisan, drafting; tulisan pertama mereka ketika mereka pertama menulis, merevisi;
mengevaluasi kembali dan mengedit isi dan gaya tulisan, ajarkan siswa anda untuk
mempertimbangkan pesan-pesan dari teman sebayanya dan proofreading; mengecek tata
bahasa, ejaan, mekanisasi dan kerapian penulisannya. Ajarkan siswa anda untuk mencoba
mencari kesalahan yakni kesalahan pada proses penulisan mereka.
Sub topik berikutnya adalah „Writer‟s Block‟ Breakers. Istilah ini digunakan penulis
untuk memotivasi tulisan awal, seperti games, teka- teki dan hambatan-hambatannya guna
mendpatkan jalur penulisan yang benar seperti automatic writing; siswa membutuhkan
informasi pada penulisannya dengan menulis apapun yang ada dalam gagasan mereka. Sassy
sentence; kalimat-kalimat yang menggunakan aliterasi sebagai suatu motivasi, ciptakan
kalimat masing-masing dan memulai dengan huruf yang sama. Mind message; pesan penting,
meminta siswa untuk menulis kata dan menulis semua kata-kata, gagasan, atau tempat yang
mudah diingat. How to; bagaimana penulisan itu, gunakan pengetahuan yang sempurna dan
minta siswa menulis langkah-langkah yang sfesifik yang dimasukkan dalam bentuk tugas.
Yang terakhir adalah super similis; similies membuat tulisan menjadi muda, tetapi guru
diminta untuk memperkenalkan lebih dulu similies kepada siswa sebagai suatu perbandingan
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menggunakan kata „like‟ atau „as-as‟ lalu berikan beberapa contoh, kemudian minta siswa
untuk menulis similies yang lengkap.
Focusing On adalah sub topik yang mengulas tentang gagasan penulis, jadikan kegiatan
pre-writing itu untuk menghasilkan gagasan-gagasan pada penulisan, maka langkah
selanjutnya akan mudah untuk menulis draft dan pesannya untuk menulis topik wacana,
gunakan waktu sedikit dengan cermat untuk melihat crafted sentence atau kalimat yang luar
biasa. Kemudian acungkan jempol, biarkan siswa mengetahui ide-ide segar mereka ketika
sedang menulis.
Sub topik berikutnya adalah Writing Conference. Penulis mengulas tentang suatu aspek
yang

integral

untuk

memunculkan

penulis-penulis

yang

baik.

Penulis

juga

merekomendasikan beberapa tehnik untuk menjadi penulis yang baik seperti assign
conference, cruise conference, student initiated conference, dan combined conference.
Dalam sub topik Editing Work, penulis menyarankan untuk memcoba tehnik-tehnik
yang berguna khususnya dalam hal bagaimana cara mengedit atau memperbaiki hasil tulisan
yang telah dikerjakan.
Sub topik berikutnya adalah Publishing the Work. Dalam topik ini, penulis
menekankan untuk semakin lebih bergairah menulis dan percaya diri sebagai suatu prospek
untuk berbagi dengan audience. Publikasi memberikan kepentingan untuk menulis tugastugas yang dipersiapkan. Dalam topik ini pula, para penulis merekomendasikan beberapa
gagasan untuk dipertimbangkan dalam mempublikasikan hasil tulisan.
Menurut penulis, dalam sub topik Writing Activities, setiap potongan tulisan pasti
mempunyai suatu tujuan, seperti menampilkan tulisan yang meyakinkan pembaca,
menjelaskan dan menghibur. Dalam topik ini, para penulis merekomendasikan beberapa
kegiatan untuk diajarkan dan memberi inspirasi bagi siswa untuk menulis.
Dalam sub topik yang terakhir, Evaluating Writing, penulis memberi saran guna
membantu mengindividualisasi instruksi tulisan kepada siswa dan membantu mengakses
suatu kemajuan. Penulis mengatakan bahwa kita perlu menjaga keefektifan dan mengevaluasi
suatu tulisan yang sudah dan sedang berjalan. Dalam topik ini, para penulis juga memberikan
beberapa tajuk untuk dipertimbangkan dalam prosedur evaluasi.
Bab 5 berjudul “Planning a Great Science Fair Project” yang terdiri dari beberapa sub
topik yakni Science Fair Objective, The Scientific Method, Choosing a Topic, Planning the
Project, Researching the Topic, Conducting the Experiment, Sample Controlled Experiment
Setup, Recording Data and Results, Wrting the Research Paper, Designing the Visual
Presentation, Planning the Oral Presentation, Evaluating the Project, A Word About Awards,
17

dan Your Steps to the Science Fair. Bab ini membahas tentang pedoman untuk siswa dalam
melakukuan investigasi secara ilmiah dan menawarkan ide-ide praktis, tip, dan langkah–
langka untuk menuntun siswa-siswi melalui proses ilmu pengetahuan yang jujur mulai dari
memilih sebuah topik presentasi projek yang jujur dan mudah mengimplementasikan ide-ide
sehingga terjadi sering pengalaman secara ilmiah antara siswa dengan guru. Di bagian ini
juga penulis memaparkan beberapa sub topik yang dapat memberikan penjelasan secara
detail tentang topik yang diuraikan pada bab tersebut. Sub topik tersebut adalah; tujuan ilmu
pengetahun yang jujur, metode ilmiah, memilih topik, perencanaan proyek penilitian,
mengkaji topik, melakukan eksperimen, konfigurasi percobaan sampel terkontrol, merekam
data dan hasil, menulis laporan penilitian, mendesain

presentasi visual, perencanaan

presentasi secara lisan, mengevaluasi project, penghargaan dan langkah-langkah dalam ilmu
pengetahuan yang fair.
Sub topik yang pertama adalah Science Fair Objectives penulis menguraikan beberapa
konsep yang menyangkut dengan usia siswa terhadap variasi pengalaman yang ilmiah.
Tujuan ilmu pengetahuan yang jujur di dalamnya terdapat beberapa tujuan yang diuraikan
oleh penulis yaitu, (1) memberikan dorongan untuk mencari, (2) mengajarkan siswa untuk
bersifat terbuka, (3) mengembangkan pikiran dalam mencari informasi, dan (4) mengajarkan
siswa untuk menyelesaikan masalah sendiri.
Sub topik yang kedua adalah The Scientific Method bagian ini penulis menggambarkan
keilmian medote yang digunakan misalkan mengguanakan bahasa yang ilmia, ketrampilan
berfikir kritis, menyelesaikan masalah secara praktis , merekam data, dan menarik
kesimpulan.
Sub topik yang ketiga tentang Choosing a Topic. Sub topik ini diuraikan oleh penulis
tentang bagaimana membantu siswa dalam menetukan topik yang menarik secara ilmiah
dengan memngunakan teknik brainstorming dan webbing.
Planning the Project adalah sub topik yang membahas tetntang perencanaan project ini
penulis menguaraiakan tentang tujuan yang akan dicapai, prosudur dan langka – langka
sebagai pedoman bagi siswa dan alat evaluasi yang akan digunakan dalam melaksanakan
projek tersebut. misalnya apa tujuan umum dan khusus,sumber – sumber apa yang d
butuhkan,teknik apa yang dibutuhkan, siapa yang menjadi target audesnya, materia apa yand
dibutuhkan, dan bagiman membayangkan hasil akhir yang akan diterapkan.
Sub topik yang kelima,

