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KATA PENGANTAR
Menjelang era Revolusi Industri 4.0, dunia
Pendidikan Indonesia dituntut untuk menyiapkan diri
memasuki masa ini, karena pada masa ini dunia informasi
dan teknologi akan sangat mempengaruhi aktivitas dunia
pendidikan Indonesia dengan sangat masif tanpa mampu
dibendung oleh siapapun. Informasi dan pengetahuan baru
menyebar dengan mudah dan cepat bagi insan pendidikan di
tanah air. Pendidikan Indonesia mengalami disrupsi yang
sangat hebat sekali. Peran guru yang selama ini sebagai satusatunya penyedia ilmu pengetahuan sedikit banyak bergeser
menjauh darinya. Di masa mendatang, peran dan kehadiran
guru di ruang kelas akan semakin menantang dan
membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Era revolusi
industri 4.0 merupakan tantangan berat bagi guru Indonesia
dimana dunia pendidikan adalah tantangan besar abad ini.
Jika tidak mengubah cara mendidik dan belajar-mengajar,
maka di 30 tahun mendatang dunia pendidikan Indonesia
akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Dominasi
pengetahuan dalam pendidikan dan pembelajaran harus
diubah agar kelak anak-anak muda Indonesia mampu
mengungguli kecerdasan mesin sekaligus mampu bersikap
bijak dalam menggunakan mesin untuk kemaslahatan.
Kolaborasi dari berbagai topik dalam sektor pendidikan yang
dituangkan dalam buku ini mencoba untuk memberikan
inspirasi dan pengalaman bagi pembaca dalam mencermati
perkembangan dunia pendidikan Indonesia dalam satu
dasawarsa terakhir.
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Buku ini difasilitasi Oleh Forum Dosen Indonesia
Daerah Maluku untuk para dosen yang tersebar di Indonesia
yang pernah mengikuti pelatihan penulisan buku pada awal
tahun 2020 lalu. Book Chapter ini menyajikan berbagai
konsep dan teori serta pendekatan ilmiah dengan bahasa
yang renyah dan mudah dimengerti terutama dalam
mencermati perkembangan dunia pendidikan Indonesia
dalam satu dasawarsa terakhir hingga menjelang era
Revolusi 4.0 di Indonesia yang terus bergeliat dari hari ke
hari. Topik-topik yang sangat menarik didalam buku ini
yakni strategi pembelajaran di masa depan, pendidikan
Jasmani di Masa Pandemi Berbasis Blended Learning di Era
Revolusi 4.0, Pendidikan, Karakter pada Generasi Milenial,
Praktik Manajemen Pendidikan, Pembelajaran Terpadu
dalam Pendidikan, Praktik Teknologi Pendidikan dalam
Merdeka Belajar.
Forum Dosen Indonesia Daerah Maluku sangat
mengharapkan kiranya para pembaca dapat menjadikan buku
ini sebagai rujukan untuk memperluas pengetahuan dan
memperbaiki pemikiran bagi akademisi, mahasiswa, guru,
siswa, peneliti maupun praktisi untuk terus mengembangkan
sektor pendidikan menuju era revolusi Indurstri 4.0 di
Indonesia.

Ambon, Oktober 2020

Jusuf N. Anamofa, S.Si., M.Phil.
Ketua
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BAB I
STRATEGI PEMBELAJARAN
DI MASA DEPAN
Fitria Meisarah, S.Pd., M.Pd.
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris,
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

