
menempatkan dirinya terlalu serius.
Maka, seorang pengajar harus
seringkali mampu membuat lawakan
yang tidak merusak, yang membuat
siswa/mahasiswa bisa belajar dalam
suatu situasi yang relax dan
menyenangkan.
7. Pengajaran yang baik adalah tentang
bagaimana memperhatikan, mengasuh,
dan mengembangkan otak serta
talenta siswa/mahasiswa. Ini adalah
tentang mencurahkan waktu, tanpa
diketahui, kepada setiap siswa/
mahasiswa. Ini juga berkaitan dengan
proses memberi nilai, mendesain atau
mendesain ulang perkuliahan, dan
menyiapkan materi-materi kepada
instruksi-instruksi yang lebih tinggi dan
lebih lanjut.
8. Menciptakan pengajaran yang baik
ternyata perlu didukung oleh kekuatan
jiwa kepemimpinan yang kuat serta
visioner, dan bantuan kelembagaan
yang nyata baik sumber pendapatan,
SDM, dan sumber dana. Pengajaran
yang baik juga perlu diperkuat secara
kontinyu dengan dukungan dari
keseluruhan organisasi. Bukan menjadi
masalah ketika ada full-time ataupun
part-time instruktur , tetapi yang lebih
penting adalah hal apa yang dilakukan
dalam pengajaran.
9. Mengajar yang baik adalah tentang
mendampingi antara kemampuan
senior dan junior, kerja tim, serta
menjadi dikenal dan dipromosikan oleh
seseorang kawan sebayanya.
Seharusnya pengajaran yang efektif
diberi hadiah, sedangkan pengajaran
yang tidak baik harus diremidial/
diulang melalui serangkaian latihan dan
pengembangan program.
10. Tips terakhir, mengajar yang baik
adalah tentang memiliki rasa fun,
mengalami serta berbagi kesenangan,
selalu ingin menjadi lebih baik, dan
selalu memunculkan senyum yang
menghias wajah. Paling penting adalah
pengajar yang baik mempraktekkan
keahlian mereka tidak semata-mata
untuk uang.

Tugas utama seorang guru/dosen
adalah mentrasfer ilmu ke siswa/
mahasiswa dengan baik sehingga
mereka dapat memahami apa yang kita
sampaikan dan apabila siswa/
m a h a s i s w a t e l a h m a m p u
mengaplikasikan ilmu yang mereka
dapatkan dalam kehidupan sehari-hari
maka tujuan dari pendidikan telah
tercapai dengan baik. Dalam proses
pentrasferan ilmu ini dikemas dalam
suatu media yang kita namakan
Pengajaran. Agar tujuan pengajaran
tercapai dengan baik maka kita perlu
membangun sistem pengajaran yang
baik
sehingga cita-cita untuk menjadi
seorang guru/dosen yang ideal dapat
terwujud.
Ada 10 cara yang dapat kita gunakan
untuk menciptakan pengajaran yang
baik, yaitu :
1. Pengajaran yang baik tidak hanya
terkait dengan bagaimana seorang
pengajar memotivas i s iswa/
mahasiswanya untuk belajar saja,
tetapi juga mengajarkan kepada
mereka bagaimana cara belajar yang
efektif. Dan, senantiasa memelihara
dan terus mengembangkan keahlian
yang dimilikinya.
2. Mengajar yang baik pada prinsipnya
bagaimana memperlakukan siswa/
mahasiswa seperti layaknya orang yang
haus akan ilmu pengetahuan. Hal
tersebut tentunya berkaitan dengan
kemampuan terbaik pengajar terhadap
bidang yang dijalaninya, sumber-
sumber bacaan, didalam dan di luar
bidang keahliannya, dan berada pada
batas pencapaian kemampuan
pengajar yang tertinggi.
3. Pengajaran yang baik adalah tentang
mendengarkan, memberi pertanyaan,
menjadi responsif, dan mengingat
bahwa setiap siswa/mahasiswa dan
kelas itu berbeda-beda. Hal ini
diwujudkan dengan bagaimana seorang
pengajar bisa mendapatkan respon dan
m e n g e m b a n g k a n k e m a m p u a n
komunikasi lisan dengan siswa/