Researching the Topic. Setelah menentukan tujuan dan

prosedur, di bagian ini penulis menguraiakn tentang langka mengkaji topik, langka pertama
yang yang dipaparkan ole penulis pada bagian ini adalah studi pusta, yaitu bagaiman siswa
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didorong untuk mengenvestigasi

buku buku, majalah,

microfiche, fail vertical, kartu

katalog, teks ilmu pengetahuan ensiklopedia vidoe, dan internet.
Sub topik keenam adalah Conducting the Experiment. Sub topik bagian ini adalah
melakukan experimen. Hal penting yang di paparkan oleh penulis di dalam subtopik ini
adalah variabel – variabel yang akan di teliti.
Sub topik berikutnya adalah Sample Controlled Experiment Setup. Pada bagian ini
penulis mendiskripsikan tentang pengaturan sampel yang akan diambil dalam penilitian ini
atau merupakan sumber data dalam project yang mau diteliti.
Recording Data and Results adalah sub topik yang berikutnya dimana penulis
memaparkan tentang beberapa poin penting dalam bagian ini yaitu merekam data dan serta
hasil penilitian, data dalam bentuk kata, data dalam bentuk statistik dan menarik kesimpulan.
Sub topik kesepuluh adalah Writing the Research Paper. Sub topik ini menjelaskan
tentang cara menulis laporan,di sini penulis memaparkan langka langka menulis laporan
penilitian yang di mulai dari penulisan abstrak, halaman judul, daftra isi,tujuan penilitian,
ucapan terimakasih, isi laporan, prosudur, hasil penilitian kesimpulan dan daftar pustaka.
Sub topik kesepuluh adalah Writing the Research Paper. Sub topik ini menjelaskan
tentang cara menulis laporan,di sini penulis memaparkan langka langka menulis laporan
penilitian yang di mulai dari penulisan abstrak, halaman judul, daftra isi,tujuan penilitian,
ucapan terimakasih, isi laporan, prosudur, hasil penilitian kesimpulan dan daftar pustaka.
Sub topik Designing the Visual Presentation membahas tentang bagimana mendesain
presentasi secara visual yang meliputi beberpapa komponen penting yaitu; mendesain latar
materi yang baik, memilih warna untuk diterpkan, mendesain taktik, dan mendesain kaver
laporan project yang menarik pembaca.
Planning the Oral Presentation adalah bagian sub topik dimana penulis memaparkan
pembahasan tentang perencanaan presentasi secara lisan yang mencakup bebrapa langka
yaitu, memulai degan perkenalan, pemaparan hasil penilitian, menjelaskan kesimpulan,
diskusikan apa yang dipelajari, meminta pertanyaan, dan meberi ucapan terimakasih.
Sub topik berikutnya adalah Evaluating the Project. Subtopik ketiga belas ini penulis
menguraikan tentang mengevaluasi project yang di dalamnya terdapat tiga poin penting yaitu
mengadakan konfrensi, mendorong setiap siswa untuk melakukan evalusi diri secara
periodik, dan hasil penilitian dapat dievaluasi berdasarkan kriteria.
A Word About Awards adalah sub topik yang keempat belas ini penulis mendiskripsikan
tentang sebuah penghargaan, misalkan memberikan piagam atau sertificat penghargaan
kepada peniliti atau presenter.
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Sub topik yang terakhir adalah Your Steps to the Science Fair. Sub topik dimana penulis
mendiskripsikan tentang langka langka ilmu pengetahuan yang jujur.
Bab 6 berjudul “Strategies for Multi-Age Group” yang berisi sub topik The Multi Age
Advantage, Teaming Up to Teach, The Multi-Age Environment, Organizing for Learning,
Teaching Self Direction, Strategies for Multi-Age Learning, Diagnosing Needs, Grouping
Your Children, Cooperative Learning, Peer Power, Learning Center, dan Evaluating Your
Program. Pada bab ini penulis memaparkan topik tentang strategi kelompok multi usia.
Kosep ini penulis memfokuskan tentang manfaat yang besar dengan sebuah kurikulum yang
terintegral dan medium pembelajaran yang bervariasi. Topik yang dipaparkan oleh penulis di
atas akan meliputi beberapa sub topik yang akan dipaparkan oleh penulis satu persatu,
subtopik tersebut yaitu; Manfaat/kelebihan pendidiakan multi-usia, pengelompokan sampai
belajar, lingkungan pendidikan multi- usia, pengorganisasian pembelajaran,pengajaran selfderiction, strategi untuk pembelajaran multi-usia, mendiagnosa kebutuhan, mengelompokan
anak anak, pembelajaran kelompok, kelebihan pembelajaran sebaya,

pusat belajar, dan

mengevaluasi program.
Pada bab ini penulis memaparkan topik tentang strategi kelompok multi usia. Kosep ini
penulis memfokuskan tentang manfaat yang besar degan sebuah kurikulum yang teritegral
dan mediaum pembelajaran yang bervariasi. Topik yang dipaparkan oleh penulis diatas akan
meliputi beberapa subtopik yang akan dipaparkan oleh penulis satu persatu, subtopik tersebut
yaitu;

