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Apakah Anda tahu cara untuk mencapai 
tujuan ketika Anda mengajar sebuah 
pelajaran? Apakah Anda mempunyai 
sebuah peta yang menunjukkan langkah-
langkah yang perlu diambil untuk mencapai 
tujuan Anda?  
 

Dalam mengajar, peta yang kita pakai 
disebut rencana pembelajaran. Semua guru 
yang baik belajar menggunakan rencana 
pembelajaran. Rencana ini memberitahu di 
mana kita memulai, menunjukkan langkah- 
langkah di tengah perjalanan, dan 
menunjukkan tujuan kita, atau akhir 
pelajaran. 

Rencana atau peta pembelajaran: 

1. Menunjukkan titik permulaan. Yang 

terbaik adalah memulai dengan apa yang 

telah diketahui peserta berdasarkan 

pengalaman hidup mereka dalam belajar,  

termasuk belajar di sekolah. 
 

2. Memberikan petunjuk yang jelas untuk 

setiap langkah yang harus diambil dalam perjalanan menuju tujuan. Langkah-langkah ini mengajarkan 

informasi, keyakinan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.   
   

3. Menunjukkan titik akhir. Akhir, atau tujuan, adalah apa  yang dapat dilakukan peserta setelah mereka 

mempelajari setiap langkah dalam perjalanan.  
 

Menggambar sebuah rencana atau peta pembelajaran menolong kita untuk menjadi guru yang lebih baik. 

Saat memikirkan setiap langkah, kita mengurangi kecepatan, dan kita memperhatikan. Kita tidak akan 

tersesat.Yang lebih penting lagi, orang yang kita ajarkan tidak tersesat! 
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  APAKAH ANDA TAHU ANDA MAU KEMANA? 

 

Lihat labirin di atas: 
Apakah Anda dapat 

menemukan jalan Anda dari 

ujung kanan atas ke ujung 

kiri bawah di jalur  yang 

putih? Akan ada banyak 

langkah, ke kiri dan ke 

kanan, ke atas, bawah, dan 

mendatar!  

 

Buatlah sebuah peta atau rencana pembelajaran untuk pelajaran 

yang akan Anda ajarkan. Pikirkan titik awal di mana peserta akan 

memulai. Apa yang mereka ketahui? Pikirkan di mana Anda akan 

mengakhiri. Apa yang Anda inginkan untuk mereka ketahui, yakini, 

dan dapat lakukan? Apa yang Anda perlu ajarkan agar mereka dapat 

bergerak dari titik awal hingga titik akhir?  
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