mahasiswa yang sebelumnya pendiam.
Seorang pengajar harus mampu
mendorong siswa/mahasiswanya untuk
unggul; sedangkan di waktu yang sama,
mereka juga harus belajar
menghormati orang lain, dan menjadi
seseorang yang profesional di segala
situasi, sebagaimana hal ini terkait
peran mereka sebagai manusia sosial.
4. Mengajar yang baik tidak selalu
terkait dengan memiliki agenda yang
tetap dan kaku, tetapi pengajaran yang
baik harus selalu fleksibel, cair, kerap
bereksperimen, dan memiliki
kepercayaan diri untuk bereaksi dan
membiasakan perubahan-perubahan
keadaan (sekitar). Seorang pengajar
jangan sampai masih merasa biasa atau
berhasil ketika melihat materi yang
diperoleh oleh para siswa/mahasiswa
hanya sebanyak 10 persen-nya saja.
Jadi, sebagai seorang pengajar harus
mampu mencoba & mencari alternatif
di luar silabi / rencana pelajaran atau
pedoman perkuliahan. Mengajar yang
baik adalah tentang menciptakan
pribadi-pribadi kreatif yang otoriter
tetapi juga tidak meninggalkan sikap
demokratis
5. Mengajar yang baik juga berkaitan
dengan gaya. Apakah mengajar harus
menghibur ?. Tepat sekali! Tapi apakah
terus berarti bahwa kemudian
pengajaran itu kehilangan isi
pokoknya ?. Tentulah tidak !. Mengajar
yang efektif bukanlah terpakunya
kedua tangan di atas mimbar atau
terpakunya mata pada slide proyektor
saat meyampaikan materi. Pengajar
yang baik harus mampu menguasai
ruang dan setiap siswa/mahasiswa
yang ada di dalamnya. Mereka, para
pengajar, harus menyadari bahwa
peran mereka adalah layaknya dirijen
dan kelas diumpamakan sebagai
orkestranya. Kemudian, semua siswa/
mahasiswa memainkan alat-alat musik
yang berbeda dan memvariasikan
kecakapan / keahliannya.
6. Mengajar adalah tentang humor - ini
yang sangat penting. Pengajar tidak
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Suatu ketika di sebuah sekolah, diadakan pementasan
drama. Pentas drama yang meriah, dengan pemain yang
semuanya siswa-siswi disana. Setiap anak mendapat peran,
dan memakai kostum sesuai dengan tokoh yang
diperankannya. Semuanya tampak serius, sebab Pak Guru
akan memberikan hadiah kepada anak yang tampil terbaik
dalam pentas. Sementara di depan panggung, semua
orangtua murid ikut hadir dan menyemarakkan acara itu.
Lakon drama berjalan dengan sempurna. Semua anak tampil
dengan maksimal. Ada yang berperan sebagai petani,
lengkap dengan cangkul dan topinya, ada juga yang menjadi
nelayan, dengan jala yang disampirkan di bahu. Di sudut
sana, tampak pula seorang anak dengan raut muka ketus,
sebab dia kebagian peran pak tua yang pemarah, sementara
di sudut lain, terlihat anak dengan wajah sedih, layaknya
pemurung yang selalu menangis.
Tepuk tangan dari para orangtua dan guru kerap terdengar,
di sisi kiri dan kanan panggung. Tibalah kini akhir dari
pementasan drama. Dan itu berarti, sudah saatnya Pak Guru
mengumumkan siapa yang berhak mendapat hadiah. Setiap
anak tampak berdebar dalam hati, berharap mereka terpilih
menjadi pemain drama yang terbaik. Dalam komat-kamit
mereka berdoa, supaya Pak Guru menyebutkan nama
mereka, dan mengundang ke atas panggung untuk
menerima hadiah. Para orangtua pun ikut berdoa,
membayangkan anak mereka menjadi yang terbaik.
Pak Guru telah menaiki panggung, dan tak lama kemudian ia
menyebutkan sebuah nama. Ahha...ternyata, anak yang
menjadi pak tua pemarah lah yang menjadi juara. Dengan
wajah berbinar, sang anak bersorak gembira. "Aku
menang...", begitu ucapnya. Ia pun bergegas menuju
panggung, diiringi kedua orangtuanya yang tampak bangga.
Tepuk tangan terdengar lagi. Sang orangtua menatap
sekeliling, menatap ke seluruh hadirin. Mereka bangga. Pak
Guru menyambut mereka.
Sebelum menyerahkan hadiah, ia sedikit bertanya kepada
sang "jagoan, "Nak, kamu memang hebat. Kamu pantas
mendapatkannya. Peranmu sebagai seorang yang pemarah
terlihat bagus sekali. Apa rahasianya ya, sehingga kamu bisa
tampil sebaik ini ?. Kamu pasti rajin mengikuti latihan,
tak heran jika kamu terpilih menjadi yang terbaik.." tanya
Pak Guru, "Coba kamu ceritakan kepada kami semua, apa
yang bisa membuat kamu seperti ini..".
Sang anak menjawab, "Terima kasih atas hadiahnya Pak. Dan
sebenarnya saya harus berterima kasih kepada Ayah saya
dirumah. Karena, dari Ayah lah saya belajar berteriak dan
menjadi pemarah. Kepada Ayah lah saya meniru perilaku ini.
Ayah sering berteriak kepada saya, maka, bukan hal yang
sulit untuk menjadi pemarah seperti Ayah." Tampak sang
Ayah yang mulai tercenung. Sang anak mulai melanjutkan,
"Ayah membesarkan saya dengan cara seperti ini, jadi peran