Manfaat/kelebihan pendidiakan multi-usia, pengelompokan sampai belajar,

lingkungan pendidikan multi- usia, pengorganisasian pembelajaran,pengajaran self- deriction,
strategi untuk pembelajaran multi-usia, mendiagnosa kebutuhan, mengelompokan anak anak,
pembelajaran kelompok, kelebihan pembelajaran sebaya, pusat belajar, dan mengevaluasi
program.
Pada sub topik pertama ini dimulai dari The Multi Age Advantage dimana penulis
memaparkan cara belajar pendidikan multi-usia degan mengkategorikan siswa dari variasi
usia dan kemampuan bekerja degan perbedaan kelompok. Berkenaan degan hal tersebut
penulis juga memaparkan beberapa manfaan pendidikan multi-usia seperti, para siswa
diharapkan dan didorong untuk belajar di perbedaan level dan rate, ada sedikit masala
disiplin, instruksi multi-usia mendorong pembelajaran cooparative, para siswa yang bahasa
inggris merupakan bahasa kedua akan selalu belajaran bersama.
Sub topik kedua tentang Teaming Up to Teach pada bagian ini penulis menguraikan
tentang guru harus menyiapkan instruksi yang tepat untuk semua siswa terhadap lingkungan
pembelajaran multi-usia yang menantang. Bagain ini juga penulis menjelaskan juga beberapa
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manfaat team teaching yang harus dipertimbangkan yaitu; Fleksibilitas yang lebih besar dan
keaslian presentasi, Fleksibilitas dalam pengelompokan anak-anak, Waktu untuk memberikan
bantuan individu yang lebih, dukungan dan umpan balik terhadap metode yang dipraktekan.
Sub topik yang ketiga tentang The Multi-Age Environment. Pada subtopik ini penulis
memaparkan beberapa langka dalam mengatur lingkungan pendidikan multi-usia yaitu;
menyiapkan kesempatan sebanyak mungkin dan membaginya kedalam fungsi area atau daera
pembelajaran, mengatur lingkungan disekitar mereka dan pembelajaran integral, suplai
koleksi materi yang luas, mempersiapkan variasi buku yang dapat mewakili semua level
bacaan dalam kelompok, dan menugaskan beberapa aktifitas sebagai persaratan tetapi juga
berikan kesempatan kepada mereka untuk mempresentasiakan di kelas secara bebas.
Subtopik berikutnya adalah Organizing for Learning. Pada bagian ini penulis
menjelaskan tentang bagimana menbagun sebuah pola yang konsisten terhadap lingkungan
pembelajaran sehingga siswa dapat belejar degan nyaman dan mampu mengawali setiap
harinya secara positif. Dari konsep ini penulis menyarankan beberapa saran yang menjadi
acuan dalam membangun lingkungan belajar. Pertama, mengawali setiap hari degan kegiatan
berkelompok, kedua, membiarkan siswa yang lebih tua mengajari siswa yang paling muda,
ketiga, ketika memungkinkan, mengarjar musik, seni dan pendidikan fisika untuk semua
kelompok usia, yang keempet, rencanakan program selama satu bula, kelima, ciptakan
pembelajarn kelompok yang banyak, keenam siapkan siswa kita dengan banyak kesempatan
belajar mandiri, ketuju, buatkan jadwal kegiatan dan tempelkan, kedelapan, pasangkan siswa
yang baru memperoleh ketrampilan degan siswa yang sudah senior tetapi masi butuh latihan,
kesembilan, jangan mengurutkan, melacak atau melebeli siswa, yang kesepuluh,mencoba
sering tanggung jawab degan guru lain atau orang tua jika anda mempunyai keahlian lain,
kesebelas, menetapkan rencana kerja mingguan dan kontrak untuk digunakan degan siswa,
dan yang terakhir, mintalah bantuan orang tua dan teman – teman kita di lingkungan belajar.
Sub topik yang kelima adalah Teaching Self Direction. Pada sub topik ini penulis
menguraikan bahwa, jika siswa kita menjadi pembelajar self-derection, kita harus megajar
mereka belajar secara mandiri. Pembelajaran self-direction ini penulis menjelaskan 15 langka
intruksional yang harus dilakukan oleh guru yaitu; pertama, megatur tiga sampai enam
aktivitas yang bisa dikerjakan siswa tanpa ada supervisi langsung, kedua, gambarkan pilihan
kepada siswa, di mana lokasi mereka, dan berapa banyak siswa yang terlibat, ketiga, beriakn
petunjuk yang jelas untuk memilih aktivitas,bekerja degan tepat, menjelaskan ketika selesai,
dan membuat pilihan aktivats lain, keempat, siswa memilih langsung kegiatan yang
dilakukan pertama, kelima, meminta siswa untuk memodeli bagimana menjalankan aktivitas
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atau memperoleh materi, keenam, mengistrahatkan siswa kita beberapa waktu untuk
membuat pilihan dan mengarahkan mereka untuk memulai, ketuju, edarkan 15 – 20 menit
untuk mendiaknosa kebutuhan, minat dan kemapuan siswa dan usaha kegiatan berkelanjutan,
kedelapan, mengadakan diskusi kelompok untuk mengevaluasi sesi belajar mandiri,
kesembilan, mencatan nama – nama siswa yang membutuhkan bantuan dan memperhatiakn
dimana kelemahan mereka, ke sepuluh, penguatan kembali prilaku produktif siswa,
kesebelas, mengajari siswa kita tanda yang menunjukan bahwa, ada 2 sampai 3 menit tersisah
sebelum menutup kegiatan, keduabelas, mengajari mereka tanda lain yang berindikasi bahwa
waktunya untuk berhenti, bergegas, dan waktu untuk mendesain evaluasi, keduabelas,
mengajarkan kembali prosudur yang sama setiah hari sehing menjadi kegiatan rutin,
keempatbelas, menambahkan kegiatan mandiri untuk lingkungan belajar setiap minggu atau
sebagainya, dan yang kelimabelas, setelah siswa sudah menguasai pekerjaan secara mandidri,
siapkan kontak yang kreatif dan berikan kartu pekerjaan.
Sub topik yang keenam yaitu tentang Strategies for Multi-Age Learning. Pada bagian
ini penulis memberikan gambaran tentang strategi untuk kelompok multi-usia. Di sisni
penulis menjelaskan 7 daftar strategi dan ide – ide yang harus dipegang sebagai usah
mecapai hasil yang optimal di lingkungan kelompok multi-usia yaitu; anggapan bahwa setiap
siswa adalah individu yang penting dengan kebutuhan masyrakat, emosional, dan intelektual,
gunakanlah metode yang bervariasi dalam mengevaluasi kemajuan, demokrasi, pekerjaan,
esai, serta penjelasan tes dan kuis mereka, peganglah pekerjaan siswa, doronglah siswa kita
untuk mengbil resiko dalam menyelesaikan tugas – tugas, berikan umpan balik siswa sesuai
perkembengan mereka, tetapi juga mencari umpan balik pada penampilan kita dari teman,
orang tua dan melalui evaluasi diri, megajari mereka untuk fokus pada perkerjaan degan baik,
dari pada bersaing sesama siswa, menayakan anak – anak kita untuk menentukan apa yang
sudah mereka pelajari.
Sub topik ketuju penulis menggambarkan tentang Diagnosing Needs. Pada bagian ini
penulis menjelaskan bahwa untuk mncapai tujuan utama pendidkan multi-usia, guru atau
pegajar harus mengdiagnosa ketrampilan mengajarnya dan mengakomodir semua kelebihan
dan kekurang siswanya dalam kurikulum.dari konsep ini penulis meguraikan beberapa ide
untuk mengumpulkan data diagnostik yaitu; pertama, buat lembaran diagnostik, dalamnya
termasuk, nama, umur, level, data kesehatan, skor yang diperoleh, cara berprilaku, minat,
talenta khusu, kemampuan, konstribusi, dan prestasi. Kedua, catat pengamatan kita pada
sebuah jurnal. Ketiga, buat sebuah lembaran kontrol untuk mengisi dan mencatat informasi
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tentang level kinerja kerja siswa saat ini. keempat, dorong siswa kita untuk mengevalusi diri
mereka sendiri, dan yang kelima, berikan tes diagnostik untuk semua siswa.
Subtopik yang kedelapan yaitu penulis mejelaskan tentang Grouping Your Children”,
di sini penulis menjelaskan bahwa sala satu kunci kesuksesan dalam pendidikan muliti-usia
yaitu pengelopokan anak – anak. Bagimana memberikan kesempatan yang banyak, mengajar
yang lain, menggabungkan siswa yang memilki perbedaan usia, kemampuan, dan minat.
Berdasarkan atas hal tersebut penulis mncoba memberikan beberapa cara dalam
pengelompakan, yaitu; pengelompokan berdaskan
berdasrkan

penyelesaian masala, kelompok

kebutuhan – kebutuhan, kelompok berdasarkan penguatan, pengelompokan

berdaskan bakat, dan pengelompokan berdasarkan gaya belajar.
Sub topik yang kesembilan tentang Cooperative Learning. Dalam topik ini penulis
menggambarkan bahwa model pembelajar cooperative mempertimbangkan kemampuan
setiap siswa dalam memilih kurikulum, tingkat kemandirian sebagai pembelajar, ketrampilan
dalam memecahkan masalah dan kelebihan dalam memimpin kelompok yang dinamik. Pada
bagian ini juga penulis meberiakn beberapa langka dalam kegiatan pembelajaran cooparative.
Langka – langka tersebut telah diuraikan oleh penulis sebagai berikut. Pertama, tentukan
tugas yang harus di selesaikan, kedua, memantau efektifitas kelompok pembelajar
cooparative dan mencampur tangan dalam memberiakn tugas bantuan, ketiga, menilai
ketrampilan siswa kita dengan mengevaluasi tidak hanya pada produk atau hasil dari
kelompok tetapi juga proses yang digunakan. Penulis juga menjelaskan bahwa, pembelajaran
cooparative tidak hanya cocok untuk pendidikan multi-usia tetapi dia juga merupakan sala
satu cara yang paling baik untuk membantu siswa yang berasal dari latar belakang budaya
yang berbeda.
Subtopik kesepuluh yaitu tentang Peer Power. Dalam sub topik ini, penulis mencoba
memberiakn penjelasan bahwa peer power mengandung makna bahwa “pebelajar membantu
pembelajar” penulis menggambarkan kosept ini berdaskan perkataan lama bahwa sala satu
cara mempelajari sesuatu adalah mengajari kepada orang lain. Melalui peer power penulis
menjelakan bahwa pembelajar adalah bagian dari kelompok belajar. Berdaskan hal tersebut
penulis menjabarkan beberapa cara peer power yang dapat digunakan yaitu; pertama, siswa
bisa bekerja bersama di dalam kelompok yang menarik degan topik yang mereka pilih,
kedua, siswa bisa ditugasi teman kerja yang berpasangan atau bekerja di periode waktu
tertentu, ketiga, siswa dapat bertindak sebagai teman sebaya, keempat, siswa dapat ditunjuk
sebagai “pakar” pada sebuah pelajaran pada periode waktu tertentu, kelima, berbagai siswa
dapat ditunjuk degan “resmi” sebagai penjaga waktu, kordinator tugas,
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dan pembantu