1.1 Pendahuluan
Belajar sebagai aktifitas utama dalam proses
pendidikan dan telah menjadi topik yang paling banyak
dipelajari untuk dikembangkan. Sejarah mencatat pada tahun
1885, Hermann Ebbinghaus menjadikan belajar sebagai
topik dalam penelitian psikologi (De Houwer, BarnesHolmes dan Moors, 2013). Semenjak saat itu, beragam lintas
ilmu seperti neurosains, ekologi perilaku, teori revolusi,
evolusi ilmu komputer, serta banyak disiplin ilmu lainnya
melakukan berbagai pendekatan untuk memberikan
prevalensi konseptual tentang belajar (Barron et al., 2015).
Sebagai akibatnya, banyak bermunculan teori-teori belajar
antara lain: behavioris, kognitif, konstruktivis, sosialkonstruktivis, pragmatis, analitik, dan konektivis. Dari
semua teori tersebut, teori belajar lebih banyak berorientasi
kognitif-konstruktivis sebagaimana yang dikemukakan oleh
Frederic C Bartlett (1958) tentang “Berpikir, eksperimental,
dan studi sosial”, Jerome Bruner (1961) tentang “Tindakan
penemuan”, Adrian D. de Groot (1965, asli diterbitkan pada
tahun 1946) tentang “Pemikiran dan pemilihan dalam catur”,
John Dewey (1910) tentang “Bagaimana cara berpikir”, Jean
Piaget (1952) tentang “Asal mula kecerdasan pada anakDunia Pendidikan Indonesia Menuju Era Revolusi 4.0
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anak”, dan Lev Vygotsky (1962, asli diterbitkan pada tahun
1934) tentang “Pikiran dan Bahasa” (Spector et al., 2014).
Sebagai hasil dari konseptualisasi umum dari
pembelajaran, teori belajar banyak digunakan dalam sistem
pendidikan. Meskipun demikian, tidak semua teori belajar
dapat mendukung kebutuhan siswa. Belajar seperti apa yang
dibutuhkan siswa pada lima tahun, sepuluh tahun, atau
bahkan berpuluh tahun ke depan? Teori belajar sudah
seharusnya dapat memfasilitasi dan memberikan peluang
bagi siswa untuk menemukan makna dan informasi yang
relevan atau menerapkan ide dengan menggunakan strategi
dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan diri
mereka sendiri (Devi, 2019). Untuk memulainya perlu
memiliki pemahaman tentang definisi belajar dan
pembelajaran, strategi dan pendekatan pembelajaran yang
mampu mendeskripsikan kebutuhan siswa di masa depan.
1.2 Belajar dan Pembelajaran
Seorang psikolog berkebangsaan Swiss, Jean Piaget
merupakan salah satu tokoh dalam pengembangan teori
belajar. Selama lima dekade, Piaget mempelajari
perkembangan intelektual terhadap observasi dan adaptasi
lingkungan (Al-jarrah et al., 2019; Devi, 2019). Piaget
meyakini sifat ingin tahu mendorong siswa untuk terusmenerus mengonstruksi lingkungan. Hasil dari kegiatan
konstruksi lingkungan, kemudian membentuk skema, yaitu
suatu jaringan yang berisi konsep-konsep pengetahuan.
Siswa mampu mengaitkan, menggabungkan, dan
mengintegrasikan pengetahuan ke dalam suatu pengetahuan
baru. Proses ini disebut asimilasi atau menyesuaikan suatu
skema baru dengan skema sebelumnya. Di sisi lain, siswa
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juga mampu mengubah skema agar dapat berfungsi dan
sesuai dengan skema baru, atau yang dinamakan akomodasi.
Dalam proses belajar, asimilasi dan akomodasi biasanya
bekerja berdampingan. Namun, akomodasi dinilai sangat
penting karena berkaitan dengan keberlangsungan siswa
dalam menafsirkan konsep dan kerangka kerja baru. Akan
tetapi, hal ini kemungkinan besar memacu konflik kognitif.
Dalam hal ini, siswa perlu memantapkan pemahamanan
melalui penyempurnaan konstruksi.
Kemampuan
setiap
siswa
berbeda
dalam
mengonstruksi pengetahuan. Hal ini disebabkan karena sifat
pengetahuan yang tidak statis dan terus berkembang sesuai
dengan pengalaman. Siswa yang aktif dalam proses belajar
memiliki pengalaman yang kaya dan berpengaruh pada
kemajuan belajar. Namun, siswa yang kurang aktif akan
dapat terus belajar meskipun kemajuan dalam proses belajar
lambat tercapai. Hal ini ini sesuai dengan yang disampaikan
oleh filsuf terkenal Yunani, Plato (427-347 SM) yang
menyatakan bahwa belajar akan selalu terus berjalan
meskipun tidak berlangsung cepat. Siswa mungkin
membutuhkan banyak waktu untuk mempelajari sesuatu
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Walaupun
selama ini siswa yang lambat dalam mencapai kemajuan
belajar dikonotasikan sebagai siswa yang lemah. Padahal
cepat atau lambatnya kemajuan belajar tergantung dari
pengalaman yang diperoleh selama pembelajaran.
Pemikiran Plato dimaknai United Nations,
educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO), belajar adalah proses yang terjadi sepanjang
hidup. UNESCO merumuskan belajar ke dalam empat pilar,
yaitu: 1) belajar untuk tahu, yaitu memperoleh instrumen
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pemahaman; 2) belajar untuk melakukannya, agar dapat
bertindak kreatif di suatu lingkungan; 3) belajar untuk hidup
bersama, sehingga dapat berpartisipasi dan bekerja sama
dengan orang lain dalam semua kegiatan; dan 4) belajar
menjadi, sebagai suatu perkembangan penting yang berasal
dari tiga sebelumnya (Delors, 2013). Ini berarti belajar
merupakan penggabungan antara penguasaan pengetahuan
dan keterampilan dalam rangka pengembangan diri agar
dapat memahami yang ada disekitarnya melalui interaksi
dengan lingkungan. Ketika siswa berinteraksi, konstruksi
pengetahuan akan secara maksimal berkembang.
Dengan demikian, belajar tidak hanya terjadi secara
individual sebagaimana konsep Piaget, melainkan juga
terjadi akibat interaksi sosial sebagaimana teori yang
dikembangkan oleh Lev Vygotsky. Vygotsky mengidentifikasi bahwa konstruksi pengetahuan terjadi dalam wilayah
yang disebut Zone Proximal Development (ZPD) sebagai
wilayah dalam mempelajari sesuatu menurut kemampuan
tertentu, yaitu kemampuan aktual yang diperoleh tanpa
bantuan orang lain dan kemampuan potensial yang dicapai
dengan bantuan orang lain (Al-jarrah et al., 2019; Devi,
2019). Siswa memiliki kemampuan tertentu (bakat) yang
cenderung dapat berkembang seiring dengan pengalaman
dan pengetahuan yang dimilikinya. Tetapi tidak semua
kemampuan itu dapat berkembang tanpa bantuan orang lain.
Dengan memperoleh bantuan, siswa menjadi lebih terarah
dalam pengembangkan kemampuan dirinya.
Teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh
Piaget dan Vygotsky merupakan penjabaran konstruksi
pengetahuan dan proses belajar yang dilakukan siswa (Aljarrah et al., 2019; Devi, 2019). Dalam teori ini, untuk
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belajar, siswa secara sadar, aktif, dan bertanggung jawab atas
pembelajaran. Siswa memikirkan dan melakukan sesuatu
untuk memproses, menafsirkan, dan mengkoneksikan
pengetahuan menjadi pengetahuan baru yang dimodifikasi
sesuai kebutuhan (Griffiths dan Cansiz, 2015). Ini sejalan
dengan pendapat Jerome Bruner, seorang konstruktivis asal
Amerika yang mengatakan bahwa setiap kali siswa
mempelajari sesuatu, siswa menambahkan tautan atau
simpul ke struktur kognitif tempat siswa dapat
mengkonstruksi dan menghubungkannya nanti (tomprof.
stanford.edu). Dalam pandangannya, Brunner mengasumsikan pengetahuan layaknya sebuah jembatan yang akan
menjembatani siswa di kehidupan masa depan.
Belajar tidak hanya berkaitan dengan kognitif dan
sosial, tetapi juga metakognitif (Griffiths dan Cansiz, 2015).
Metakognitif adalah kerangka kerja sistematis yang
digunakan
untuk
menjelaskan
dan
mengarahkan
pengetahuan kognisi, dan keterampilan untuk mencapai
tujuan tertentu (Moshman, 2018; Al-jarrah et al., 2019).
Pengetahuan kognitif berarti siswa mengetahui pengaturan
diri mereka sendiri yang terdiri atas pengetahuan deklaratif
(mengetahui tentang hal-hal), pengetahuan prosedural
(mengetahui cara melakukan sesuatu), dan pengetahuan
bersyarat (mengetahui mengapa dan kapan). Pengetahuan
kognitif membantu siswa mengatur dan mengendalikan
aktifitas belajar sebagai suatu keterampilan. Griffiths dan
Cansiz dalam studinya pada tahun 2015 menyatakan bahwa
keterampilan dalam hal ini mencakup perencanaan
(pemilihan strategi dan alokasi sumber daya), pemantauan
(kesadaran tentang pemahaman dan kinerja tugas), dan
evaluasi (menilai produk dan proses pembelajaran)
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Teori-teori di atas mengiring definisi belajar sebagai
proses kompleks untuk mengubah perilaku yang dihasilkan
dari pengalaman (De Houwer, Barnes-Holmes dan Moors,
2013; Asrori, 2016). Perubahan tingkah laku menyangkut
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan organisme sebagai
perolehan dari kegiatan belajar. Pengetahuan, keterampilan,
dan sikap pada dasarnya adalah fungsional yang mendasari
definisi belajar. Sedangkan, organisme merupakan aspek lain
dari definisi belajar di tinjau dari segi mekanistik. Secara
mekanistik, belajar adalah adaptasi ontogenik, yaitu sebagai
perubahan dalam perilaku yang dihasilkan dari keteraturan di
lingkungan di mana siswa berada. Secara fungsional,
perubahan perilaku bersifat sementara yang disebabkan
stimulus serta faktor lain di luar pengalaman. Satu stimulus
yang disajikan pada sebuah momen tunggal, tidak mungkin
menyebabkan perubahan permanen pada perilaku – sehingga
hal ini bukanlah contoh belajar. Secara mekanistis, belajar
merupakan perolehan dari keteraturan yang mencakup
kehadiran stimulus ganda pada berbagai momen. Tetapi ini
memerlukan pengetahuan langsung tentang proses internal,
sehingga perubahan perilaku secara fungsional lebih dapat
diverifikasi dan digeneralisasi.
Dua definisi belajar tersebut di atas, secara singkat
merujuk pada “perubahan perilaku” versus “penentu
perubahan perilaku” (De Houwer, Barnes-Holmes dan
Moors, 2013). Belajar sebagai perubahan perilaku berkaitan
dengan pengalaman yang memberi efek terhadap perilaku.
Menurut mereka, efek dari kegiatan belajar menunjukkan
bahwa perubahan perilaku tidak perlu atau tidak cukup
terjadi. Tidak semua efek pengalaman pada perilaku yang
mengalami perubahan dianggap sebagai bagian dari proses
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belajar dan tidak semua perubahan perilaku disebabkan oleh
pengalaman. Sedangkan, belajar sebagai penentu perubahan
perilaku berkaitan dengan sebab akibat. Dari perspektif ini.
perubahan perilaku dihasilkan dari penyebab yang
berdekatan, yang mana elemen perubahan perilaku harus
hadir pada saat perilaku berubah.
Pendapat lain datang dari studi yang dilakukan oleh
Barron dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang
menyimpulkan bahwa belajar bukanlah perubahan perilaku,
melainkan perilaku yang diubah. Belajar adalah konsep
pemprosesan pengetahuan dalam mekanisme yang
memungkinkan perubahan perilaku. Meskipun secara
filosofis sulit untuk membedakan antara belajar dan
penyebab perubahan perilaku, namun belajar sesungguhnya
bergantung pada pengalaman sebagai sumber pengetahuan
yang dipelajari. Sejalan dengan pendapat De Houwer,
Barnes-Holmes dan Moors, belajar mungkin tergantung pada
pengalaman, tetapi tidak semua pengalaman akan dipelajari.
Belajar sesungguhnya merupakan pembaharuan sistem yang
terstruktur berdasarkan pemprosesan pengetahuan baru
(Barron et al., 2015).
Terlepas dari berbagai kontradiksi definisi belajar,
hasil belajar seharusnya bersifat relatif permanen, bertahan
lama, dan kontinu dari waktu ke waktu, serta dapat
bermanfaat untuk kepentingan hidup siswa pada saat ini
maupun di masa akan datang. Hasil belajar diukur melalui
serangkaian proses pengamatan (De Houwer, 2014) yang
melibatkan berbagai aktifitas dalam serangkaian kegiatan
belajar, seperti membaca, mendengarkan, mengobservasi,
mengajukan dan menjawab pertanyaan, mengimitasi,
memodifikasi, memanipulasi, merekonsiliasi, membanding-
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kan, dan lain-lain. Hasil belajar dapat terlihat dari
sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, atau sebelumnya tidak
mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar juga terlihat dari
meningkatnya keyakinan, percaya diri, dan motivasi untuk
melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukan,
atau menjadi lebih terampil.
Belajar diyakini terjadi apabila siswa berinteraksi
dengan lingkungan yang telah mengetahui atau menguasai
pengetahuan lebih dulu (Oxford et al., 2014; Griffiths dan
Cansiz, 2015; Devi, 2019). Konteks lingkungan yang
dimaksudkan di sini adalah orang lain, dalam hal ini adalah
sekolah dan komunitas/masyarakat (Devi, 2019; Hays dan
Reinders, 2020). Argumen ini dilatarbelakangi oleh definisi
sekolah itu sendiri. Sekolah merupakan tempat yang secara
efektif menyediakan komponen-komponen yang dibutuhkan
oleh siswa dalam pembelajaran, seperti guru, siswa,
perumusan tujuan, penentuan materi pelajaran, pemilihan
metode yang sesuai, media pembelajaran yang digunakan,
dan evaluasi yang diperlukan sesuai dengan analisis
keunikan karakteristik siswa (Asrori, 2016). Argumen lain
adalah berdasarkan keterhubungan dan kolaborasi dengan
komunitas mampu mempertajam dan mengembangkan
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku siswa dalam bentuk
kebermanfaatan (Hays dan Reinders, 2020).
Konsep belajar tidak dapat dipisahkan dari
pembelajaran. Secara harfiah pembelajaran merupakan
proses pengorganisasian secara bertahap dan sistematis
untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan dengan tujuan
yang telah ditetapkan. Dalam menentukan tujuan
pembelajaran harus diarahkan pada ketercapaian tujuan
umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan pembelajaran
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mengacu pada taksonomi pendidikan yang terdiri atas aspek
kognitif, afektif, dan psikomotor (Forehand, 2010). Aspek
kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan pengetahuan
untuk: 1) memahami, menjelaskan, dan meringkas suatu
contoh, 2) menguraikan dan menentukan suatu hubungan, 3)
menyusun dan membentuk pondasi baru, dan 4) menerapkan
sesuatu yang dipelajari. Karakteristik seperti menerima,
merespon, menilai, dan mengorganisasi merupakan aspek
afektif, sedangkan keterampilan dan penampilan termasuk
dalam aspek psikomotor. Adapun tujuan pembelajaran
khusus berkaitan dengan materi pembelajaran untuk
menyatakan perubahan perilaku yang dirumuskan dalam
rencana pengajaran. Tujuan pembelajaran khusus secara
spesifik menyatakan standar minimal kriteria perubahan
perilaku yang dapat diterima dan kondisi pembatasan
perilaku yang diharapkan dapat terjadi setelah aktifitas
belajar (Griffiths dan Cansiz, 2015).
Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada prinsipnya
bertolak pada dua kata kunci, yaitu “bagaimana” dan “apa”
(Hays dan Reinders, 2020). Prinsip “bagaimana” merupakan
serangkaian dari penjabaran tiga hal, yaitu: 1) bagaimana
pengetahuan ditransformasikan dalam instruksi yang jelas,
teorganisir, dan terstruktur, 2) bagaimana membentuk
perubahan perilaku, dan 3) bagaimana mengaplikasikan
pengetahuan (Serdyukov, 2017; Hays dan Reinders, 2020).
Sedangkan, prinsip “apa” lebih kepada materi pelajaran yang
diajarkan. Materi pelajaran adalah inti dari proses belajar
yang berisikan substansi yang disampaikan kepada siswa.
Namun, prinsip “bagaimana”, menurut Tom Whitby, seorang
pakar pendidikan terkemuka di New York, adalah lebih
penting dari “apa” yang siswa pelajari (diunggah dalam
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laman Twitter @tomwhitby pada 21 Oktober 2015). Siswa
dapat mengetahui sesuatu dari apa yang diajarkan, tetapi
siswa perlu mengimplementasikan pengetahuan dengan
latihan, pengulangan, dan penguatan. Hal ini merupakan
pengalaman yang mempengaruhi penentuan perubahan
perilaku.
1.3 Strategi Pembelajaran
Kegiatan belajar perlu mempertimbangkan dalam
pemilihan dan penentuan strategi pembelajaran. Dalam
mendefinisikan strategi pembelajaran perlu dilakukan
identifikasi pada pengertian umum terkait belajar mengajar
dan pengertian khusus terkait pengaturan diri siswa. Secara
umum, strategi pembelajaran merupakan garis besar
perencanaan,
pelaksanaan
pembelajaran,
penilaian,
pengayaan, dan remedial yang berisi cara-cara untuk
mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan memanfaatkan sumber daya pembelajaran (Asrori, 2016). Dalam hal
ini, strategi pembelajaran meliputi semua aspek dalam
pemilihan dan penentuan perubahan perilaku yang
diharapkan melalui pendekatan, teknik, metode, dan normanorma tertentu. Strategi pembelajaran secara khusus
didefinisikan sebagai kegiatan mengatur pembelajaran,
mencakup tindakan yang digunakan secara sadar, aktif, dan
berorientasi pada tujuan melalui langkah-langkah
perencanaan, pengelolaan pembelajaran, dan evaluasi
(Griffiths dan Oxford, 2014; Griffiths dan Cansiz, 2015).
Strategi pembelajaran dalam konteks pengaturan diri
memposisikan siswa untuk secara mandiri dan bertanggung
jawab terhadap pembelajaran dan aspek-aspek pendukung di
dalamnya seperti mengorganisir, menganalisis, merefleksi-
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kan, memantau, mencari bantuan, mengelola emosional, dan
lain-lain (Oxford et al., 2014). Meskipun diklasifikasikan ke
dalam dua definisi kategori, namun secara singkat strategi
pembelajaran dapat diartikan sebagai bagaimana proses dan
jalan pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran.
Dari kacamata psikologi yang dianut oleh aliran
konstruktivisme strategi pembelajaran lebih difokuskan pada
strategi kognitif dan metakognitif, dan strategi sosial dan
afektif (Oxford et al., 2014). Strategi kognitif berkenaan
dengan kegiatan untuk memproses pengetahuan dan
mengembangkan skema, yang kemudian disusun ke dalam
pengaturan pembelajaran sebagai bagian dari strategi
metakognitif. Ditinjau dari aspek sosial, strategi
pembelajaran berpusat pada cara berkomunikasi dan
memanfaatkan peluang komunikasi. Tidak kalah penting
adalah bagaimana mengendalikan dan mengembangkan
emosi dalam ranah strategi afektif.
Memahami strategi pembelajaran berarti memahami
pencapaian tujuan secara tepat dan efektif. Untuk mencapai
tujuan, maka pembelajaran diciptakan agar siswa dapat
mengkonstruksi pengetahuan melalui pemahaman. Dalam
memilih dan menentukan strategi pembelajaran, perlu
mempertimbangkan setiap keunikan karakter yang dimiliki
siswa. Oleh karenanya, berbagai pendekatan yang dipilih
adalah harus paling tepat dan efektif bagi setiap keunikan
karakter siswa (Griffiths, 2015). Untuk itu kegiatan belajar
dipusatkan pada siswa agar pembelajaran lebih fleksibel.
Ketika satu pendekatan tidak cocok, maka pembelajaran
diarahkan pada kegiatan lain. Memandang satu pendekatan
adalah cocok bagi setiap siswa adalah sama halnya dengan
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memaksakan siswa memiliki tingkat konstruksi pengetahuan
dan keterampilan yang seragam.
Madeleine Hunter, seorang pengajar dari Universitas
Cambridge mengatakan bahwa pembelajaran tidak boleh
berdasarkan prinsip “satu ukuran untuk semua“
(wiseoldsayings.com). Ini berarti pembelajaran harus
menyesuaikan dengan masing-masing keunikan karakter
siswa. Hal ini merupakan tantangan dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Keanekaragaman
mencakup variasi dan perbedaan seperti usia, jenis kelamin,
kepribadian, motivasi, gaya belajar (Griffiths, 2010), juga
termasuk budaya dan latar belakang (Griffiths, 2015).
Pembelajaran harus memastikan bahwa semua siswa;
dimanapun siswa berasal, dimanapun pembelajaran terjadi,
atau apapun budaya yang melatarbelakanginya memiliki
peluang untuk berkembang dan berhasil.
Keterampilan
menguasai
berbagai
strategi
pembelajaran berpengaruh pada tingkat keberhasilan siswa
dalam melalui tahapan-tahapan pembelajaran. Strategi
pembelajaran dapat berkontibusi langung maupun tidak
langsung terhadap pembelajaran (Griffiths, 2010; Griffiths
dan Cansiz, 2015). Strategi berkontribusi langsung berfokus
pada kognitif siswa, sehingga mengelola dan mengatur
proses pembelajaran menjadi sangat penting. Strategi
pembelajaran ini termasuk klarifikasi, pemantauan,
menghafal, menebak, penalaran deduktif, dan berlatih.
Sedangkan, strategi berkontribusi tidak langsung difokuskan
untuk menciptakan peluang bagi siswa untuk melakukan
praktik belajar. Meskipun tidak langsung berkontribusi pada
pembelajaran, praktik belajar adalah cara terbaik untuk