ini, adalah peran yang mudah buat saya...".
Senyap. Usai bibir anak itu terkatup, keadaan tambah
senyap. Begitupun kedua orangtua sang anak di atas
panggung, mereka tampak tertunduk. Jika
sebelumnnya mereka merasa bangga, kini keadaannya
berubah. Seakan, mereka berdiri sebagai terdakwa, di muka
pengadilan. Mereka belajar sesuatu hari itu. Ada yang perlu
diluruskan dalam perilaku mereka.


Teman, setiap anak, adalah duplikat dari orang di sekitarnya.
Setiap anak adalah peniru, dan mereka belajar untuk
menjadi salah satu dari kita. Mereka akan belajar untuk
menjadikan kita sebagai contoh, sebagai panutan dalam
bertindak dan berperilaku. Mereka juga akan hadir sebagai
sosok-sosok cermin bagi kita, tempat kita bisa berkaca pada
semua hal yang kita lakukan. Mereka laksana air telaga yang
merefleksikan bayangan kita saat kita menatap dalam
hamparan perilaku yang mereka perbuat. Namun sayang,
cermin itu meniru pada semua hal. Baik, buruk, terpuji
ataupun tercela, di munculkan dengan sangat nyata bagi kita
yang berkaca. Cermin itu juga menjadi bayangan apapun
yang ada di depannya. Telaga itu adalah juga pancaran sejati
terhadap setiap benda di depannya. Kita tentu tak bisa,
memecahkan cermin atau mengoyak ketenangan telaga itu,
saat melihat gambaran yang buruk. Sebab, bukankah itu
sama artinya dengan menuding diri kita sendiri ?.
Teman, saya ingin berpesan kepada kita semua,
"berteriaklah kepada anak-anak kita saat kita marah, maka,
kita akan membesarkan seorang pemarah. Bermuka ketuslah
kepada mereka saat kita marah, maka kita akan
membesarkan seorang pembenci, dan biarkanlah mulut dan
tangan kita yang bekerja saat kita marah, maka kita akan
belajar menciptakan seorang yang penuh dengki..." Peran
apakah yang sedang kita ajarkan kepada anak-anak kita saat
ini ?. Contoh apakah yang sedang kita berikan kali ini ?. Dan
panutan apakah yang sedang kita tampilkan ?. Teman,
percayalah, mereka akan selalu belajar dari kita, dari orang
yang terdekatnya, dari orang yang mencintainya. Merekalah
lingkaran terdekat kita, tempat mereka belajar, menerima
kasih sayang, dan juga tempat mereka meniru dalam
berperilaku.
Saya berharap, bisa menjadi orang yang sabar saat melihat
seorang anak menumpahkan air di gelas yang mereka
pegang. Saya berharap menjadi orang yang ikhlas, saat
melihat mereka memecahkan piring makan mereka sendiri.
Sebab, bukankah mereka baru "belajar" memegang gelas
dan piring itu selama 5 tahun, sedangkan kita telah
mengenalnya sejak lebih 20 tahun ?. Tentu mereka akan
butuh waktu untuk bisa seperti kita..... [Sebuah renungan,
khususnya buat saya sendiri sbg ayah, dan buat teman-
teman semuanya].
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QUOTES


” K i t a t i d a k s e l a l u b i s a m e m b a n g u n m a s a d e p a n b a g i g e n e r a s i m u d a ;
t a p i k i t a b i s a m e m b a n g u n g e n e r a s i m u d a u n t u k m a s a d e p a n . ”

( Franklin D Roosevelt)
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Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda untuk mendidik diri mereka sendiri seumur hidup mereka.
(Robert Maynard Hutchins)


Arah yang diberikan pendidikan untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya

(Plato)


Murid yang dipersenjatai dengan informasi akan selalu memenangkan pertempuran
(Meladee McCarty)


