
Students Need To 
Lead The Classroom, 

Not Teachers

Disusun oleh: Mutiara Lewi Siringo Ringo
Disunting oleh: Safira Nur’Aini Azhiim



Pemimpin
Pemimpin (Leader) adalah seseorang yang mempunyai 
kelebihan atau kecakapan di dalam suatu bidang, 
sehingga ia mampu mempengaruhi orang-orang 
melakukan sesuatu aktivitas untuk pencapaian suatu 
tujuan.

Seorang pemimpin juga memiliki peran untuk mengajak 
anggotanya untuk berani mengeluarkan suatu 
pendapat.

Memiliki potensi diri serta kemampuan 
untuk mempengaruhi orang lain 
menjadi lebih baik dan dapat
mengendalikan diri.



Kenali dirimu lebih jauh !

Menjadi seorang pemimpin, kita juga harus mengetahui 
lebih dalam terkait diri sendiri, untuk apa? 

Agar kita dapat mengetahui potensi, 
kemampuan serta kelebihan juga      

kelemahan dari diri kita sendiri.

Bagaimana cara kita mengetahui 

potensi & kemampuan 

diri kita serta melatihnya?



Cara mengenali serta melatih diri :

Aktif dalam 
mengikuti 

organisasi di 
sekolah.

Berani 
mengeluarkan 

pendapat.

Menjadi teladan 
yang baik.

Memperluas 
pengetahuan. 



Apakah seorang pelajar bisa 
menjadi pemimpin ?

Jika seorang pelajar memiliki kemauan untuk 
melatih kemampuan, ia berpotensi untuk menjadi 
seorang pemimpin.

Dalam memimpin suatu kelas di sekolah, seorang 
pemimpin bukan berarti hanya menjadi orang 
terdepan, tetapi ia memiliki derajat yang 
sama dengan anggotanya. Pemimpin juga harus 
peduli, membantu, serta mengajak anggota 
melakukan sesuatu aktivitas untuk mencapai tujuan 
bersama. Dan juga memiliki ide-ide yang 
membangun.



4 prinsip utama penelitian otak : 

• “The one that does the work does the learning”
(Yang melakukan pekerjaan, melakukan 
pembelajaran)

• “ New learning must be organized around a few 
significant ideas”
(Pembelajaran baru harus diatur di sekitar 
beberapa ide penting)

• “New learning must be useful”
(Pembelajaran baru harus bermanfaat)

• “Interference must be reduced”
(Gangguan harus dikurangi)

Katherine Cadwell



“Leaders must be 
close enough to 
relate to others, but 
far enough ahead to 
motivate them”
(Pemimpin harus cukup dekat 
untuk berhubungan dengan orang 
lain, tetapi cukup jauh ke depan 
untuk memotivasi mereka)

John C. Maxwell



● Students need to lead the classroom, 
not teachers. 
(Katherine Cadwell – TEDx Talks)

● https://youtu.be/gzQhiB2EOVE

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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