12

Dunia Pendidikan Indonesia Menuju Era Revolusi 4.0

mengetahui tingkat pemahaman siswa (Oxford et al., 2014).
Ini sesuai dengan pendapat Sophocles (496-406 SM) yang
menyatakan bahwa siswa harus belajar dengan melakukan
sesuatu yang diketahui olehnya, karena siswa tidak akan tahu
dengan pasti sebelum mencoba melakukannya. Menurutnya,
siswa perlu didorong mencoba melakukan sesuatu dan
mengungkapkan kesulitan yang dihadapi selama proses
belajar untuk menajamkan penalaran dan mengembangkan
pemahaman.
Sejalan dengan yang disampaikan Sophocles, seorang
pemimpin Revolusi Amerika, Benjamin Franklin (17061790) juga mengungkapkan tiga metafora strategi
pembelajaran, yaitu dijelaskan dan dilupakan, diajarkan dan
diingat, serta dilibatkan dan dilekatkan (Franklin, 2013).
Ungkapan ini menegaskan bahwa strategi pembelajaran
dalam bentuk penyampaian pengetahuan secara verbal tidak
cukup efektif dan efisien. Siswa tidak belajar dengan baik
sebagai pendengar. Siswa tidak akan mampu mengingat
semua pengetahuan yang disampaikan kepadanya. Kalaupun
bisa, berapa lama siswa dapat mengingat pengetahuan
tersebut? Sehingga strategi pembelajaran yang cenderung
berfokus pada penyampaian pengetahuan tidak membuat
siswa belajar banyak. Tetapi ketika siswa diajari melakukan
sesuatu, itu akan membuat siswa mengingat apa yang
diajarkan. Pemberian simulasi akan membuat siswa
berkembang pada tingkat kemajuan yang lebih cepat.
Namun, Franklin menyatakan bahwa hal terbaik dalam
pembelajaran adalah melibatkan siswa secara aktif.
Menciptakan rasa ingin tahu siswa dengan melakukan
percobaan terhadap sesuatu, mengetahui hasil percobaan,
dan membuat kesimpulan atas percobaan merupakan
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pengalaman yang dapat kokoh tersimpan dalam memori
jangka panjang siswa. Ini akan mendorong kemampuan
kognitif siswa bergerak kearah yang lebih tinggi secara
bertahap.
Dalam melakukan sesuatu, strategi pembelajaran
mengacu kepada pilihan yang dibuat oleh siswa secara sadar
untuk mencapai tujuan pembelajaran (Griffiths, 2010, 2015;
Oxford et al., 2014; Griffiths dan Cansiz, 2015). Siswa dapat
memilih apakah mengikuti sesuai yang telah diajarkan atau
mencoba dengan caranya sendiri. Siswa diberikan peluang
untuk menggunakan cara yang berbeda atau berperilaku
dengan cara yang sama tetapi lebih efisien. Apabila siswa
berpikir apa yang diajarkan bekerja lebih baik, maka
kemungkinan besar siswa akan mengikuti dan
menggunakannya. Mengkreasikan cara yang telah diajarkan
agar lebih sesuai dengan keunikan karakter siswa juga
mungkin terjadi. Sebaliknya, siswa juga mungkin berpikir
bahwa cara yang diajarkan tidak sesuai, sehingga
menetapkan sendiri rencana belajarnya.
Ketika siswa telah membuat pilihan belajar,
selanjutnya adalah siswa menentukan hal-hal yang harus
dilakukan sesuai dengan pilihannya itu. Ini sesuai dengan
pendapat Joan Rubin yang menyatakan bahwa strategi
pembelajaran adalah sebagai apa yang siswa lakukan, apa
strateginya, dan apa teknik atau perangkat yang digunakan
(Griffiths, 2010; Griffiths dan Oxford, 2014; Griffiths dan
Cansiz, 2015). Siswa harus berpartisipasi aktif merinci setiap
teknik atau perangkat yang diperlukan. Sebagai contoh
teknik atau perangkat yang dapat dilakukan siswa:
1. Menebak. Siswa mengumpulkan dan menyimpan
informasi dengan cara yang efisien sehingga dapat dengan
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mudah diambil. Menebak-nebak distratifikasi dari yang
lebih umum untuk yang spesifik. Menebak secara umum,
seperti mendengarkan, memilih kata, memahami dan
menyimpulkan dari setiap pertanyaan. Siswa kemudian
mencari petunjuk untuk makna dalam topik, pengaturan,
atau sikap pengaju pertanyaan sebagai bagian dari
menebak secara spesifik.
2. Menelusuri. Siswa menjawab pertanyaan dengan
mencoba mengkonstruksi pengetahuan. Sebagai contoh
dalam keterampilan membaca, siswa mungkin
mempertimbangkan apakah menggunakan teknik
skimming atau scanning. Selanjutnya perlukah siswa
menulis catatan untuk menggarisbawahi setiap ide
jawaban. Atau bahkan siswa mungkin perlu menggunakan
sumber lain yang untuk mendukung jawaban atas
pertanyaan.
3. Mengeksplorasi. Siswa mengambil dan menciptakan
kesempatan untuk mengekspos setiap tindakan yang akan
dilakukan. Sebagai contoh dalam keterampilan
mendengarkan, siswa mungkin perlu mempertimbangkan
cara agar dapat lebih mengerti ketika mendengarkan
sesuatu. Perlukah siswa mendengar dan mengingat setiap
kata? Atau mungkin siswa hanya perlu mendengarkan ide
pokok saja. Selanjutnya, mungkin siswa memerlukan
suasana santai agar dapat dan fokus mendengarkan. Atau
mungkin siswa juga berpikir, apakah perlu mengurangi
gangguan selama mendengarkan.
Jerome Bruner dalam bukunya yang berjudul The
Culture of Education menjelaskan konsep berpikir harus
menjadi bahan utama dari setiap praktek pemberdayaan
pembelajaran
(www.uky.edu).
Siswa
membutuhkan
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pengetahuan untuk berpikir dan memikirkan pengetahuan
untuk mengingatnya. Sama seperti pengetahuan, siswa juga
membutuhkan pengalaman untuk berpikir. Proses berpikir
dan pengetahuan siswa kurang mendalam karena memiliki
lebih sedikit pengalaman untuk digunakan dalam
pembelajaran. Untuk itu, siswa perlu mengkaitkan
pengetahuan dan pengalaman ke dalam pilihan belajar dan
tindakan yang akan dilakukan. Siswa tidak hanya berpikir
tentang strategi pembelajaran, tetapi juga berpikir tentang
apa, mengapa, bagaimana dan kapan (De Houwer, BarnesHolmes dan Moors, 2013; Oxford et al., 2014; Hays dan
Reinders, 2020).
1. Apa. Pembelajaran apa yang siswa pelajari, ketahui, dan
dapat dilakukan. Apakah siswa mempelajari fakta,
konsep, aturan, prinsip, nilai, dan sejenisnya? Apakah
siswa hanya menghafal atau memahami dengan benar
tentang apa yang dipelajari? Apakah yang dapat siswa
lakukan untuk berhasil dalam kondisi tertentu?
2. Mengapa. Faktor, anteseden, atau kondisi apa saja yang
menyebabkan pembelajaran. Mengapa siswa perlu
mempelajari materi yang diajarkan? Mengapa siswa perlu
menerapkan pembelajaran dalam konteks kehidupan
nyata
yang
relevan?
Mengapa
siswa
perlu
mengembangkan pembelajaran agar sesuai dengan
kondisi yang dihadapi?
3. Bagaimana. Proses psikologis ketika siswa belajar (proses
internalisasi dalam teori Vygotsky dan proses asimilasi
dan akomodasi dalam teori Piaget). Bagaimana
menghubungkan, menggabungkan, mengintegrasikan, dan
menyesuaikan
pembelajaran?
Bagaimana
siswa
mengembangkan pembelajaran tanpa atau dengan bantuan
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orang lain? Bagaimana siswa menangani suatu kondisi
tertentu? Bagaimana hasil pembelajaran mempengaruhi
lingkungan melalui perilaku siswa?
4. Kapan. Rentang waktu pembelajaran dan pengembangan
tertentu terjadi dan mempengaruhi hasil belajar. Ini
memungkinkan siswa untuk meningkatkan pemahaman
terhadap perilaku tertentu yang berguna. Kapan siswa
melakukan pembelajaran? Kapan siswa menggunakan
strategi pembelajaran tertentu yang sudah dipilih? Kapan
siswa membutuhkan umpan balik dan bantuan? Kapan
siswa membutuhkan tantangan belajar yang lebih
kompleks? Kapan siswa harus mengendalikan laju
pembelajaran?
Penting bagi guru menentukan strategi pembelajaran
yang tepat guna mendorong pengaturan diri siswa. Untuk itu,
guru memfokuskan strategi pembelajaran yang mengarah
pada ZPD siswa. Schramm mengatakan bahwa kemampuan
tertentu (bakat) tidak bersifat statis sehingga secara dinamis
siswa memerlukan bantuan bimbingan untuk kemauan
belajar lebih mandiri (Oxford et al., 2014). Oleh karena itu,
guru harus selalu memperhatikan cara siswa dalam
mengatasi masalah dan kesulitan belajar. Guru perlu
menyusun
pengalaman
belajar
dan
mengarahkan
perhatiannya pada aspek-aspek tertentu dari pengalamanpengalaman siswa. Pengaturan aktivitas kegiatan belajar
menjadi kunci penting agar siswa mampu mengkonstruksi
pengetahuan, memonitoring dan meningkatkan proses
belajar secara mendalam (Oxford et al., 2014).
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1.4 Pembelajaran Masa Depan
Dalam menyusun konsep pembelajaran masa depan,
perlu mempertimbangkan perkembangan mode pembelajaran
selama puluhan bahkan ratusan tahun silam. Dulu,
paradigma pembelajaran lebih menekankan pada reproduksi
pengetahuan konten, konsep, dan keterampilan yang
diturunkan dan ditransmisikan dari guru kepada siswa.
Praktik pembelajaran dangkal yang semua inputnya berasal
dari guru dengan harapan bahwa apa yang diajarkan akan
bertahan seumur hidup bagi siswa (Schleicher, 2011; Hays
dan Reinders, 2020). Guru mempunyai kuasa dalam
menentukan pengetahuan mana yang akan dibutuhkan siswa,
kegiatan pembelajaran apa yang akan dilakukan, dan
melakukan evaluasi dengan berbagai cara penilaian
terstruktur dan jelas (Griffiths, 2015). Meskipun praktik ini
memiliki tingkat stabilitas, namun pada kenyataannya
praktik ini tidak mempunyai prediktabilitas. Melihat peran
siswa sebagai penyerap dan pengasimilasi pengetahuan,
praktik seperti ini tidak mungkin secara akurat memprediksi
dengan tepat pengetahuan yang benar-benar dibutuhkan oleh
siswa di masa depan (Barnett, 2012). Pengetahuan
diasumsikan hanya disimpan tetapi tidak bisa dieksploitasi
dan tidak dapat dihubungkan dengan dunia nyata yang
relevan (Barnett, 2012; Hays dan Reinders, 2020).
Pergesaran paradigma tentang pengetahuan berubah
seiring perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi yang masif
(Hays dan Reinders, 2020). Hasil dari perubahan itu, jumlah
pengetahuan yang dihasilkan meningkat secara eksponensial
(Schleicher, 2011). Saat ini pembelajaran menuntut lebih
banyak pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
mengekstrapolasi pengetahuan dan pengimplementasian
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pengetahuan dengan tingkat kompleksitas dan ketidakpastian
kehidupan yang akan siswa jalani (Schleicher, 2011; Barnett,
2012; Hays dan Reinders, 2020). Peran pembelajaran tidak
hanya untuk menstransmisikan pengetahuan tetapi juga
menumbuhkan kemampuan siswa untuk terlibat dan
menghasilkan pengetahuan yang mendukung siswa untuk
memiliki dampak. Alih-alih menyerap dan menyimpan
pengetahuan untuk digunakan di masa depan, pembelajaran
harus memberi siswa kemampuan untuk berpikir di luar
konteks dengan multiplisitas keanekaragaman (Hays dan
Reinders, 2020) dan perbedaan. Pembelajaran perlu
menyentuh hal-hal otentik dalam diri siswa tentang menjadi
siapa, dimana berada, apa yang ingin dilakukan, dan kepada
siapa (Barnett, 2012; Lee dan Schallert, 2016).
Pergeseran paradigma kemudian mengubah cara
pandang dalam memaknai pengetahuan. Pengetahuan
berorientasi masa depan dipahami sebagai kemampuan untuk
menghasilkan nilai melalui inovasi untuk meningkatkan
produktivitas dan efisiensi pembelajaran dan/atau
meningkatkan kualitas pendidikan (Serdyukov, 2017; Hays
dan Reinders, 2020). Inovasi muncul sebagai strategi
meliputi pendekatan metodologis, teknik, alat, atau proses
pembelajaran yang ketika diimplementasikan menghasilkan
perubahan signifikan. Inovasi pembelajaran ditandai dengan