Jangan pernah meragukan keberhasilan sekelompok kecil orang yang bertekad mengubah dunia;

karena hanya kelompok kecil seperti itulah yang pernah berhasil melakukannya
(Margaret Mead)
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berfungsi !”
Luar Biasa bukan ?. Thomas A. Edison
adalah salah satu dari mereka yang
disebut juara. Seorang juara
mempunyai Adversity Quotient (AQ)
yang tinggi. AQ sendiri merupakan
kecerdasan untuk mengatasi kesulitan.
Bagaimana mengubah hambatan
menjadi peluang. Kita pun bisa belajar
darinya dan menjadi juara. Tidak
terbatas apakah di sekolah, di
pekerjaan, komunitas, maupun di
masyarakat kita.
Menjadi juara adalah sebuah pilihan.
Sama seperti kehidupan kita. Memilih
untuk melakukan sesuatu secara

“Winner never quit and
quiter never win”

Masih ingat cerita Thomas Alva Edison
(1847 - 1931) ??? Ia berhasil
menemukan bohlam lampu setelah
melewati sekitar 50.000 percobaan dan
bekerja selama 20 tahun. Tak heran
kalau ada yang bertanya, Mr. Edison,
Anda telah gagal 50.000 kali, lalu apa
yang membuat Anda yakin bahwa
akhirnya Anda akan berhasil ?. Secara
spontan Edison langsung menjawab,
“Berhasil ?. Bukan hanya berhasil, saya
telah mendapatkan banyak hasil. Kini
saya tahu 50.000 cara yang tidak

sembarangan, biasa-biasa saja atau
dengan penuh. Walaupun demikian,
mereka tidak sombong dan
meremehkan orang lain. Mereka tetap
bersikap positif terhadap orang lain dan
punya kemauan untuk terus belajar.
Mereka akan menetapkan standard
yang tinggi namun realistis. Artinya
tidak berlebihan sehingga tidak mungkin
dicapai atau terlalu rendah sehingga
terlalu mudah dicapai.
Mereka fokus pada tujuan dan tidak
mudah menyerah. Kalau ada yang
pernah membuktikannya, kita pasti juga
bisa. Mulai sekarang, tetapkan tujuan
dan Let’s Go ... !!!
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Malas di tempat kerja ?. Barangkali itulah penyakit kita semua.
Coba bayangkan ketika kita menolak tugas, tidak disiplin,
menunda-nunda, tidak tekun atau mengalihkan
tanggungjawab. Apa yang terjadi dengan pekerjaan dan diri
kita ?. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berprestasi jika
penyakit malas masih menjangkiti kita ?. Hmm, tentunya kita
semua lebih suka melihat orang yang rajin bekerja. Begitu pula
dengan orang yang mempekerjakan kita. Di manapun, mau di
kantor, di rumah, di masyarakat, di masjid ataupun di tempat
lain.Nah, bagaimana cara mengatasi rasa malas ?. Inilah
pertanyaan besarnya! Selain berdoa kepada Allah swt untuk
dijauhkan dari penyakit ini, kita bisa mencoba beberapa tips
di bawah ini:
1. Ubah posisi!
Kalau rasa malas hadir saat kita sedang duduk, maka
berdirilah! Kalau berdiri kita masih merasa malas, berjalanlah.
Kalau masih saja malas, berlarilah! Maksudnya, melakukan
pekerjaan dengan gesit dan sedikit berlari ketika bergerak dari
satu tempat ke tempat lain.

2. Visualisasikan Impian Anda
Lahirkan motivasi bekerja Anda dengan memvisualisasikan
tujuan atau hasil manis yang akan Anda dapatkan dengan
bersusah payah di hari ini! Kesuksesan dan surga Insya Allah
menjadi hadiah buat muslimin yang bekerja dengan sungguh-
sungguh dan totalitas.
3. Menu bergizi, Olah Raga & Istirahat
Fisik yang kurang fit tentu mengganggu kinerja kita. Jadi,
pastikan olah raga dan istirahat yang teratur serta menu
makanan bergizi menjadi bagian dari pola hidup kita.
4. Lakukan saja.
Toh kalau misalkan kita masih malas melakukan suatu tugas;
misal tugas A. Ya sudah, lakukan saja tugas A ! Stop dreaming
and take action! Berhentilah berfikir [untuk terlalu banyak
pertimbangan] dan lakukan saja. Kebanyakan berfikir
membuat kita mencari-cari alasan atau memunculkan rasa
takut untuk mencoba atau takut salah.
Nah, itulah tips sederhana untuk mengusir rasa malas. Semoga
bermanfaat !. Tetap semangat !!! .
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