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KATAPENGANTAR

(i}ngembafigafiteoripernbe|ajaranbertuiuan
" Ji.rtuk memudahl an setiap orang belajar,L)

riclrtk terkecuali siswa dan mahasiswa. Adalah suatu ke-

Ir.rrtrs anbagi set rap peng ajar agar memperhatikan betul

.s(..r ua variabel yangsecara teoritis maupun empiris ter-

lrtrl<ti mempengaruhi belajar, lebih spesifik lagrhasil be-

lrrjrrr. clan atav tujuan pembelaiaran; baik mereka yang

lrt.l Lllar fakta, konsep, prosedur maupun prinsip" Salah

srrrrr vartabel dirnaksud adalah strategi pembelaiatan yang

tlrtlirm literatur mutakhir disebut pula untuk sebagian

r)rlrLrpun seluruhnya sebagai metode pembelaiarzn, tek-

nik pemb elaiatzn,taktik pemb elaiar?fr, dan pendekatan

1>c'nrb elaiatarl

Buku Strategi Pembetaiaran ini memang belum

rliclcs arrtunruk mencakup ketiga dimensinya sekaligus,

yrrkni strategi pengorganisasian pemb elaiarzn, strategi

l)c.nya mparan isi pernb elaiat?n, danstrategi pengelolaan

lrcrnb elaiaran,melainkan 1ebih difokuskan pada strategi

r)cny ampaian isi pemb elaiara'^ Ha[ itu disebabkan

l<rrrcna dimensi strategi penyampaian isi pembelaiaran
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STRATECI PEMBELAJARAN

lebih stabil dan hanya akan berubah seiring dengan

ditemukannya teori baru strategi penyampatan oleh para
ilrnuwan pembela jaran. Seme ntara strategi pen gorgani-

sasian pembelaiaran dan strategi pengelolaan pembelaia-

ran pada umumnya mengikuti arahan atau kebijakan
negara sebagaimana tertuang dalam kurikulum pen-
didikan yang berlaku secara nasional.

Edisi pefiarna buku ini dimaksudkan untuk men-
jembatani paru mahasiswa calon guru dan guru pada
umurnnya guna memutakhirkan konstruksi pengetahuan

mereka perihal strategi pembelajaran. Harapannya ialah
agar mereka tergugah untuk secara lebih jauh menelisik
kemutakhiran lain sehingga konstruksi pengetahuan
yang dibangun menjadi lebih konkret dan relevan de-

ngan kebutuhan mereka sendiri dalam memudahkan
paru siswa dan mahasiswa belajar, bukan sebaliknya
membuat belajar menj adi sesuatu yang sulit.

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari pengala-

man, sumbangsih, diskusi produktif, dan saran berbagai
pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per
satu. Untuk hal tersebut penulis sarnpaikan penghargaan

dan ucapan teri makasih yang setinggi-tingginya. Kep ada

Sauda ru Dr,s. Mutrofin, M.Pd, yang di ten gahkesibukan-
nya masih bersedia mengeditori buku ini jrga penulis

samparkan terimakasih. Terimakasih yang sama penulis

samp atkan iu ga ke pada pimpinan Laks B ang P RE S S indo,
Yogyakatta, beserta staf yang bersediamenerbitkan buku
kecil ini hingga sampai ke tangan khalayak.

KATA PENGANTAR

semoga Tuhan yang Maha Esa selalu melimpah-

lirr. barokahNya sehin gga buku sederharua ini mem-

l x.r-il<an manfa at bagi slapapun yafigmemb acafiya, lebih-

It.lrilr trag i para mahasiswa calon guru yang sedang me-

r r(.rrr1ruh MataKuliah strategi pemb elaiaran atau Strategi

llt.lrrj:tr Meng aiar. Kritik , safar', dan telaah yang kons-

r r.r rl<ril' untuk penyempum aar: padaedisi-edisi mendatang

st.lrrl, penulis harapkan dan terima dengantar*gan dan

lril<iran terbuka.

Jemb er, KamPus Bumi Tegalboto,

Medio November 201'4,

Penulis,
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