pekerjaan ruma, dan terakhir adalah siswa yang sering tentang sebuah kelebihan kurikulum
tertentu bisa menjadi monitor bagi siswa yang mengalami kesulitan di matapelajaran tertentu.
Sub topik keduabelas yaitu Learning Center. Dalam sub topik ini penulis
memaparkan bahwa pusat belajar merupakan salah satu alat instruksi berharga terhadap
lingkungan pembelajaran multi-usia. Penulis menjelaskan bahawa pusat belajar meberikan
kesempatan untuk mengembangkan self-direction dan ketrampiln mengambil keputusan,
membatu siswa belajar mandiri dan bertanggungjawab. Sehubungan degan hal tersebut
penulis juga menggaris bawahi beberapa poin penting yang harus dipegang dalam
merencanakan dan mengiplementasikan pusat belajar pada lingkungan pembelajaran kita.
Point tersebut adalah; pertama, ada banyak cara yang valid dan sukses dalam pusat belajar ,
pusat harus mudah bagi kita untuk membangaun, memelihara, merubah dan mengevaluasi,
semua siswa harus mempunyai kesempatan untuk menggunakan pusat belajar, pusat kegiatan
harus ada penguatan kembali, pencapaian, dan meperluas kurikulum kita, nyakatan harapan
tentang sikap yang ada di pusat belajar dan mengatur maksimum jumlah siswa yang bisa
bekerja tepat waktu, menetapkan metode pengaturan yang sederhana untuk catatan
Sub topik yang terakhir pada bab ini tentang Evaluating Your Program. Pada bagian
subtopik ini, penulis menjelaskan bahwa, penilaian adalah merupan aspek yang sangat
penting dalam setian program intruksional. Penilaian seharunya langsung merefleksikan apa
yang kita ajarkan dan apa yang kita pelajari. Di sisni penulis menguraiakn beberapa langka
untuk menentukan metode penilaian untuk menilai perkembangan siswa dan memberiakn
umpan balik

terhadap keefektivan pembelajaran kita. Langka – langka tersebut adalah

pertama, medefinisiakn dengan jelas kepada siswa tentnag tujuan pembelajaran yang akan
dicapai, kedua, tentukan tujuan dalam hal perilaku yang dapat diamati, ketiga, jangan
menunggu sampai berakhir aktifitas untuk menilai perkembangan, keempat, kumpulkan bukti
bahwa siswa telah belajar dalam bentuk tes, kuis, laporan atau essay, catatan konfrensi guru
dan siswa, portofolio, dan tape, kelima mengintepretasi data yang sudah dikumpulkan untuk
mengevaluasi bahwa pembelajaran sudah berlangsung dan menentukan mana yang harus
dijarkan kembali, dan keenam, mangadalakn siswa sebagai evaluator bagi diri mereka sendiri,
teman dan guru.
Bab 7 berjudul “Making Current Events Meaningful” yang terdiri dari beberapa sub topik
yaitu Why Teach Current Events, Implementing Your Program, Resources for News,
Choosing a Focus, Introducing the Newspaper, Teaching About News Stories, Teaching
About Editorials, Teaching About Editorial Cartoons, Teaching About Letters to the Editor,
Community Connections, Follow-up Project, Bulletin Board Displays, dan Evaluating Your
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Program. Bab ini menjelaskan tentang kejadian – kejadiann terkini yang membantu para
siswa mengerti, menganalisa, dan mengevaluasi tentang kejadian tersebut dan mereka dapat
mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya.
Dalam sub topik pertama yaitu why teach current events menjelaskan tentang bagaiman
siswa berusaha untuk mengenal kejadian-kejadian terkini baik yang bersifat nasional ataupun
ibternasional dana mereka punya sikap kritis tentang kejadian itu. Kemudian pada sub yang
kedua siswa diharapkan untuk memahami tentang gaya dan model dalam proses
pembelajaran seperti membuat kelompok, berpasanagn dan bertanggung jawab tentang apa
yang mereka lakukan.
Pada sub topik berikutnya, Resources for News dijelaskan bahwa pengajaran dapat
dikembangkan dengan berusaha menggunakan alat media seperti, suratkabar, televisi, dan
radio. Ini semua untuk memudahkan dalam proses kegiatan pengajaran.
Choosing a focus adalah sub topik yang keempat yang mengulas tentang bagaimana memilih
kegiatan terkini yang memberikan banyak manfaat dan pengaruh terhadap kejadian -kejadian
tersebut misalnya memilih kejadian yang bersifat sosial dan ilmu pengetahuan.
Pada sub topik yang ke lima yakni Introducing the Newspaper menggambarkan bahwa
siwa diajarkan bagaiman mengenal dan membaca surat kabar dengan mudah. Siswa mampu
menganalisa maksud dari isi surat kabar tersebut dengan memperhatikan garis besar berita
itu.
Pada sub topik Teaching News Stories, siswa diharapkan mampu mengerti bagaimana
memamahami cerita-cerita dengan membaca ide cerita, dan pokok permasalahn dalam cerita
tersebut.
Pada sub topik berikutnya, Implementing Your Program, para penulis menjelaskan
bahwa teaching about editorial

