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Abstract: Contructivism teaching paradigm in this knowledge era focus on some
influential indicators. In the first place, teaching activity prioritizes in main teaching
activity than in activity of teaching manager. For the time being, teaching and learning
surface prefers considering the main teaching principle that steers up in the classroom is a
part of teaching activity. For the time after, teaching materials necessary reflected from
personal experience, social phenomenon, and even natural environment. Following in
further, curriculum is not merely put down as the entire description of competence that
will be stimulated and developed by some teaching periods, but as the systematic taks
and strategy of application. As also important, characteristic of learning interaction in the
classroom application is characteristically, active with the self-integrated conception to
build meaning personally and interpersonally, lacturers build and intergrate its conception
(contents and teaching process) through facilitating its whole process. Extracting from the
preference of the latest era that rates human’s capital or intellectual capital as the prior
tendency to survive individually even in a group (society and nation).
Abstrak: Tujuan penulisan ini adalah untuk memaparkan pentingnya sebuah
profesionalisme pendidik khususnya profesionalisme dosen. Penulisan ini bermanfaat
bagi para pendidik untuk menilai kinerja dosen dalam proses pembelajaran melalui
angket kinerja dosen yang diisi oleh mahasiswa dalam meningkatkan komitmen mereka
sehingga menjadi dosen yang profesional dan meningkatkan mutu kelulusan. Paradigma
pembelajaran konstruktivisme pada abad pengetahuan berorientasi pada pembelajaran
yang berbasis pada aliran konstruktivistik dapat diberikan indikatornya Pertama,
aktivitas pembelajaran lebih mengutamakan aktivitas pebelajar dari pada aktivitas
pengelola pembelajaran. Kedua, latar belajar dan pembelajaran memperhitungkan
konsepsi utama pebelajar yang dibawa ke dalam aktivitas belajar sebagai bagian dari
aktivitas pembelajaran. Ketiga, materi pembelajaran perlu diangkat dari pengalaman
personal pebelajar, mempertimbangkan kehidupan nyata yang dialami, dan di masyarakat
sekitar. Keempat, kurikulum tidak lagi dipandang sebagai kumpulan deskripsi
keterampilan yang akan ditransfer ke pebelajar, tetapi sebagai rangkaian tugas dan
strategi pelaksanaannya. Kelima, karakteristik interaksi belajar di latar kelas bercirikan:
aktif dengan konsepsi dirinya terintegrasi dalam situasi belajar untuk membangun makna,
dalam membangun makna berlangsung secara personal dan sosial, dosen membawa dan
mengintegrasikan konsepsinya (isi dan pembelajaran) dalam memfasilitasi proses
pembelajaran. Abad 21 (abad pengetahuan) dan meninggalkan abad informasi dan
industrial. Kecenderungan abad ini adalah menempatkan human capital/intelectual
capital sebagai tiang utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik pada
tataran individu maupun kelompok (masyarakat, bangsa, dan negara).

Kata kunci: konstruktivisme, profesionalisme dosen, mutu lulusan, abad
pengetahaun
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(menyenangkan),

baik

oleh

mahasiswa maupun dosen. Dengan
kondisi dan orientasi pembelajaran di
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membangun/mengkonstruksi
pengetahuan.

Salah

penyebabnya

adalah

satu

faktor

kompetensi

pendidik belum memenuhi standar
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Badan Standardisasi Nasional. 2001.
Sistem Standardisasi Nasional.
Jakarta: BSN.
Bafadal

Ibrahim, .1992. Supervisi
Pengajaran:
Teori
dan
Aplikasinya dan Pembinaan
Profesionalisme Guru. Jakarta:
Rinika Cipta

Brooks, J.G. dan Brooks, MG. 1993. The
Case
for
Constructivist
Classrooms. Virginia: ASCD.
Connor, J.R. 1990. Naive Conceptions
and
the
School
Science
Curriculum. What Research Says
to the Science Teaching VII.
Washington DC.: NSTA, 5—18.
Depdiknas. 2002. Konsep Pendidikan
Kecakapan

Hidup.

Jakarta:

Dirjen Dikdasmen.
Depdiknas. 2002. Standar Kompetensi
Guru Kelas SD/MI Program D2
PGSD. Jakarta: P2TK Ditjen
Dikti.
Depdiknas. 2004. Standar Kompetensi
Lulusan PGSMP/SMA. Jakarta:
P2TK Ditjen Dikti.
DAFTAR PUSTAKA
Ajeyalemi,
D.A.
1993.
Teacher
Strategies Used by Examply STS
Teacher, What Research Says to
the Science Teaching VII.
Washington DC.: NSTA, 5—18.

DePorter, B., Reardon, M., dan SingerNourie, S. 2001. Quantum
Teaching.
Terje-mahan
Nilandari, A. Bandung: Kaifa
Djohar M.S. 2003, Pendidikan Strategik,
Alternatif untuk Pendidikan
Masa Depan Menuju Masyarakat
Madani,
PT.
Remaja
Rosdakarya.

Driver, R. dan Leach, J. 1993. A
Constructivist View of Learning:
Children’s Conceptions and the
Nature
of
Science,
What
Research Says to the Science
Teaching VII. Washington DC.:
National
Science
Teachers
Association, 103—112.
Durori, M. 2002. Media Belajar dan
Alat Peraga Sederhana untuk
Mengembangkan Pembel-ajaran
Aktif, Kreatif, Efektif dan
Menyenangkan
(PAKEM).
Banyumas: Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas.

Fasli Jalal, 2005, Reformasi Pendidikan
Dalam Konteks Otonomi Daerah,
Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
Goleman,

D.

1998.

Emotional

Intelligence. New York: Bantam
Books.
Goleman,

D.

1998.

Emotional

Intelligence. New York: Bantam
Books.

