MEMFASILTASI PEMBELAJARAN BERPUSAT PADA SISWA
Sukma Perdana Prasetya*)
Abstrak: Penerapan pendekatan yang berpusat pada siswa (student centered) dalam
pembelajaran Geografi diasumsikan akan menimbulkan hasil yang lebih baik. Hal
ini tidak terlepas dari pandangan bahwa proses pembelajaran yang benar adalah
pembelajaran yang tidak hanya memindahkan informasi atau pengetahuan dari guru
kepada siswa, tetapi juga menggalakkan perkembangan kemampuan siswa (bertanya
dan menemukan). Guru Geografi membutuhkan adaptasi gaya mengajar dan
metode pembelajaran mereka untuk memfasilitasi proses belajar (learning process)
dengan menawarkan beragam kesempatan belajar yang sesuai untuk gaya belajar
siswa yang berbeda, subjek materi yang berbeda, dan untuk hasil belajar berbagai
materi Geografi yang berbeda.
Kata Kunci : Pembelajaran, Geografi, Student Centered.
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Gambar 1. Model Mengajar Guru Geografi (sumber: Lambaert dan Balderstone, 2012)
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prisip agar diaplikasikan oleh para
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hanya

dapat

memilih

dan

melaksanakan strategi pembelajaran
yang

diklasifikasikan

sebagai
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