penciptaan pengetahuan baru dengan menggabungkan
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Pengetahuan
dipandang sebagai sesuatu untuk melakukan sesuatu yang
melibatkan penciptaan dan penggunaan pengetahuan baru
untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi
(Serdyukov, 2017; Hays dan Reinders, 2020).
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Dari perubahan paradigma tersebut muncul
konsensus bahwa pembelajaran masa depan harus
didominasi tentang cara berpikir dan inisiatif yang
melibatkan pendekatan kreatif dan kritis dalam penyelesaian
masalah (Barnett, 2012) dan pengambilan keputusan mandiri
(Schleicher, 2011). Siswa diajarkan mengkonstruksi
pengetahuan agar dapat mensintesis bagian-bagian
permasalahan yang berbeda, kemudian membuat koneksi
penyelesaiannya. Dengan cara ini, siswa mampu mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, dan mengkomunikasikan tantangan yang muncul dalam pembelajaran
berkelanjutan sepanjang hidupnya. Seperti yang disarankan
UNESCO, siswa harus dilengkapi dengan pembelajaran
sepanjang hidup (Delors, 2013), tidak hanya untuk
memperluas pengetahuan, keterampilan, dan perilaku tetapi
juga untuk beradaptasi dengan perubahan, kompleksitas, dan
serba-ketergantungan (Barnett, 2012; Hays dan Reinders,
2020).
Fokus
pembelajaran
dititikberatkan
pada
pengembangan kemampuan dan keterampilan untuk
menghadapi situasi dan lingkungan baru (Hays dan Reinders,
2020). Pembelajaran harus mengedepankan pengembangan
disposisi, kapasitas, atau kompetensi siswa untuk
menghadapi situasi dan lingkungan baru yang belum
terduga. Ini menuntut perlunya konfigurasi ulang cara baru
pembelajaran yang lebih berpusat pada pengetahuan dan
jenis pembelajaran yang dibutuhkan. Menurut Organisation
for Economoc Co-operation and Developmnet (OECD),
segala sesuatu yang siswa pelajari dan cara siswa
mempelajarinya, dipersiapkan untuk tiga hal, yaitu:
pekerjaan yang belum diciptakan, teknologi yang belum
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ditemukan, dan masalah yang belum diketahui akan muncul
(Schleicher, 2011).
Pekerjaan di masa depan hampir tidak merujuk pada
keterampilan, melainkan pada kualitas dan disposisi siswa
(Barnett, 2012). Siswa secara agresif didorong
mendekonstruksi dan merekonstruksi pengetahuan dan
keterampilan sesuai dengan tujuan yang selaras dengan
pengembangan profesional dengan cara baru (Barnett, 2012;
Serdyukov, 2017; Hays dan Reinders, 2020). Dalam kondisi
apapun dan dimanapun siswa bekerja, pembelajaran
menumbuhkan secara terus-menerus belajar berkelanjutan.
Siswa dilatih dengan berbagai pilihan dan desain yang
memprakarsai dan mengarahkan siswa agar responsif,
adaptif, fleksibel, produktif, antisipatif, dan tanggung jawab
(Serdyukov, 2017; Hays dan Reinders, 2020) terhadap
pekerjaan yang kompleks dan menantang.
Selanjutnya, pembelajaran mempersiapkan siswa
untuk masa depan yang cepat mengubah perkembangan
teknologi. Tidak ada yang bisa meramalkan perkembangan
teknologi akan mengubah kondisi dan tren sosial, ekonomi,
dan industri. Pertumbuhan teknologi secara eksponensial
membuat semua aspek tersebut sulit diprediksi. Perubahan
akan selalu terjadi setiap hari. Ini memerlukan pemikiran
inovatif untuk menerapkan teknologi, menggiring siswa pada
kemampuan untuk memecahkan masalah dengan
menggunakan teknologi. Pembelajaran harus dapat
mengembangkan perilaku siswa antara lain kritis berpikir,
kreativitas, dan inovatif dengan tujuan agar siswa tidak
hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga
menciptakan teknologi baru yang berbeda baik secara
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kualitas atau kuantitas atau keduanya (Serdyukov, 2017;
Hays dan Reinders, 2020).
Sebagaimana dijelaskan di atas, di masa depan siswa
akan berhadapan dengan ketidakpastian masalah apa yang
akan muncul. Untuk itu, Barnett dengan tegas menyiratkan
bahwa pembelajaran harus menciptakan siswa agar
berimajinasi secara kreatif atas pemecahan masalah (Barnett,
2012). Kreatifitas dan imajinatif dalam menghadirkan ideide pemecahan masalah sangat penting dalam merancang
solusi. Di sini, pengetahuan siswa bertindak dari mengetahui
pengetahuan berproses menjadi pengetahuan aktif.
Pembelajaran adalah masalah belajar untuk ketidakpastian
ditengah kompleksitas dunia yang radikal tidak dapat
diketahui dan tidak dapat digambarkan dengan berbagai
kemungkinan risiko yang hadir. Ketika siswa tidak berhasil
memecahkan masalah yang telah dirancang solusi
pemecahannya, akan menimbulkan masalah baru yang tidak
terduga sebagai konsekuensi risiko yang muncul. Oleh
karenanya, pembelajaran perlu mendorong keberadaan diri
siswa sebagai bentuk entitas kepercayaan diri yang memadai
untuk masalah yang belum muncul dan diketahui.
1.5 Pendekatan Pembelajaran Masa Depan
Pembelajaran perlu memfokuskan pada keterlibatan
transformatif untuk membentuk dan mempertajam keunikan
karakter siswa. Menggunakan strategi kognitif dan
metakognitif, dan strategi sosial dan afektif, pengembangan
pembelajaran dipusatkan kepada siswa. Pembelajaran
terpusat siswa merupakan pendekatan yang paling efektif
untuk mengukur tingkat produktifitas dan efisiensi belajar.
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Pendekatan pembelajaran harus menggiring siswa
pada pemenuhan karakteristik untuk mempersiapkan siswa
pada tiga hal yang disebutkan di atas. Multidimensionalitas
pembelajaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat secara keseluruhan (Serdyukov, 2017). Untuk
itu, pendekatan pembelajaran dilakukan berdasarkan pilihan
strategi belajar yang telah siswa pilih, kemudian
diidentifikasikan ke dalam beberapa kegiatan belajar, antara
lain:
a. Monitor dan umpan balik.
Siswa secara mandiri membangun minat, kemampuan,
dan kebutuhan mereka yang beragam agar dapat mencapai
potensi diri secara penuh. Pendekatan pembelajaran
ditujukan pada melatih siswa untuk memonitor secara
terus-menerus apa yang dilakukan dalam pengaturan
belajar mandiri. Siswa diharapkan menjadi semakin tidak
bergantung pada guru untuk mengatur langkah dan tujuan
pembelajaran. Guru diposisikan sebagai fasilitator yang
membantu dalam perjalanan siswa, tidak untuk
menciptakan perjalanan siswa. Namun demikian, siswa
perlu mendapatkan umpan balik yang setiap selesai
melakukan belajar mandiri.
b. Pemahaman atas diri sendiri dan pengetahuan yang
dipelajari.
Siswa memahami diri mereka sendiri dengan
mengarahkan pembelajaran agar sesuai dengan keunikan
karakter dirinya. Pendekatan pembelajaran mengacu pada
kapasitas siswa untuk terlibat dalam menemukenali
pengetahuan yang berkualitas tinggi, dan mengarahkan
diri pada presentasi, pemahaman, dan penerimaan
pengetahuan baru. Kemampuan siswa dikembangkan
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secara keseluruhan untuk belajar: melakukan hal-hal
dengan pengetahuan, ingin tahu dan mempertanyakan,
berpikir dan belajar secara mandiri, dan mengevaluasi dan
meningkatkan pemikiran.
c. Menerapkan pemahaman kepada tindakan.
Siswa tahu tentang sesuatu yang mereka ketahui dan bisa
lakukan sekarang dan melihat diri mereka di masa depan.
Pendekatan pembelajaran perlu dilakukan dalam berbagai
konteks kehidupan. Siswa didorong agar dapat
menstransfer dan menggunakan pengetahuan dalam
berbagai situasi dan kondiri baru. Siswa mampu
menghubungkan pembelajaran dengan tujuan untuk
kehidupan dunia nyata yang relevan atau terlibat dengan
konteks otentik.
d. Kepekaan terhadap keanekaragaman dan kesadaran sosial
kemasyarakatan
Siswa perlu mengembangkan kesadaran diri dan kepekaan
terhadap sosial kemasyarakatan dan multikultural yang
ada. Keanekaragaman diakui sebagai kekuatan untuk
mengembangkan kemampuan keterlibatan diri dalam
berbagai perbedaan latar belakang yang ada. Pendekatan
pembelajaran dirancang berdasarkan pengalaman dalam
berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda.
Pembelajaran
didorong
untuk
mempraktikkan
pengetahuan dalam rangka merespon kebutuhan
masyarakat luas. Siswa tidak hanya mentransformasikan
pengetahuan
menjadi
keterampilan
dasar
atau
keterampilan pribadi, melainkan menjadikan keterampilan
hidup agar dapat berhasil di lingkungan sosial yang
majemuk.
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e. Belajar dari kesalahan diri sendiri dan orang lain.
Siswa belajar dari pengalaman kegagalan sebelumnya
baik yang disebabkan oleh faktor yang berasal dari diri
sendiri (internal) maupun orang lain (eksternal). Dengan
mempelajari kesalahan penyebab kegagalan diharapkan
siswa tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Siswa
mampu mengantisipasi kesalahan yang mungkin memiliki
konsekuensi kegagalan dan memunculkan risiko yang
tidak terduga.
f. Menerima kenyataan dan tanggap terhadap kenyataan
Siswa yang berhasil adalah siswa yang mampu melihat
kenyataan dan menerima perubahan besar yang terjadi di
kehidupan mendatang. Siswa merespon setiap perubahan
yang terjadi dengan tanggap dan memikirkan dampak
perubahan tersebut dalam jangka panjang.
Penerapan pendekatan pembelajaran mengikuti pola
di atas akan memberikan siswa gambaran konsep berpikir
yang kritis, logis, dan sistematis terhadap sesuatu yang
belum dipikirkan dan dilakukan. Dalam perspektif ini, siswa
memasukkan sendiri pengetahuan dan pengalaman serta
pengamatan terhadap orang lain untuk pengembangan diri
secara maksimal. Hal ini memiliki kegunaan praktis untuk
menentukan secara jelas dengan jalan apa pembelajaran
berlangsung dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah
dirumuskan.
1.6 Penutup
Belajar adalah suatu proses yang berlangsung
sepanjang hidup siswa yang terjadi baik secara individu
maupun sosial. Belajar tidak hanya sekedar transfer
pengetahuan dalam rangka perubahan perilaku, tapi lebih
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pada berpikir dengan pengetahuan dan pengalaman untuk
mengaitkan, mengubah, dan menyesuaikan dengan kondisi
dan lingkungan secara inovatif dan kreatif. Peran guru
adalah melibatkan siswa dalam praktik belajar agar siswa
mampu secara kritis memproses dan mengintegrasikan
pengetahuan menjadi pengetahuan baru berdasarkan strategi
pembelajaran yang siswa pilih dan kembangkan.
Menentukan berbagai pendekatan pembelajaran mengacu
kepada keunikan karakter siswa bertujuan agar siswa mampu
beradaptasi dan dan mengantisipasi ketidakpastian yang akan
terjadi di masa depan. Ke depan, pembelajaran memerlukan
keterlibatan aktif siswa dan dukungan dari masyarakat
sebagai subjek pengetahuan dan objek pengguna
pengetahuan. Rasionalisasi serangkaian kegiatan belajar
dengan fokus utama pada kebutuhan siswa dan masyarakat
menjadi panduan pengembangan strategi dan pendekatan
pembelajaran untuk membantu perancangan kurikulum dan
pedagogi berdasarkan empat pilar dasar yang dicanangkan
oleh UNESCO.
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BAB II
PENDIDIKAN JASMANI DI MASA
PANDEMI BERBASIS BLENDED
LEARNING DI ERA REVOLUSI 4.0
Nurhikmah, S.Pd. M.Pd.
Muhammad Salahuddin, S.Pd., M.Pd.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