merupakan salah satu langkah untuk memberikan

pemahaman yang luas kepada siswa Karena siswa nantinya akan dituntut untuk membedakan
tentang kejadian yang nyata, kejadian yang tidak nyata, dan isu-isu yang mungkin bersifat
opini atau kritikan.
Teaching About Editorial Cartoons adalah sub topik berikutnya yang memberikan
gambaran bahwa siswa diajarkan untuk menafsirkan sesuatu itu melalui gambar yang mana
dengan gambar itu ada makna yang terkandung didalamnya jadi bukan hanya sekedar gambar
semata tapi perlu analisa yang kuat.
Sub topik selanjutnnya adalah Community Connection, pada topik ini penulis mengulas
bahwa ketika ada kejadian-kejadian yang kurang dipahami maka perlu di hadapkan pada
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orang-orang yang memahamai betul tentang kejadian tersebut agar bisa dimengerti tentang
tujuan dan maksud daripada kejadian itu.
Sub topik berikunya adalah Follow-up Project. Sub topik ini menjelaskan bahwa siswa
diharapkan dapat bekerjsama setelah mereka mempelajari apa yang mereka telah pelajari
apakah bekerjasama dengan kelompok atau berpasangan.
Pada sub topik Bulletin Board Displays, ditekankan bahwa siswa mampu membuat sebuah te
robosan baru dengan menampilkan apa yang mereka ketahui dari semua yang mereka pelajari
agar orang-orang dapat melihat dan meyakini akan sebuah kegiatan.
Pada sub topik yang terkhir, Evaluating Your Program menjelaskan bahwa siswa
diharapkan dapat mengambil sebuah pelajaran dari semua kejadian yang ada, siswa dapat
mengerti kejadian-kejadian apa yang paling mereka suka, dan apak mereka suka bekerjasama
atau tidak memberikan manfaat tentang setiap kejadian yang ada.
Bab 8 berjudul “A Teacher’s Survival Guide” yang terdiri dari beberapa sub topik yaitu
Organizing Yourself, Organizing Learning Environment, Getting Through the First Day,
Planning Your Lesson, Helping Your Students Get Organized, Motivating Your Students,
Managing Discipline, Managing Instruction, Managing Paperwork, dan Preparing Report
Cards and Parents Conference. Bab ini menjelaskan tentang tips bagaimana menyusun
rencana program pembelajaran baik terhadap guru, siswa, orangtua, ataupun orang – orang
yang membutuhkan sebuah bimbingan dalam menyusun rencana kegiatan yang baik.
Pada sub topik pertama, Oorganizing Yourself, mengulas tentang bagaimana
menyiapkan segala sesuatunya yang menjadi kebutuhan sebelum program dilaksanakan oleh
karena itu terkhusus guru dan siswa di anjurkan sebelum proses belajar mengajar hendaknya
memperhatikan segalanya agar semuanya bisa menjaadi lancar.
Pada sub topik yang kedua Oorganizing Learning Environment, para penulis
menjelaskan bahwa proses kegiatan pembelajaran dapat bermanfaat apabila lingkungan dapat
mendukung dan memberikan kenyamanan, meningkatkan proses pembelajaran harus punya
dukungan yang maksimal agar nilai dan harapan yang dinginkan dapat terwujud dengan
benar.
Sub topik berikutnya adalah Getting Through the First Day. Dalam sub topik ini,
diharapkan bahwa siswa tidak merasa bosan dan jenuh tetapi mereka merasakan kenyamanan
untuk menerima pelajaran artinya bahwa kesan pertama harus memperlihatkan suasana yang
santai, humoris, dan lain sebagainya. Ketika siswa merasa santai untuk mengikuti
pembelajaran maka mereka merasakan kenyamanan untuk menerima setiap pelajaran.
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Berikutnya adalah sub topik Planning Your Lesson. Pada sub topik ini dijelaskan bahwa
kesuksesan pembelajran harus disertai dengan persiapan yang maksimal baik rencana
pemblejaran, silabus, dan perangkat-perangkat lainnya. Olehnya itu guru diharapkan
mempersiapkan materi-materi yang sesuai dengan situasi dan kondisi artinya guru tidak boleh
memaksakan kehendaknya dalam proses pembelajaran tapi harus ada interaksi dan
komunikasi terhadap semua siswa.
Pada sub topik yang kelima, Helping Your Students Get Organized, siswa diharapkan
mengetahui dan memahami tentang kegiata-kegiatan mereka dalam menyusun setiap
kegiatannya apakah itu kegiatan jangka panjang atau jangka pendek. Dan siswa diharapkan
bisa punya rasa tanggung jawab setiap kegiatan yang meraka lakukan.
Motivating Your Students dan Managing Discipline adalah dua sub topik; keenam dan
ketujuh, yang memiliki keterkaitan yang tinggi dalam memberikan motivasi dan kedisiplinan
terhadap siswa. Dalam sub bab ini digambarkan bahwa motivasi dan disiplin adalah kunci
untuk mencapai kesuksesan, maka dari itu siswa diharapkan punya impian yang tinggi agar
apa yang mereka inginkan dapat terwujud. Tapi pada dasarnya itu bisa terwujud semua
selama mereka konsisten terhadap motivasi dan kedisiplina itu.
Dalam sub topik Managing Instruction, siswa di instruksikan untuk selalu menjaga
kekompakan untuk bekerjasama baik secara kelompok kecil, kelompok besar, atau secara
kesuluruhan.karena dengan kerjasama yang baik sangat memberikan manfaat yang luarbiasa
dan sangat efektif terhadap semua kegiatan yang mereka kerjakan.
Berikutnya adalah sub topik Managing Paperwork, para penulis menggambarkan
bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan siswa hendkanya menyusun program yang
dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan dengan menandai sebelum dan setelah
program itu terlaksana baik itu program mingguan, bulanan ataupun tahunan.
Sub topik yang terakhir dari Bab ini adalah Preparing Report Cards and Parents
Conference dimana dijelaskan bahwa siswa harus mengetahui masalah-masalah yang ada
kemudian dikomunikasikan terhadap orang tua Karena orangtua akan memberikan saran dan
solusi dari setiap perkara yang ada. Siswa ataupun anak harus belajar terbuka kepada orang
tuanya, bukannya bersikap tertutup karena orang tua adalah tumpuan segalanya.
Bab 9 berjudul “Kids as Curators - Museum Explorations” yang terdiri dari
beberapa sub topik yaitu Tips for Museum Field Trips, Creating Your Own Mini-Museum,
Visiting an Art Museum, Creating Your Own Art Museum, Visiting a Science Museum,
Creating Your Own Science Museum, Visiting a Natural History Museum, Creating Your
Own Natural History Museum, Visiting a History Museum, Creating Your Own History
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Museum, Visiting a Children‟s Museum, dan Creating Your Own Children‟s Museum. Bab ini
menjelaskan tentang Museum bahwa salah satu tempat penyimpanan benda-benda purbakala
bahkan benda-benda yang dianggap bernilai historis sehingga dapat dijadikan pelajaran dan
yang dipertunjukkan kepada publik. Sebagai museum yang memberikan pelajaran dan cerita
yang bermanfaat, maka daripada itu dalam proses pendidikan guru dan siswa harus
mempunyai tujuan agar museum itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan.
Pada sub topik pertama Tips for Museum Field Trips mengulas tentang tips bagaimana
mengunjungi sebuah museum, Karena dmuseum dapat memberikan inspirasi pengetahuan
dan nilai pendidikan yang tinggi. Dalam konteks pembelajaran maka dipandang perlu untuk
memberikan pengetahuan kepada siswa melalui pembelajaran lewat museum demi mengenal
lebih dalam tentang arti sebuah sejarah, karena dengan belajar melalui museum maka akan
memberikan inspirasi yang kuat dalam bertindak.
Pada sub topik yang kedua, Creating Your Own Mini-Museum,
menggambarkan bahwa

penulis

siswa diharapkan untuk selalu mengunjungi museum dan

menciptakan museum sederhana agar siswa selalu merasa terinspirasi dengan sejarah-sejarah
yang bernilai positif.
Berikutnya adalah sub topik Visiting an Art Museum, pada sub topik ini penulis
menggambarkan bahwa ada beberapa museum yang berkaitan dengan pengembangan
pendidikan yaitu museum sejarah, museum sains, dan museum seni. Dari semua museum
tersebut hendaknya guru dan siswa selalu menyempatkan untuk mengunjungi museum –
museum yang ada baik skala nasional atau internasional, dengan mengunjungi museum
tersebut maka akan memberikan kecintaan dan semangat dalam mengenal semua aspek
sejarah baik yang berhubungan dengan sejarah, sains, dan seni.
Creating Your Own Art Museum adalah sub topik yang keempat, dijelaskan bahwa
siswa diharapkan mempunyai gambaran tentang museum yang berbau seni dan memahami
kondisi museum seni seperti apa itu yang terkandung didalmnya. Pada dasrnya museum seni
dapat memberikan inspirasi tersendiri ketika siswa mempunya seni yang tinggi.
Pada sub topik Visiting a Science Museum, penulis mengulas bahwa siswa diharapkan
untuk bekerjasama dalam hal yang menyangkut dengan sains, artinya siswa menemukan
sebuah ilmu tentang sains yang bisa memberikan penemuan baru dan bisa dijadikan sebagai
rujukan dan alat dalam pengembangan kehidupan sehari-hari.

