
Komunitas Kreatif sebagai Alternatif 
Pendidikan Dasar

Hidden Curriculum atau kurikulum tersembunyi, yaitu 
kurikulum yang berisi nilai-nilai kurtural dan 
kebangsaan, kini mulai digali kembali dalam proses 
pembelajaran di sekolah. Selain disisipkan dalam 
pelajaran formal di kelas, Bu Idayati menjelaskan 
bagaimana nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan melalui 
pemberdayaan komunitas kreatif di sekolah-sekolah.

Baca selengkapnya

Sudahkah Guraru Melengkapi Data Diri di 
Guraru.org?

Halo, Guraru! 

Untuk menambah kenyamanan Guraru dalam berbagi di 
guraru.org, kami meminta kesediaan Guraru untuk 
melengkapi data diri Guraru yang terdapat pada 
halaman 'Edit Profil'. Selain itu, tentunya hal ini akan 
memberikan kemudahan bagi Guraru untuk saling 
berbagi informasi yang berkaitan dengan latar belakang 
Guraru, mulai dari asal sekolah, daerah mengajar 
hingga mata ajar. 

Mohon kesediaannya, Guraru!
Terimakasih dan mari bersama-sama menginspirasi.

Bulan Pendidikan 2013

Dalam rangka meramaikan bulan pendidikan, pada 
bulan Mei lalu pengelola Guraru mengadakan lomba 
#BelajarSeru dan Lomba Menulis artikel di website 
Guraru. Selamat kepada Pak Septiko Aji, Pak Rudy 
Hilkya, Pak Okky Fajar, Ibu Alitta, dan Ibu Esti 
Kristikasari sebagai pemenang lomba #BelajarSeru, Pak 
Wijaya sebagai pemenang terpopuler Lomba Menulis 
(klik di sini untuk membaca tulisan Pak Wijaya), dan 
tentunya Pak Sukani sebagai pemenang utama Lomba 
Menulis Hari Pendidikan Nasional 2013 (klik di sini 
untuk membaca tulisan dari Pak Sukani).

Pemenang Lomba Menulis Hari Pendidikan 
Nasional 2013



Simak kesan pesan Pak Sukani memenangkan Lomba 
menulis Hari Pendidikan Nasional 2013!

Baca selengkapnya

Sampaikan Rekomendasi Guraru! 

Seperti yang sudah Guraru ketahui, di hari Senin setiap 
minggunya @GuraruID mengadakan diskusi 
#GuraruTalk. Tidak hanya dapat berpartisipasi dalam 
diskusi mingguan, Guraru juga dapat 
merekomendasikan topik untuk #GuraruTalk setiap 
minggunya! Sampaikan rekomendasi topik Guraru 
melalui Twitter Guraru ataupun Facebook Guraru. 
Kami tunggu berbagai ide menariknya, Guraru!

Mari Berbagi di Guraru.org

Tidak hanya berbagi melalui artikel, kini guraru.org 
mengundang Guraru untuk berbagi berbagai informasi 
yang dapat mendukung proses pembelajaran, mulai dari 
KTSP, E-Book, informasi beasiswa, informasi 
pelatihan/seminar, dan sebagainya di website Guraru!

Mari berbagi!

#GuruSeru Juni 2013 : Ibu Hedy Lim

Ibu Hedy Lim, seorang sarjana Teknik Industri yang 
merasa “salah tempat” ketika bekerja di tempat 
sebelumnya hingga akhirnya merasa terpanggil untuk 
mengajar. Kini, beliau merupakan seorang guru 
matematika yang tidak pernah bosan mengikuti 
perkembangan teknologi untuk kebutuhan proses 
belajar mengajar.

Baca selengkapnya

Guraru ingin merekomendasikan #GuruSeru untuk 
bulan Juli 2013? Tentu saja bisa! Kirim profil guru 
(nama, akun Twitter, akun Facebook, alamat blog, 
nama profil akun Guraru) ke pengelola@guraru.org. 
Kami tunggu rekomendasi dan partisipasinya, Guraru!

Optimalkan Kemanfaatan Jejaring Sosial 
oleh Guru

Guru dapat menggunakan media sosial untuk berbagi 
banyak hal, mulai dari menginformasikan kegiatan 
kelas dan berbagi pendapat pribadi, sampai berteman 
dengan para siswanya. Pak Rudy Hilkya mengajak 
rekan pengajar yang belum aktif di media sosial untuk 
mengejar ketinggalan dengan membuka diri dan 
mengoptimalkan manfaat media sosial di bidang 
pendidikan.

Baca selengkapnya



Dahsyatnya Cerita Inspiratif di Awal 
Pembelajaran

Emosi positif adalah keadaan di mana pembelajaran 
mampu menghadirkan suasana ceria (joy), ketertarikan 
(interest), kepuasan atau kelegaan (contentment) dan 
cinta (love). Membangun emosi dan hubungan positif di 
kelas dapat mempercepat proses belajar dan membantu 
tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Pak Heriyanto 
Nurcahyo berbagi pengaruh cerita inspiratif di awal 
pembelajaran terhadap keberhasilan proses belajar.

Baca selengkapnya

Anda menerima Newsletter ini karena tergabung dalam komunitas Guraru. Klik disini untuk unsubscribe.