2.1 Pendahuluan
Tantangan yang cukup berat sedang dihadapi oleh
bangsa ini, khususnya di bidang pendidikan. Selain
tantangan itu bersumber dari dalam, tantangan tersebut juga
dipengaruhi dinamika pendidikan yang terjadi di
dunia.Tantangan dari dalam bersumber dari belum
meratanya akses dan mutu pendidikan di tanah air.
Disparitas mutu khususnya terjadi di antara daerah barat
Indonesia dan daerah timur Indonesia. Untuk sebagian
masalah tersebut disebabkan karena faktor geografis
sehingga akses terhadap guru dan sumber belajar yang
terbatas.
Kreativitas dan kemampuan berpikir kritis adalah
kompetensi yang harus didorong melalui metode
pembelajaran tingkat tinggi dengan mendorong suasana
pembelajaran agar siswa mampu menganalisis, mensintesis,
menemukan dan mengevaluasi. Kemampuan komunikasi dan
kolaborasi diperlukan agar siswa memiliki keluwesan dalam
mengembangkan diri dan berhubungan dengan orang lain.
Karakter terutama kerja keras, integritas, religius dan disiplin
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merupakan kemampuan yang masih relevan dimiliki oleh
siswa di masa depan.
Faktor yang mempengaruhi pendidikan adalah era
IoT atau internet of things atau sering pula disebut era 4.0.
Pemanfaatan internet pada semua sektor kehidupan
memengaruhi layanan pendidikan dalam hal kecepatan
transaksi atau lalu lintas ilmu pengetahuan. Internet juga
mengubah wajah pendidikan karena dapat menembus batasbatas ruang kelas.
Proses pembelajaran yang menggunakan teknologi
tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan berperan
penting dalam proses pembelajaran agar pembelajaran
tersebut memiliki makna dan manfaat bagi mahasiswa. Oleh
karena itu, teknologi pembelajaran dapat membantu dosen
menunjang pembelajaran yang mereka rancang agar
mahasiswa dapat memahami suatu materi sehingga
pembelajaran yang interaktif, efektif, dan menyenangkan
dapat tercapai.
Dengan adanya teknologi informasi ini dapat
mempercepat penyampaian bahan ajar dan balikan dari guru
maupun siswa. Kreativitas tingkat tinggi dan menantang
akan dibutuhkan untuk menunjang kehadiran guru di ruang
kelas di masa mendatang (Meyer & Norman, 2020).
Ke depan kelas-kelas reguler dalam bentuk tatap
muka akan semakin diperkuat dengan sistem blended
learning sehingga sekolah atau universitas maya semakin
berkembang. Dengan latar belakang itulah Indonesia butuh
inovasi agar dapat melakukan transformasi dalam
menghadapi tantangan tersebut. Inovasi memerlukan
perubahan paradigma pendidikan.
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Pada pembelajaran pendidikan jasmani, guru tidak
hanya memberikan teori tetapi juga harus memberikan
materi melalui metode demonstrasi, dan dalam masa
pandemi dimana proses pembelajaran harus dilaksanakan
secara online, pemanfaatan teknologi adalah syarat mutlak.
Penggunaan power point presentation (ppt), flash
macromedia, prezi, YouTube video, email, facebook,
instagram, whatssapp, atau aplikasi konferensi jarak jauh
seperti zoom, webex, dan lain sebagainya dapat membantu
guru membagikan informasi terkait materi pembelajaran
yang dipelajari oleh peserta didiknya.
Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi seperti yang telah disebutkan tadi, guru dapat
membagikan video berisi pemaparan teori dan materi terkait
demonstrasi gerakan olahraga yang bisa dilakukan dengan
membuat video demo pribadi atau mengambil dari berbagai
sumber terpercaya di dunia maya. Sebagai bentuk evaluasi,
secara teoritis peserta didik dapat diberikan tugas tertulis
melalui internet atau misalnya tugas menunjukkan sebuah
gerakan olahraga tertentu lewat video baik secara langsung
atau rekaman, lalu mempostingnya ke internet, baik itu
bersifat kolekif atau publik maupun secara pribadi dengan
langsung mengirimnya ke situs jejaring sosial pribadi milik
guru mereka.
2.2 PembelajaranPenjas di masa Pandemi Covid-19
Keputusan BNPB yang memperpanjang masa darurat
Covid-19 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 akan
memperpanjang masa pembelajaran anak-anak di rumah
yang sudah berjalan satu bulan ini. Sayangnya hanya sedikit
sekolah yang cukup siap mengubah kegiatan pem-
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belajarannya menjadi pembelajaran mandiri di rumah.
Sebagian besar hanya memberikan soal-soal pelajaran untuk
dikerjakan siswa di rumah. Orang tua tak kalah pusingnya.
Mereka bingung bagaimana membuat anak-anak
tetap merasa senang berada di rumah dalam rangka
mematuhi anjuran pemerintah di tengah masa pandemi
Covid-19. Kegiatan apa yang bisa dilakukan anak-anak di
rumah, bagaimana model pembelajaran yang cocok
diterapkan di rumah, bagaimana cara orang tua membantu
anak-anak mereka belajar di rumah, pertanyaan ini makin
banyak ditanyakan para orang tua.
Pembelajaran Penjas di masa pandemi Covid-19
merupakan suatu tantangan yang harus ditaklukkan oleh
semua pihak baik itu guru, siswa, maupun orang tua siswa.
Dalam pernyataannya, Mendikbud Nadim menjelaskan
pembelajaran di masa pandemi Covid-19 menciptakan
pemikiran yang lebih terbuka para guru maupun siswa dan
orang tua siswa tidak hanya mencoba metode atau aplikasi
baru namun menciptakan empati baru orang tua dan guru,
guru menyadari pentingnya peran orang tua untuk
menyukseskan pendidikan anak dan orang tua sadar betapa
sulitnya guru dalam mengajar anaknya.
Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses
pendidikan melalui kegiatan jasmani dimana tujuan yang
akan dicapai bersifat holistik yakni meliputi aspek kognitif,
afektif, dan psikomotor.
Penjas sangat penting untuk pengembangan
keterampilan motorik dan peningkatan reflex, koordinasi
mata-tangan-kaki, serta membiasakan gerak tubuh yang baik,
yang membantu pengembangan postur tubuh yang sehat.
Penjas mengajarkan pada siswa pentingnya kesehatan fisik.
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Program Penjas yang berkualitas diperlukan untuk
meningkatkan kompetensi fisik, kebugaran, kesehatan,
tanggung jawab diri dan kegemaran aktivitas fisik untuk
semua siswa sehingga mereka dapat aktif secara fisik seumur
hidup (Triaca dkk., 2019).
Program Penjas dapat memberikan manfaat ini jika
direncanakan dan diimplementasikan dengan baik. Saat
pemerintah memberlakukan peraturan pembatasan sosial
saya rasa ini adalah fase kehidupan yang baru dan perlu
belajar beradaptasi dan mencari cara supaya hubungan antara
sesama keluarga, kerabat, rekan kerja, peserta didik bisa
tetap terus terhubung (Kalajas-Tilga dkk., 2019).
2.3 Kendala Beraktifitas di Rumah
Belajar sesungguhnya tak mengenal ruang dan
waktu, apalagi tempat atau lingkungan. Namun, tak dapat
dipungkiri lingkungan bisa menjadi faktor yang sangat
berpengaruh pada kegiatan belajar seseorang. Di masa
pandemi ini, seorang peserta didik yang biasanya
memprioritaskan waktu belajarnya di sekolah harus mampu
membuat dirinya beradaptasi dengan kebiasaan baru belajar
dari dan/atau di rumah. Meskipun terkesan santai, tak jarang
kebiasaan melakukan aktivitas belajar di rumah memiliki
beberapa kendala-kendala seperti:
a. Tidak diperkenankan berinteraksi dengan orang lain
(teman atau saudara-tetangga)
b. Di luar anggota keluarga se-rumah
c. Jumlah anggota keluarga sebaya yang terbatas
d. Tidak semua rumah memiliki ruang/halaman (space)
untuk beraktivitas fisik secara leluasa, aman dan nyaman
e. Tidak tersedia media penunjang gerak yang memadai,
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f. Aman dan nyaman
g. Keterbatasan jaringan seluler, tidak tersedianya dana
untuk pengadaan pulsa/data/internet
Tugas gerak di rumah
a. Individual atau berpasangan dengan orang serumah
b. Mengandalkan peralatan atau media yang tersedia
c. Bekerja sama dengan orangtua/keluarga untuk monitoring
d. Memastikan tugas gerak yang diberikan, dapat dan aman
dikerjakan tanpa pengawasan professional (Goulas &
Megalokonomou, 2020)
Variasi Aktifitas fisik di rumah
a. Penguluran (stretching) dengan mengandalkan alat bantu
dinding dan lantai.
b. Lompat tali (Skipping) di teras, ruang keluarga, halaman
c. Plyometric (lower-upper body exercise)
d. Juggling
(tangan/kaki),
menggunakan
pasir/beras/kacanghijau/ kedelai yg dikemas dalam
kantong (kain perca).
e. Sit-up, back-up, push-up, chin-up, dan seterusnya
2.4 Tantangan Pembelajaran Penjas di masa pandemi
Covid-19
Tantangan selanjutnya yang harus diperhitungkan
oleh guru dalam memberikan tugas gerak di rumah adalah
beberapa kendala yang juga dihadapi di bidang selain
pendidikan jasmani.Tantangan-tantangan tersebut seperti:
1. Belajar jalan terus meskipun dari rumah, dalam jaringan
dan tetap stay home
2. Perlu sumber daya yang mumpuni
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3.
4.
5.
6.
7.