28

Creating Your Own Science Museum adalah sub topik dimana penulis menjelaskan
tentang usaha siswa menciptakan sains tersendiri dengan bekerjasama diantara mereka dan
menghasilkan nilai baik.
Berikutnya adalah sub topik Visiting a Natural History Museum yaitu diman penulis
memberikan gambaran bhawa siswa diharapkan untuk mengunjungi museum hewan yang
kemudian mereka dapat memahami dan menjelaskan tentang keadaan dan kehidupan hewan
tersebut.
Pada sub topik Creating Your Own Natural History Museum, dijelaskan bahwa siswa
dapat mengerti dan menciptakan sebuah ciptaan alami yang kemudian bisa dijadikan bahan
rujukan apakah itu dibidang pendidikan, sains, ataupun dibidang seni dan lain-lainya.
Pada sub topik Visiting a History Museum, digambarkan bahwa penulis mengharapkan
kepada siswa agar dapat mengunjungi museum kemudian menganalisa, memahami dan
menyimpulkan tentang makna yang ada dalam museum tersebut.
Selanjutnya pada sub topik Creating Your Own History Museum, penulis memberikan
sebuah gambaran kepada siswa bahwa mereka mampu bekerja kelompok dan membangun
sebuah ide baru untuk menciptakan sebuah mesuem yang memberikan manfaat terhadap
perkembangan pengetahuan.
Dan Berikutnya adalah sub topik Visiting a Children‟s Museum, dimana penulis
menjelaskan bahwa siswa diharapkan mampu Mengunjungi museum agar menambah
pengetahuan mereka.
Sub topik Creating Your Own Children‟s Museum,

siswa diharapkan mampu

menciptak sebuah kreativitas baru yang berkaitan dengan museum artinya dapat memberikan
inspirasi yang kuat terhadap pengembangan ilmu mereka
Bab 10 berjudul “Using Community Resources” yang terdiri dari beberapa sub topik yakni
Getting Started, Resource People in the Classroom, Digging for Resources, Planning a
Learning Experience, Language Arts: Sports Stadium Tour, Science: Nature Center Trip, dan
Social Studies: Bookstore Adventure. Bab ini menjelaskan beberapa ide dalam mmenemukan
dan menggunakan orang-orang dan tempat dalam komunitas untuk sesuatu yang bermanfaat.
Bab ini diawali dengan Getting Started. Penulis memaparkan tentang bagaimana guru
mulai menemukan orang-orang dan tempat dalam sebuah komunitas. Dalam topik ini juga,
penulis memberikan beberapa cara berkaitan dengan hal di atas seperti menemukan
suratkabar yang beerisi informasi komunitas, mengunjungi perpustakaan terdekat,
menuliskan beberapa daerah transit local, dan beberapa institusi perniagaan.
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Sub topik berikutnya adalah Resource People in the Classroom yang mengulas
pentingnya membawa para nara sumber masuk ke dalam kelas untuk memberikan beberapa
informasi penting bagi siswa perihal tempat atau komunitas.
Digging for Resources adalah sub topik berikutnya yang mengulas tentang pentingnya
menggali informasi di beberapa tempat untuk mendapatkan komunitas yang dimaksud.
Dalam topik ini pula, penulis merekomendasikan beberapa tempat yang penting bagi siswa
untuk menggali informasi penting tentang komunitas.
Dalam sub topik berikutnya, Planning a Learning Experience, penulis memaparkan
beberapa cara merencanakan pengalaman pembelajaran yang dengannya siswa mendapatkan
pengalaman yang menarik tentang suatu komunitas seperti memilih beberapa sumber,
memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum menuju ke tempat sumber yang
dimaksud, hal-hal yang dapat dilakukan sementara berada di tempat tujuan, hal-hal yang akan
dilakukan setelah kembali dari tempat tujuan, dan merealisasikan semuanya itu.
Sub topik berikutnya adalah Language Arts: Sports Stadium Tour dimana penulis
menjelaskan salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi dalam rangka mempertajam
kemampuan berbahasa mereka yakni dengan cara mengadakan perjalanan kunjungan ke
stadion olah raga. Dalam topik ini, penulis memberikan saran yang baik untuk dilakukan
sebelum melakukan perjalanan kunjungan tersebut misalnya, guru meminta siswa untuk
membuat jurnal olah raga dengan beberapa hiasan yang menarik, melakukan asah otak
dengan menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan stadion olah raga yang akan
dikunjungi, dan terakhir adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk menentukan
alokasi waktu untuk tiap kegiatannya.
Sub topik berikutnya adalah Science: Nature Center Trip. Pada topik ini, penulis
memberikan salah satu alternative tempat yang dapat dikunjungi yakni pusat atau tempat
perjalanan wisata alam dimana siswa dapat menyatu dengan alam dan mendapatkan beberapa
informasi

penting

tentang

alam

di

sekitarnya.