Extra cost atau loss cost
Gerakan terbatas dan cenderung monoton
Orang tua menjadi guru bantu meski tidak berkompeten
Banyak waktu tersedia namun harus tetap di rumah
Tetap kenakan masker selama beraktifitas di luar rumah
(Moe dkk., 2020)
Dalam menjawab tantangan ini, perlu kiranya kita
kembali memahami bahwa ruang lingkup pendidikan
jasmani itu sangat luas, memungkinkan pendidikan jasmani
dapat dilakukan di mana saja, artinya tidak terbatas baik
tempat maupun sarana prasarana yang memadai. Siapa saja
bisa ikut terlibat berperan serta memberikan pendidikan
jasmani (Jansen dkk., 2020).
2.5 Solusi yang ditawarkan agar Pembelajaran Penjas
tetap berjalan
Tenaga pendidik mata pelajaran pendidikan jasmani
wajib memikirkan solusi agar supaya pembelajaran penjas
tetap berjalan. Solusi tersebut antara lain:
1. Perencanaan lebih fleksibel dan simpel
2. Proses belajar mengajar dengan perantara media dengan
dibantu oleh keluarga
3. Modifikasi
permainan/
olahraga
sesuai
materi
pembelajaran.
4. Memprioritaskan permainan/ olahraga berbasis kearifan
lokal.
5. Self evaluation (Turner dkk., 2017)
Dalam proses transfer knowledge pendidikan jasmani
selama masa pandemi, guru dapat memandu peserta didik
melakukan modifikasi permainan. Modifikasi permainan
tidak mengabaikan esensi dari pembelajaran itu sendiri,
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namun modifikasi cenderung kearah penyederhanaan dan
pengembangan kreatifitas guru agar tetap konsisten
melaksanakan tugas meskipun dengan kualitas dan kuantitas
sapras terbatas. Modifikasi permainan melalui Penjas
sebagai alternatif di masa pandemi covid-19 (Sabharwal
dkk., 2020).
1. Anak bukanlah miniatur orang dewasa dimana
kematangan mental dan fisiknya masih minim.
2. Modifikasi peralatan dan peraturan permainan cenderung
mengurangi potensi cidera pada anak.
3. Sapras pembelajaran penjas cenderung dirancang sesuai
kebutuhan orang dewasa.
4. Sapras pembelajaran penjas kurang terbatas
5. Permainan olahraga memungkinkan dimodifikasi
mengikuti kondisi fisik, psikhis dan sosial anak.
Modifikasi Permainan dalam Pembelajaran Penjas Di
Masa Pandemic Covid-19 Tetap Memeperhatikan
Protokoler Covid-19 (Almarzooq dkk., 2020)
1. Modifikasi peraturan,
2. Modifikasi alat permainan,
3. Modifikasi teknik permainan,
4. Modifikasi waktu permainan,
5. Modifikasi permainan itu sendiri.
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Table 2.1 Modifikasi Permainan
Jenis
Protokoler
No
Modifikasi permainan
perminan
Covid-19
1 Permaian
Yang penting
Bola Voli
gerak
dan
tetap senang
untuk
meningkatkan
imun.
2 permaian
Tetap
jaga
Lempar
jarak
dan
tangkap bola
memakai
masker.
3 Galah
Bila tersentuh
hadang
akan terkena
denda.
4

Lompat Tali

Tetap menjaga
jarak.

M1.61.6GEMBANGKAN DAN M1.1
2.6 Blended Learning
Blended learning adalah pembelajaran yang
menggabungkan aspek kegiatan tatap muka, pembelajaran
online dan kegiatan praktek tersebut, menjadi satu kegiatan
utuh untuk menutupi kekurangn pada pembelajaran lainnya.
Pada proses blended learning guru mengajar secara langsung
sehingga siswa bisa berinteraksi dan berdiskusi dengan guru,
jika siswa belum paham siswa bisa mengulangi materi yang
Dunia Pendidikan Indonesia Menuju Era Revolusi 4.0

39

dibagikan secara online. Proses belajar yang tepat dan
fleksibel ditambah dengan kegiatan praktek akan
mempermudah siswa dan guru (Soler dkk., 2017).
Blended learning adalah pendekatan pembelajaran
yang populer di antara lembaga pendidikan karena
mengintegrasikan pengajaran tatap muka
dengan
pembelajaran berbasis web. Karena ada peningkatan
penggunaan blended learning, ada dorongan untuk
mengukur kualitasnya melalui kepuasan siswa (Rahman
dkk., 2015).
Pembelajaran Blended sudah berkembang sekitar
tahun 2000 dan sekarang banyak digunakan di negara-negara
seperti Amerika Utara, Inggris, Australia,bahkan perguruan
tinggi dan organisasi kepelatihan. Melalui pembelajaran
blended ini, semua sumber belajar dapat memfasilitasi
terjadinya proses belajar bagi orang yang ingin
mengembangkan potensi belajarnya. Pembelajaran blended
bisa menggabungkan pembelajaran face-to-face dengan
pembelajaran
yang
berbasis
komputer.
Artinya,
pembelajaran yang menggunakan pendekatan teknologi
pembelajaran dengan berbagai kombinasi sumber belajar
face-to-face dengan guru/pendidik maupun yang dimuat
dalam media komputer, handphone, saluran televisi,video
konferensi, dan media elektronik lainnya (Dwiyogo,2014).
Selain mampu meningkatkan mutualitas serta kualitas
pembelajaran, pembelajaran ini juga dapat menunjukkan
perbedaan yang lebih baik dalam hal motivasi, minat,
maupun hasil belajar peserta didik dibanding metode-metode
lain terutama metode dalam pembelajaran langsung. Oleh
karena itu Blended Learning berhasil menjadi tren dan
banyak digunakan di perguruan tinggi terkemuka di dunia.
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Selain itu, terdapat interaksi dalam model pembelajaran
Blended dengan menumbuhkan motivasi kepada peserta
didik untuk berkompetisi dalam belajar (Usman, 2019).
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa blended
learning merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan
atau menggabungkan pembelajaran on-line (e-learning)
dengan kelebihan yang ada pada pembelajaran tradisional
(tatap muka) secara harmonis dalam mencapai tujuan
pembelajaran.
Blended learning dalam pelajaran penjaskes di
sekolah merupakan hal yang masih tergolong baru namun
bukan berarti tidak dapat diterapkan. Dalam kegiatan
pelatihan Webinar yang diadakan olah Universitas Negeri
Semarang Jurusan PJKR di mana yang bertindak sebagai
nara sumber yaitu Prof. Dr.Tandiyo Rahayu, M.Pdan Dr.
Wasis D. Dwiyogo, M.Pd memberikan gambaran penerapan
Blended Learning pada guru penjas agar sebaiknya
mengembangkan dan mengimplementasikan tiga tipe
pembelajaran berikut ini.
1. Guru memproduksi video materi, untuk dipelajari di
rumah, dan dipraktikkan didiskusikan pada jam praktik
PJOK.
2. Tugas kelompok, dipraktikkan secara resiprokal, masingmasing direkam, diunggah di Google Form yang link-nya
dibagikan oleh guru, kemudian kelompok menganalisis
dan mendiskusikan gerakan teman - temannya. Pada
pertemuan berikut, gerakan yg telah dikoreksi,
dipraktikkan.
3. Guru mencari dan membagikan sumber belajar yang
tersedia online; siswa ditugasi untuk menemukan
kesalahan
gerak,
melakukan
analisis,
mencari