Dalam

topik

ini

pula,

penulis

merekomendasikan beberapa hal penting yang dapat dilakukan selama berada di tempat
tujuan misalnya siswa diminta untuk mengumpulkan data-data tentang apa yang dilihatnya,
member pemahaman kepada siswa bahwa mendengar adalah hal yang lebih baik dari berkatakata, dengan kata lain bahwa siswa dapat memperoleh informasi dengan cara mendengar
bagaimana alam berbicara, meminta siswa untuk membuat bsebuah buku tentang alam
dimana di dalamnya terdapat beberapa informasi tentang alam yang telah mereka kunjungi
dan memungkinkan bagi mereka yang membacanya mendapatkan inspirasi baru.
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Social Studies: Bookstore Adventure adalah sub topik yang terakhir dari Bab ini. Dalam
sub topik ini, penulis hendak mengulas tentang pilihan tempat seperti took buku sebagai
bagian dari studi sosial. Sehubungan dengan tempat yang dituju, penulis juga memberikan
beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa misalnya, memberikan pertanyaan
bagaimana buku-buku itu sampai berada di took buku itu, memanggil orang yang bergelut di
took buku untuk dijadikan pemandu, dan yang terakhir adalah meminta siswa untuk membuat
kartu yang di dalamnya berisi beberapa kolom untuk diisi tentang buku-buku yang terjual.
Bab 11 berjudul “Coducting a Successful Field Trip” yang terdiri dari beberapa sub topik
yakni Why Take a Field Trip, Planning Your Field Trip, Field Trip Tips and Tricks, SafetyProofing Your Field Trip, Pre-Trip Activities, Trip Activities, Journey Journals, Field Trip
Follow-Up Activities, Evaluating Your Field Trip, Field Trip Site Suggestions, Field Trip
Checklist. Bab ini menjelaskan langkah-langkah melakukan Field Trip yang sukses.
Bab ini diawali dengan Why Take a Field Trip. Penulis fokus pada alasan mengapa
melakukan Field Trip (Darmawisata) yakni untuk mendidik para pelajar melalui pengalaman
langsung di lapangan, meningkatkan pengetahuan para pelajar serta menyemangati minat
para pelajar dalam mengeksplorasi topik tertentu. Dalam menentukan tujuan Field Trip,
penulis memaparkan beberapa hal seperti, memastikan jika Field Trip yang akan dilakukan
akan dapat meningkatkan pembelajaran mata pelajaran atau topik dalam kurikulum,
menentukan waktu yang tepat, mengembangkan rencana pembelajaran, dan bagaimana guru
dapat melibatkan siswanya dalam persiapan Field Trip.
Dalam sub topik “Planning Your Field Trip”, penulis memberikan beberapa poin untuk
dipertimbangkan seperti, menghubungi orang yang mengetahui banyak tentang tempat yang
akan dikunjungi. Setelah tanggal dan hari kunjungan disepakati maka langkah selanjutnya
adalah mengecek apakah tanggal tersebut tidak berbenturan dengan hari libur, hari ujian, dan
sebagainya lalu merencanakan transportasi yang akan digunakan. Berikutnya adalah
mempertimbangkan dana atau biaya yang akan digunakan apalagi biaya tersebut tidak
disokong oleh sekolah. Guru wajib memberikan informasi kepada orang tua siswa tentang
Field Trip yang akan dilakukan melalui surat resmi. Yang terakhir adalah menyediakan
seorang supervisi atau pengawas; seperti orang tua siswa, yang dapat menjamin keamanan,
pengontrolan, dan kesuksesan pengalaman belajar siswa. Dalam sub topik ini, penulis juga
menyertakan beberapa tips etika berdarmawisata.
Dalam sub topik “Field Trip Tips and Trcks”, penulis mengulas beberapa hal mengenai
Tips dan Trik melakukan perjalanan Darmawisata seperti, melampirkan surat pengantar
untuk tiap surat izin, sebelumnya buatlah rencana tersendiri bagi siswa yang tidak membawa
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kembali surat izin orang tua, cantumkan informasi medis darurat dalam surat, merencanakan
rute perjalan, membuat jadwal perjalan per hari, membuat tanda pengenal untuk siswa,
menentukan aturan perjalan, menyediakan wadah untuk menyimpan rangsum makan siang
siswa, menyediakan kegiatan yang menyenangkan, merencanakan biaya dadakan,
mengunjungi tempat tujuan lebih dahulu jika memungkinkan, jika perlu memlakukan
simulasi medis darurat, menunjuk para pengawas dalam tipa grup siswa, menugaskan siswa
sebagai pengawal kelompok, membuat selebaran tentang detail perjalanan darmawisata,
melakukan impruvisasi terhadap rencana perjalan darmawisata.
Sub topik selanjutnya; “Safety-Proofing Your Field Trip” mengulas tentang keamanan
dan kenyamanan berdarmawisata seperti, menyediakan P3K selama darmawisata,
menyediakan tas jinjing darurat, menetapkan prosedur keamanan perjalanan darmawisata
bagi para pengawas, merinci prosedur keselamatan perjalanan kepada para pelajar.
Sub topik “Pre-Trip Activities” mengulas tentang kegiatan awal perjalanan seperti,
mengenali tempat yang akan dituju, memperlihatkan gambar tempat yang akan dituju,
mengajarkan beberapa kosa kata yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu,
membuat buletin yang dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa, mengunjungi
tempat yang dituju untuk pengenalan awal, mengembangkan pendapat siswa tentang tempat
yang akan dituju, menyajikan gambaran tentang topik dan tempat yang akan dituju melalui
multi media, membuat papan yang berisikan topik perjalanan, mengundang wakil dari tempat
yang akan dituju untuk menjadi pembicara pada awal kegiatan perjalanan, membantu para
siswa untuk membuat peta perjalanan, meminta para siswa untuk membuat surat pengantar
informatif tentang rencana perjalanan, memotivasi para siswa dalam membuat jurnal
perjalanan, memastikan para siswa untuk untuk memahami apa yang dituntut dari perjalanan
tersebut, serta merencanakan kegiatan-kegiatan seputar topik perjalanan.
Dalam sub topik “Trip Activities”, penulis mengulas kegiatan-kegiatan selama
perjalanan darmawisata seperti, memberi kesempatan kepada para siswa untuk bertanya
selama perjlanan dilakukan, meminta para siswa untuk mencatat hal-hal penting selama
perjalanan, mengizinkan para siswa mengambil gambar selama perjalanan dilakukan,
meminta seorang yang lebih dewasa dan lihai dalam merekam video perjalanan, mengajukan
pertanyaan yang meminta para siswa untuk menggunakan fasilitas untuk mendapatkan
jawaban, serta merencanakan sesi tanya-jawab di lokasi tujuan.
Pada bagian “Journey Journal”, penulis memaparkan secara gamblang perihal
penulisan journal sebagai hasil perjalanan darmawisata yang dituangkan dalam bentuk tulisan
yang melibatkan semua elemen penting penilitian. Penulis memberikan beberapa poin
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berkaitan penulisan jurnal seperti, menginstruksikan para siswa untuk menggunakan
pertanyaan ilmiah seperti Siapa, Apa, Kapan, Bagaimana, Dimana, dan Kapan perjalanan
darmawisata itu dilakaukan dalam menyusun journal mereka, mengingatkan para siswa untuk
menyusun jurnal yang lengkap seperti menulis buku lengkap dengan ilustrasi dan daftar isi,
memberitahu para siswa bahwa ilustrasi jurnal dapat digambar atau mengambilnya dari
brosur perjalanan, merangsang siswa untuk menulis dengan menggunakan pertanyaan yang
telah dipersiapkan, mengembangkan daftar kosa kata, dan memotivasi para siswa untuk
mempersempit fokus topik.
Pada bagian “Field Trip Follow-Up Activities”, penulis mengulas pentingnya
mendiskusikan hasil perjalanan darmawisata mereka dan bagaimana hubungannya dengan
mata pelajaran yang sedang diampu. Dalam sub topik ini, penulis memberikan beberapa
kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil perjalanan darmawisata yang dilakukan seperti,
melakukan kegiatan brainstorming (pengungkapan pendapat) segera setelah darmawisata
dilakukan, meminta para siswa untuk menulis ucapan terima kasih kepada pihak yang telah
membantu, menginstruksikan para siswa untuk menulis sebuah „pernyataan perjalanan‟ yang
berisi kesan selama perjalanan dilakukan dan membacakannya di tengah keluarga,
mengizinkan para siswa untuk mengunjungi tempat-tempat pembelajaran yang lainnya,
membuat pusat pembelajaran darmawisata, menyimpan koleksi surat kabar dan majalah
sebagai informasi tambahan bagi para siswa, membuat susunan potongan-potongan gambar
hasil perjalanan darmawisata, mengabadikan perjalanan darmawisata dalam bentuk rekaman
video, menginstruksikan para siswa untuk menemukan dan menggambar tanda-tanda yang
berkaitan dengan tempat tujuan darma wisata, memberitahukan para siswa untuk
membayangkan berapa banyak biaya yang digunakan, memperlihatkan foto-foto dengan
deskripsi di belakangnya, meminta para siswa untuk membuat iklan untuk mengajak orang
berkunjung ke tempat itu, meminta para siswa untuk membuat laporan sebagai refleksi,
meminta para siswa untuk membuat dialog dan musik untuk sebuah video, serta membuat
buletin tentang perjalanan darmawisata yang telah dilakukan.
Pada bagian “Evaluating Your Field Trip”, penulis memaparkan bagaimana
mengevaluasi field trip dengan menggunakan beberpa pertanyaan seperti, Apakah
darmawisata tersebut mencapai tujuannya? Apakah semua pertanyaan para siswa mengenai