Dunia Pendidikan Indonesia Menuju Era Revolusi 4.0

41

pembanding gerak yg benar. Pada tatap muka berikutnya
mempraktekkan gerak yang benar dibawah pengawasan
guru.
Kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani ini
terutama sebelum di masa pandemic Covid-19 ini
pendidikan jasmani lebih pada dilakukan dengan Play, game,
sport itu lebih banyak menggunakan non teknologi. Baru 5%
guru pendidikan jasmani menggunakan komputer dan
teknologi, tetapi ke depan kita ingin menggunakan blended
learning (Gentrup dkk., 2020).
Kebanyakan guru pendidikan jasmani menggunakan
banyak waktu untuk psikomotor sedangkan untuk kognitif
jarang diberikan tapi di masa pandemi covid-19, kita dipaksa
dan hampir semua guru dipaksa untuk melakukan online,
dan jadilah kegiatan pembelajaran di semester ini hampir
semua di seluruh Indonsia mulai dari SD, SMP, SMA,
hingga di tingkat perguruan tinggi mengunakan Blended
learning.
Pendidikan jasmani play, game, sport bisa
menggunakan teknologi memanfaatkan video mengirim
lewat grub whatssapp, maka sebelum pembelajaran harus
dibagikan terlebih dahulu video yang dibuat sendiri oleh
guru lalu dibandingkan dengan video –video yang ada di
internet maka jika ini lakukan, maka ini yang disebut
pendidikan jasmani yang berbasis blended learning artinya
menggunakan teknologi (Charalambous & Christou, 2016).
Harapan kita dimasa depan siswa kita adalah sedang
dalam mengikuti pendidikan jasmani, aktivitas pendidikan
jasmani setiap hari dengan menggunakan teknologi dengan
teknologi dijadikan satu bagian penting dan guru merancang
program pembelajarannya itu dengan mengaplikasikan
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dengan teknologi, contohnya pendidikan jasmani dengan
teknologi dengan guru membuat video sendiri dan
menjelaskan pada salah satu cabang olahraga (menjelaskan
sendiri, melakukan beberapa gerakan di depan camera,
pemanfaatan teknologi di dalam kegiatan jasmani (Görke
dkk. 2017).
Sesungguhnya, strategi pembelajaran dengan
menggabungkan pembelajaran yang bersifat konvensional
dan pembelajaran berbasis komputer dan internet itulah
penerapan blended learning. Pembelajaran dalam pendidikan
jasmani, bila kita bisa klasifikasi kira kira lebih banyak
kegiatan pada kognitif kita bisa meggunakan offline dan on
line seperti sejarah olahraga, ilmu gizi, biomekanika,
diberikan CD maka siswa bisa belajar lewat offline dan on
line.
Domain psikomotor itu adalah tatap muka. Domain
fisik/jasmani itu tatap muka, sedangkan domain afektif
diperoleh dengan tatap muka off line dan on line
(Gluchmanova, 2015). Beberapa produk teknologi yang
prinsipnya kurang lebih seperti komputer yang digunakan
untuk mendukung kegiatan belajar peserta didik misalnya
siaran televisi, tape cassette, video/film, siaran radio, slide,
dan sebagainya.
Dengan adanya bantuan teknologi informasi dan
komunikasi, maka peserta didik dapat memperoleh informasi
yang lengkap mengenai materi pembelajaran yang sedang
atau telah mereka pelajari di sekolah. Oleh karena itu, proses
pembelajaran pendidikan jasmani memerlukan kegiatan
demonstrasi dalam menyampaikan materi, hal ini tidak
mungkin dilakukan tanpa memanfaatkan teknologi dalam
proses pembelajaran(Lehmann dkk., 2016).
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Dalam pengayaan materi pembelajaran pendidikan
jasmani dapat memanfaatkan teknologi internet. Internet
memungkinkan peserta didik dalam mengakses suatu
informasi yang dibutuhkan dalam pembelajaran yang telah
dirancang sedemikian rupa.Dengan adanya teknologi
informasi dan komunikasi, demonstrasi gerakan olahraga
dapat diajarkan melalui video-video atau dengan CD (Rusli
dkk., 2020).
Hasil perekaman gerak visual peserta didik dapat
dikirim atau diunggah melalui internet untuk mendapat
penilaian dan umpan balik dari guru. Hasil evaluasi tersebut
menjadi saran yang membangun bagi peserta didik demi
mencapai tujuan pembelajaran terutama yang berkaitan
dengan keterampilan gerak dan dapat menggunakan video
yang telah dievaluasi tersebut.
Adapun pemanfaatan blended learning untuk proses
pembelajaran PJOK dapat dilakukan guru dengan
memberikan tugas yang berupa keterampilan gerak yang
dilakukan di dalam sekolah kemudian direkam dalam bentuk
video, gambar, suara, dan sebagainya. Hasil kegiatan
tersebut dapat diunggah pada situs belajar online yang telah
disediakan oleh guru.
Model pembelajaran yang digunakan baik online
ataupun offline, pembelajaran blended juga diarahkan untuk
mengembangkan bahan ajar yang digunakan. Salah satu
bahan ajar yang digunakan adalah dalam bentuk modul
elektronik. Dalam pembelajaran berbasis web, modul
elektronik ini dikenal dengan istilah bahan ajar mandiri. Di
dalam bahan ajar mandiri selain materi ajar juga disediakan
latihan-latihan yang harus dikerjakan siswa untuk
mengevaluasi perkembangan belajarnya.
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Selain bahan ajar modul elektronik tersebut, siswa
juga dapat memanfaatkan bahan ajar yang berbasis web,
email, edmodo, e-learning, dan lain sebagainya. Misalnya
yang berkaitan dengan keterampilan gerak, siswa dapat
merekam dan menyimpan rekaman video tersebut dalam
format video yang berisi gerak visual siswa yang kemudian
dapat dikirim atau diposting ke internet untuk mendapat
penilaian dan feedback dari guru. Cara lain adalah guru
memberikan soal secara online, kemudian hasil dari tes
tersebut siswa dapat langsung melihat nilainya pada saat itu
juga.
1. Sebelum melakukan olahraga inti lakukan pemanasan
terlebih dahulu secukupnya 10-15 menit karena
melakukannya di rumah saja secara individu kemudian
dividiokan dan dikirimkan keguru,
2. Setelah pemanasan lakukan olahraga push –up durasi
pendek, misalnya di rumah ada alat bela diri bisa
digunakan sesuai kondisi di rumah
3. Senam bisa dilihat di YouTube dengan melakukan senam
dengan gerakan sendiri menggunakan music, sangat
mudah sekali misalnya senam poco poco, senam SKJ,
senam aerobic bisa dilakukan dirumah masing masing,
dilakukan secara individu buka secara berkelompok
seperti disekolah secara beregu, seperti saat bermain
basket.
4. Tapi yang penting dilakukan dirumah agar tetap bugar,
siswa dipersilahkan melakukan dengan benar, misalkan
tugas yang dikirim ke guru 30 detik namun siswa dirumah
itu hanya melakukan olahraga 20 detik sedangkan di
ketentuan minimal 25 menit. Oleh karena itu jangan
hanya melakukan yang dikirimkan ke guru saja, tapi
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benar benar dilakukan meskipun guru tidak dapat
memantau, paling tidak guru hanya melihat dari video
yang dikirim.
5. Tetap semangat, tetap dirumah jaga kesehatan jang lupa
olahraga.
2.7.Penutup
Setelah melewati beberapa pembahasan dalam bab
ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dampak
pandemi covid-19 mendorong sektor pendidikan, apapun
bidang ilmunya, untuk semakin berbenah diri. Namun, tidak
dapat juga dipungkiri, dengan ada atau tidak adanya pandemi
pun, dunia semakin hari terus menunjukkan perkembangan,
yang semakin pesat menuntut setiap individu untuk bekerja
cepat dan tepat dimana pun mereka berada, tak terkecuali
bagi guru dan peserta didik.
Untuk guru pendidikan jasmani dan olahraga,
tantangan ini berkaitan dengan efektif tidaknya penyampaian
materi kepada peserta didik. Ini dikatakan menantang
mengingat pendidikan jasmani dan olahraga banyak
memperhitungkan keterampilan/skill motorik. Penerapan
blended learning dipandang penting dan sesuai dengan
kebutuhan
mengingat
model
pembelajaran
ini
mengkombinasikan offline dan online learning.
Penerapan blended learning juga mendorong
berbagai pihak, termasuk orang tua peserta didik untuk bahu
membahu bekerja bersama pendidik di setiap jenjang
pendidikan. Orang tua akan semakin mengerti jerih payah
pendidik dalam mentransfer pengetahuan kepada anak-anak
mereka. Kita semua tidak boleh berhenti berharap dan
berdoa agar kelak setiap guru, siswa, dan orang tua, bisa
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memiliki perangkat yang memadai agar semakin siap dengan
perubahan model pembelajaran ini. Selain itu, kemampuan
literasi digital juga harus dimiliki oleh setiap pihak agar
perangkat yang sudah tersedia untuk mendukung
pembelajaran dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
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BAB III
PENDIDIKAN KARAKTER PADA
GENERASI MILENIAL
Khaerani, S.Pd., M.Pd.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muslim Maros

3.1 Pendahuluan
Tujuan utama dari sebuah pendidikan adalah
memberikan ilmu pengetahuan serta menjadikan peserta
didik memiliki akhlak yang baik. Dalam Undang-Undang
No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menjelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional yaitu
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak demi
mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan hal
tersebut dibutuhkan karakter yang baik. Seseorang yang
memiliki karakter disiplin, tanggung jawab, dan demokratis
bisa sukses baik saat masih sekolah maupun telah bekerja.
Untuk orang-orang yang memiliki karakter taqwa, jujur, rela
berkorban, gotong royong, akan memiliki kehidupan sosial
yang baik dalam bermasyarakat. Selain akal, karakter juga
menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Menurut
Zubaedi (2012), manusia yang tidak memiliki karakter
adalah manusia yang sudah “membinatang“. Jika karakter
pada diri seseorang tidak dibentuk dengan kuat, maka yang
akan menjadi dasar sikap dan perilaku tersebut adalah hawa
nafsu. Karakter yang dimiliki seseorang menentukan
bagaimana orang tersebut dalam menyelesaikan masalah
dalam hidupnya, dengan demikian karakter dapat membantu
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seseorang dalam bertahan hidup. Setiap manusia dilahirkan
dalam keadaan fitrah, lingkungan tempat mereka tumbuh dan
berkembang akan memberikan pengaruh terhadap
pembentukan jati diri seseorang. Jati diri tersebut akan
berkembang menjadi karakter yang tertuang dalam bentuk
sikap dan perilaku. Nilai-nilai pendidikan karakter menjadi
dasar untuk pelestarian masyarakat yang baik (Freeks and
Lotter, 2011).
PENGARUH
LINGKUNGAN