topik telah terjawab? Informasi tambahan apa yang dapat dipelajari? Apakah bisa melakukan
perjalanan darmawisata itu lagi? Apa yang kira-kira sudah dilakukan sehingga membuat
perjalan darmawisata itu berhasil?. Penulis juga menyediakan contoh format evaluasi.
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Dalam sub topik “Field Trip Site Suggestion”, penulis merekomendasikan beberapa
tempat sebagai tujuan darmawisata yang dapat dikunjungi oleh para siswa.
“Field Trip Checklist” merupakan sub topik terkahir dalam Bab ini yang menyediakan
format „checklist‟ sebagai acuan untuk rencana perjalanan darmawisata.
Bab 12 berjudul “Teaching Multicultural Awarness” yang mencakup beberapa sub
topik yakni, Developing Multicultural Awarness, Discovering Others, Respecting other
Cultures, Your Role as an Educator, Selecting Multicultural Materials, Connecting Families,
A Multicultural Learning Center, Multicultural Language Arts, Multicultural Mathemathics.
Bab ini memaparkan tips dan langkah-langkah praktis yang dapat diikuti dalam mengajar
tentang kesadaran multikultural yang melibatkan perbedaan ras, kepercayaan, budaya atau
warisan yang harus dihormati dan dihargai dan dilakukan dalam variasi permainan dan
beberapa latihan.
Dimulai dengan sub topik “Developing Multicultural Awarness”, penulis mengulas
bagaimana menumbuhkan kesadaran multikultural dengan cara memperluas cakrawala para
siswa. Penulis juga merekomendasikan beberapa kegiatan yang dapat menumbuhkan
kesadaran tersebut seperti, Family Tree atau Silsilah Keluarga yang bertujuan untuk
menunjukkan bahwa konsep dan struktur keluarga dipengaruhi oleh budaya seseorang.
Kegiatan berikutnya adalah Who Lives in Our Country yang bertujuan untuk menunjukkan
bahwa suatu negara dibentuk oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang budaya yang
berbeda-beda. Hal lain yang dapat dilakukan adalah What‟s in a Name yang bertujuan untuk
menemukan nama-nama asal suatu negara dan membantu menumbuhkan rasa bangga
terhadap negara. Hal terakhir yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran
multikulutural adalah dengan melakukan permainan Let‟s Celebrate. Tujuan permainan ini
adalah untuk membandingkan antara tradisi keluarga dengan perayaan.
Dalam sub topik kedua, “Discovering Others”, penulis berusaha untuk memberikan
contoh kegiatan atau permainan yang membawa siswa untuk belajar menghargai perbedaan
yang ada melalui interaksi langsung. Penulis merekomendasikan beberapa kegiatan yang
dapat dilakukan seperti, Getting to Know You yang bertujuan untuk memperlihatkan para
siswa bahwa ada banyak hal yang dapat dipelajari tentang orang lain tanpa menggunakan
bahasa. Berikutnya adalah permainan First Time, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat
para siswa sadar bahwa interaksi awal dapat mempengaruhi persepsi di masa akan datang.
Country Talk adalah kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan
pengetahuan para siswa tentang penghargaan budaya terhadap semua siswa di dalam suatu
kelompok. Berikutnya adalah permainan Guess Who yang bertujuan untuk memperlihatkan
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bahwa para siswa yang berasal dari budaya yang berbeda juga dapat berbagi minat yang
sama.
Dalam sub topik “Respecting Other Cultures”, penulis merekomendasikan beberapa
permainan atau kegiatan multikultural untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan
membantu para siswa untuk memahami latar belakang mereka sendiri dan orang lain.
Kegiatan pertama yang dapat dilakukan adalah Famous People Around the World bertujuan
untuk membuktikan para pria dan wanita yang hebat itu berasal dari budaya yang berbeda.
Berikutnya adalah permainan Artifacts Adventure yang bertujuan untuk menghargai
pentingnya benda-benda peninggalan sejarah yang berbudaya. Great Guest Get-Together
adalah permainan atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mempelajari budaya lain dengan
cara mendengarkan dan berbicara dengan seorang tamu. Permainan lain dalam sub topik ini
adalah Walk in My Shoes. Permainan ini bertujuan untuk menyadari dan mengekspresikan
perasaan yang ditimbulkan oleh prasangka, perasaan terkucilkan, atau kesalahpahaman.
Your Role as an Educator adalah sub topik yang membahas tentang peran model
sebagai seorang pendidik. Penulis merekomendasikan beberapa langkah untuk menunjukkan
peran model seorang pendidik seperti, mencari tahu tentang kehidupan para siswa melalui
observasi dan percakapan dengan mereka, menjadikan hal ini menjadi poin untuk
menemukan informasi tentang budaya-budaya dan adat-istiadat dalam lingkungan
pembelajaran, terbuka bagi materi dan aktivitas yang baru, menciptakan atmosfir rasa
percaya, memperhatikan gelagat bahasa non verbal para siswa, menumbuhkan lingkungan
yang koperatif, serta menciptakan perkiraan rutinitas dalam lingkungan pembelajaran.
Sub topik yang berikutnya, “Selecting Multicultural Materials” mengulas tentang
bagaimana memilih materi pelajaran yang cocok dengan budaya para siswa dengan
menggunakan beberapa kriteria yang direkomendasikan oleh penulis seperti, Apakah orangorang dan budaya dapat digambarkan secara realistis dan akurat? Apakah para pelajar
diharapkan terutama untuk belajar dengan cara memperluas pengalaman-pengalaman mereka
serta memperoleh pendapat satu dengan yang lainnya? Apakah umur materi yang diberikan
sudah tepat? Apakah karakteristik manusia secara umum dapat digambarkan? Apakah rasa
bangga terhadap penghargaan budaya dapat ditumbuhkan? Adakah ketaatan terhadap prinsipprinsip rasa hormat dan kesamaan di antara semua orang yang berbeda?
Dalam sub topik “Connecting Families”, penulis memaparkan bagaimana perbedaan
budaya para siswa itu dapat dirayakan bersama antara pendidik, siswa, dan keluarga siswa.
Penulis merekomendasikan beberapa kegitan yang dapat dilakukan sehubungan dengan
kegiatan perayaan tersebut seperti, melakukan acara „Parents Night‟, mencari para orang tua
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atau anggota komunitas yang menggunakan bilingual untuk membantu dalam berkomunikasi,
mengirimkan undangan kepada orang tua siswa dan anggota komunitas untuk berpartisipasi
dalam acara tersebut, mengadakan acara „Multicultural Game Night‟, mengatur acara
„Multiucultural Potluck Dinner‟, mengundang anggota keluarga ke dalam lingkungan
pembelajaran, menghargai tiap keluarga dengan mengirimkan sebuah kartu ucapan selamat
Hari Libur atau Hari Raya, membuat surat kabar multikultural untuk dibagikan kepada
keluarga siswa, dan dapat juga mengatur acara Pekan Raya Multikultiral.
Sub topik berikutnya, “A Multicultural Learning Center” mengulas tentang bagaimana
mempersembahkan sesuatu sebagai bagian dari lingkungan pembelajaran dengan membuat
suatu pusat pembelajaran multikultural. Penulis memberikan langkah-langkah dalam
menentukan materi yang diperlihatkan dalam pusat pembelajaran yakni dengan memilih
fokus unit atau topik belajar, menentukan sumber-sumber apa yang diperlukan, mengundang
para siswa untuk berpartisipasi dalam mengumpulkan materi, menyediakan konstruksi atau
peralatan untuk siswa di pusat pembelajaran agar siswa dapat bekerja, merencanakan ragam
kegiatan di pusat pembelajaran, libatkan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan kurikulum,
membuat kartu-kartu yang berisikan latihan-latihan, masukkan pre-test dan post-test, serta
menyediakan jadwal di pusat pembelajaran.
Dalam sub topik “Multicultural Language Arts”, penulis mengulas beberapa hal yang
dapat memperkaya pengalaman bahasa para siswa dengan melakukan beberapa kegiatan
seperti, berbagi cerita dan dongeng dari berbagai budaya, mempublikasikan beberapa bukubuku multikultural, membuat buletin multikultural ukuran kecil, meminta para siswa untuk
meniliti budaya tertentu, bercakap-cakap dengan para siswa tentang petuah-petuah budaya
dan tradis-tradisi keluarga, mengundang para siswa untuk mempelajari beberapa kata dalam
bahasa lain, membuat sebuah buku tentang lingkungan pembelajaran, membantu para siswa
untuk menemukan pemahaman terhadap resiko, petualangan, dan kesukaran yang dihadapi
oleh para imigran, menginstruksikan para siswa untuk menceritakan tentang seorang
pemimpin dari tokoh budaya mereka sendiri atau tokoh budaya lainnya, serta
membandingkan karakter-karakter cerita dengan membuat grafik atau diagram.
Sub topik yang terakhir dalam Bab ini, “Multicultural Mathemathics” mengulas tentang
bagaimana

menghubungkan

budaya

yang

berbeda

melalui

matematika.

Penulis

merekomendasikan beberapa kegitan berkaitan dengan hal tersebut seperti, kegiatan-kegiatan
yang melibatkan makanan, menantang para siswa untuk mempelajari angka-angka dari 1-10
dalam bahasa lain, membawa para siswa dalam sebuah perjalanan darmawisata ke sebuah
toko grosir, dan meminta para siswa untuk membuat grafik balok dari keluarga besar mereka.
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