FITRAH
MANUSIA

JATI DIRI

K
A
R
A
K
T
E
R

SIKAP DAN
PERILAKU

PENGARUH
LINGKUNGAN

Gambar 3.1
Proses Terbentuknya Sikap Dan Perilaku (Aqib, 2011)
Topik utama dalam dunia pendidikan di Indonesia
saat ini adalah pendidikan karakter. Walaupun demikian,
pendidikan karakter bukan merupakan sesuatu yang baru
dalam kurikulum Indonesia. Sejak awal pembentukan
kurikulum di Indonesia, terdapat mata pelajaran agama dan
Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diharapkan mampu
membentuk karakter peserta didik. Tujuan utama dari mata
pelajaran agama adalah membentuk karakter religus, dan
untuk mata pelajaran PMP bertujuan untuk membentuk
karakter nasionalis dari peserta didik. Namun, pada
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kenyataannya kedua mata pelajaran tersebut tidak mampu
menghasilkan kecerdasan moral peserta didik secara
maksimal. Menurut Setiawan (2013), hal ini disebabkan oleh
budaya verbalistik yang terjadi dalam proses pembelajaran
yang mengajarkan pendidikan moral pada peserta didik
hanya sebatas teks. Proses pembelajaran lebih difokuskan
pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan peserta
didik, dan kurang memperhatikan aspek moralitas. Indonesia
mengalami krisis moral pasca era reformasi. Bahkan saat ini,
krisis moral sudah terjadi di semua tingkatan usia. Pada usia
anak sekolah, krisis moral ditunjukkan dengan adanya kasus
tawuran, bullying, menyontek, penyalahgunaan narkoba, dan
kasus terbaru adalah pembegalan yang dilakukan oleh geng
motor remaja. Di kalangan dewasa, yang sejatinya
diharapkan menjadi panutan bagi generasi muda, tidak
ketinggalan juga mengalami krisis moral dengan melakukan
korupsi, pornografi, dan tindak kekerasan. Beberapa kasus
tersebut hanya sebagian kecil dari contoh krisis moral yang
dialami saat ini.
Krisis moral yang terjadi perlu segera di atasi,
terlebih saat ini kita sudah berada di era digital. Era di mana
semua informasi bisa diakses secara daring dengan hanya
hitungan jam, menit, bahkan detik, dan juga media sosial
ikut berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut
Mucharomah (2017), informasi yang mudah diterima oleh
peserta didik melalui media sosial dapat membuat sikap
permissif tumbuh dalam diri mereka, tidak mampu memilah
aktifitas internet yang negatif, dan dapat dengan mudah
mendapat pengaruh dari lingkungan sosial tanpa
mempertimbangkan sebelumnya dampak positif atau negatif
yang ditimbulkan ketika mereka berinteraksi di internet
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sehingga cenderung tidak memperdulikan nilai-nilai moral
dan etika yang berlaku di masyarakat. Karakter yang belum
terlalu kuat dapat membuat peserta didik tidak bisa
menyaring informasi yang meraka dapat sehingga dapat
menimbulkan pengaruh negatif yang akan berdampak pada
pembentukan karakter mereka kedepannya. Salah satu
dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kasus pornografi
yang awalnya merupakan bentuk krisis moral pada usia
dewasa (usia 20 sampai 40 tahun), saat ini tidak sedikit dari
kasus tersebut pelakunya masih berada pada golongan
remaja. Bahkan kasus terbaru yang sedang viral adalah
pembunuhan yang dilakukukan oleh anak berusia 15 tahun.
Sangat miris melihat krisis moral yang terjadi pada bangsa
kita saat ini, penegak hukum melakukan pelanggaran hukum,
pemimpin yang sejatinya amanah dengan kepercayaan yang
telah diberikan malah melakukan tindak korupsi, orang tua
yang sejatinya menyayangi anaknya nyatanya melakukan
kekerasan pada anak, guru yang tugasnya sebagai pendidik
malah melakukan tindak asusila kepada siswanya, bahkan
anak yang kodratnya menghormati orang tua dan gurunya
malah memenjarakan mereka.
Untuk menyelesaikan masalah krisis moral yang
melanda bangsa Indonesia, Presiden Susilo Bambang
Yodoyono menekankan pentingnya pembangunan karakter
pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Menteri
Pendidikan Nasional Muhammad Nuh pada pada peringatan
Hari Pendidikan Nasional 2010, menyampaikan bahwa
selain menjadikan peserta didik menjadi individu yang
cerdas, pendidikan juga dapat membentuk peserta didik yang
memiliki budi pekerti, dan sopan santun oleh sebab itu
pembangunan dan pendidikan karakter adalah suatu
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keharusan (Redaksi e-Newsletterdisdik, 2010). Sehingga
keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi
bermakna baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat di
sekitarnya. Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) proses pembelajaran tidak lagi hanya mementingkan
aspek kognitif dan psikomotorik peserta didik, tapi juga telah
dilakukan penilaian terhadap askpek afektif peserta didik.
Namun, pada kurukulum KTSP ini, pengembangan karakter
masih kurang maksimal. Pengembangan karakter hanya
berupa pengamatan sikap peserta didik yang dilakukan oleh
guru. Pendekatan pedidikan karakter belum dilakukan
dengan cara pembiasan dan intervensi.
Salah satu butir Nawacita yang dicanangkan oleh
Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi
Mental (GNRM) adalah merubah cara berpikir, bertindak,
dan bersikap sesorang menjadi lebih baik. Untuk
mengimplementasikannya, lahirlah kebijakan pendidikan
berupa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Nilai-nilai
utama yang akan dikembangkan dalam program PPK adalah
religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, serta integritas.
Praktik dan penanaman nilai-nilai utama PPK tersebut dalam
pendidikan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab
guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn), tetapi menjadi tanggung jawab
seluruh komponen bangsa baik di lingkungan sekolah, di
rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Sehingga dengan
demikian, diharapkan program PPK ini dapat melahirkan
peserta didik yang memiliki kompetensi moral yang baik
serta tidak hanya menjadi sekedar wacana dalam dunia
pendidikan.
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3.2 Hakikat Pendidikan Karakter
Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati
dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang
mendefenisikan seorang individu dalam keseluruhan tata
perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara
berpikir dan bertindak (Zubaedi, 2012). Sedangkan menurut
Sahroni (2017) karakter merupakan nilai-nilai perilaku
manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa,
diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan
yang terwujud dalam pikiran, sikap, perbuatan, perkataan
berdasarkan norma hukum, agama, budaya, dan adat istiadat.
Seseorang yang berkarakter adalah mereka yang dapat
memahami nilai dan keyakinan yang diterapkan dalam
masyarakat dan menggunakannya sebagai kekuatan moral
dalam hidupnya (Widiastuti, 2003). Dari beberapa pendapat
tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakter adalah cerminan
jati diri yang dimiliki individu yang akan mempengaruhi
bagamaimana individu tersebut bersikap dan berperilaku saat
berada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah,
lingkungan kerja, maupun dalam lingkungan bermasyarakat.
Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti
“mengukir“ atau “dipahat“, sehingga jika kita memaknai
karakter sesuai dengan istilah tersebut, maka karakter adalah
sesuatu yang sangat kuat yang ada dalam diri seseorang.
Ukiran akan melekat kuat pada suatu benda, jika ukiran ingin
dihilangkan, maka akan merusak benda tersebut, dengan kata
lain, karakter yang hilang pada diri seseorang dapat merusak
kepribadian dan jati diri individu tersebut. Karakter yang
dimiliki seseorang bukanlah hal mutlak yang dimilikinya
sejak lahir dan tidak akan mengalami perubahan, tetapi
karakter dapat tumbuh dan berkembang menjadi nilai-nilai
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yang terpatri dalam setiap individu sesuai melalui proses
“pengukiran“ berupa pola asuh, kebudayaan, pendidikan,
dan pengaruh lingkungan yang diterima. Melalui proses
“pengukiran“ tersebut akan terbentuk individu yang
berkarakter. Semua pengalaman yang telah dialami anak
dalam hidupnya, baik melalui penglihatan, maupun perilaku
yang diterima akan menjadi bagian yang berperan dalam
proses pembentukan kepribadiannya. Defenisi karakter yang
sesungguhnya meliputi sesuatu yang baik dan buruk, namun
pada pengaplikasiannya, seseorang yang memiliki karakter
adalah mereka yang memiliki nilai-nilai kebaikan dalam
sikap dan perilakunya, serta dapat merospon kejadian yang
ada disekitarnya secara bermoral.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakter
seorang terbagi dua, yaitu faktor internal maupun faktor
eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari
dalam diri seseorang berupa genetis atau bawaan sejak lahir
yang merupakan pengaruh keturunan sifat yang diwariskan
oleh salah satu maupun kedua orang tuanya. Faktor internal
lain yang mempengaruhi karakter adalah kecerdasan
intrapersonal dan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal
erat kaitannya dengan kesadaran diri, anak yang memiliki
kesadaran diri dapat tujuan hidup yang ingin dicapai serta
memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik dan
memiliki jiwa disiplin (Khaerani and Syamsuriyawati, 2018).
Kecerdasan interpersonal berkaitan dengan kemampuan
seseorang dalam memahami dan menilai orang lain. Anak
yang memiliki kecerdasan interpersonal yang baik
mempunyai kemampuan komunikasi dan rasa empati
terhadap sesama sehingga dapat dengan mudah berinteraksi
dengan orang lain, bahkan dengan orang yang baru.
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Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal
dari lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang
serta bersosialisasi. Lingkungan tersebut tidak hanya sebatas
keluarga, sekolah, dan masyarakat, tetapi secara lebih luas
lingkungan juga dapat berupa pengaruh dari berbagai media
cetak dan audiovisual. Media massa ikut bertanggung jawab
dalam menyajikan informasi-informasi yang dapat
mempengaruhi pembentukan karakter seseorang.
Selain akan berpengaruh dalam pembentukan
individu masing-masing, karakter juga akan berdampak pada
suatu bangsa. Karakter merupakan aspek yang hakiki dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakter yang dimiliki
oleh mayoritas masyarakat suatu bangsa akan menjadi
cerminan karakter bangsa tersebut. Sehingga krisis karakter
yang terjadi pada generasi muda akan berdampak pada
hilangnya karakter pada penerus bangsa.
Pendidikan karakter pada dasarnya merupakan proses
pembinaan pada anak yang berfokus pada pemahaman nilainilai agama, budaya, serta pembentukan jiwa kepemimpinan
yang dilakukan secara terprogram. Pendidikan karakter telah
menjadi perhatian dalam dunia pendidikan di berbagai
negara. Pendidikan karakter menjadi hal vital untuk
membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas,
menjadikan mereka individu yang baik, serta mampu
memfilter pengaruh-pengaruh negatif yang diterima.
Lembaga pendidikan dipandang sebagai sarana yang ampuh
dalam pembentukan karakter bangsa. Pendidikan formal
anak usia dini telah menerapkan pendidikan karakter dengan
pendekatan habituasi atau pembiasaan sehingga lulusan yang
dihasilkan memiliki kecerdasan moral. Tetapi kebiasaan
tersebut mulai terputus ketika mereka memasuki jenjang
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pendidikan dasar sehingga kebiasaan baik yang dulunya
sering dilakukan perlahan mulai dilupakan. Pada pendidikan
dasar dan menengah yang menjadi fokus adalah
perkembangan kognitif peserta didik. Target yang ditetapkan
di sekolah adalah indikator-indikator yang harus dicapai
peserta didik untuk melihat aspek pengetahuan dan
keterampilan yang dimilikinya pada setiap tingkatan, tanpa
menentukan target sifat-sifat apa yang harus dimiliki peserta
didik. Oleh sebab itu pendidikan karakter tidak akan
maksimal jika hanya menjadi tanggung jawab satuan
pendidikan anak usia dini. Proses pendidikan karakter perlu
dilakukan melalui pendekatan terpadu dan menyeluruh yang
dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan
aspek pengetahuan, tindakan serta perasaan baik
dilingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat agar
tercipta pembiasan pada anak.
Pendidikan karakter di lingkungan sekolah menjadi
tanggung jawab seluruh komponen yang ada, mulai dari
kepala sekolah, guru, staf, sampai kurikulum yang
diterapkan. Upaya kreatif yang dilakukan oleh komponen
sekolah dalam mengembangkan karakter peserta didik dapat
berjalan dengan efektif jika dilaksanakan secara sistematis,
berkelanjutan, dan komperehensif. Tugas pendidik di semua
jenjang pendidikan formal tidak hanya sebatas pemberian
ilmu pengetahuan, tapi juga wajib melaksanakan
pembelajaran secara menyeluruh yang melibatkan
pengembangan akidah dan moral peserta didik. Nilai-nilai
karakter yang akan dikembangkan di sekolah yaitu taqwa,
jujur, disiplin, demokratis, adil, bertanggung jawab, cinta
tanah air, orientasi pada keunggulan, gotong-royong,
menghargai, serta rela berkorban.
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Tujuan pendidikan karakter bangsa jika dikaitkan
dengan Pancasila sebagai falsafah negara adalah
pengembangan karakter peserta didik sehingga dapat
menanamkan dan mewujudkan nilai-nilai luhur yang
terkandung dalam Pancasila. Tujuan pendidikan karakter
secara umum adalah:
1. Mengembangkan aspek afektif peserta didik sebagai
manusia yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter
bangsa.
2. Mengembangkan sikap dan perilaku peserta didik yang
sejalan dengan nilai-nilai universal, budaya, dan karakter
bangsa.
3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab
peserta didik sebagai generasi penerus bangsa
4. Menge mbangkan kemampuan peserta didik menjadi
manusia yag mandiri, kreatif, dan memiliki wawasan
kebangsaan.
5. Mengembangkan lingkungan pendidikan formal sebagai
lingkungan yang aman, jujur, penuh kreativitas,
bersahabat, serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi
(Omeri, 2015)
Walaupun semua komponen di sekolah bertanggung
jawab dalam pembentukan karakter peserta didik, tetapi guru
menjadi model utama yang akan dicontoh oleh peserta didik.
Peserta didik lebih banyak berinteraksi langsung dengan
guru dan dapat melihat setiap perilaku guru di kelas. Guru
wajib menjadi teladan dalam pembentukan karakter, tidak
hanya mengajarkan sikap tetapi juga mengajarkan perilaku
yang baik. Banyak hal-hal kecil yang dilakukan oleh guru
yang tanpa disadari dapat mengajarkan perilaku buruk
kepada siswa, misalnya saja membuang sampah di
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sembarang tempat dan merokok, dan berkata kasar. Untuk
melaksanakan pembelajaran yang menyeluruh, setiap
pendidik wajib memiliki nilai-nilai keteladanan, dialogis,
serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Membangun karakter pada peserta didik tidak lagi terfokus
pada teori-teori yang telah dikemukakan para ahli
pendidikan karakter yang terkadang kurang kontekstual
tetapi guru lebih dituntut untuk langsung memberikan
mempraktekkan dan memberikan contoh yang baik pada
peserta didik (Septiarti, 2012). Seorang pendidik dikatakan
berhasil apabila proses pembelajaran yang dilakukannya
telah berhasil memberikan pengaruh yang baik kepada
peserta didik baik dari segi kemampuan berpikir maupun
dari cara bersikap yang baik.
Pendidikan pada anak tidak hanya sekedar proses
yang dilakukan secara formal, sistematis sesuai dengan
kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara,
namun, pendidikan sudah dimulai sejak manusia tersebut
ada, bahkan saat dia masih berada dalam kandungan. Usia
dini adalah usia meniru bagi sang anak, mereka adalah
peniru ulung pada usia tersebut. Dengan kepolosan yang
dimiliki mereka akan sangat mudah mengikuti hal –hal baik
maupun buruk yang selalu mereka lihat. Kompleksitas
kehidupan yang dialami anak pada usia dini, menjadi pijakan
utama pada proses tumbuh kembang mereka ke tahap
selanjutnya. Untuk itu, walaupun lembaga pendidikan
memiliki kewajiban untuk menerapkan pendidikan karakter
dalam proses pengajaran yang diberikan, namun keluarga
tetaplah menjadi basis dalam pembentukan karakter anak.
Pembentukan karakter yang dilakukan sebelum anak
memasuki usia sekolah merupakan tanggung jawab penuh
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lingkungan keluarga. Pendidikan yang diberikan dalam
lingkungan keluarga jauh lebih berperan penting karena
pendidikan yang diberikan langsung kepada individual anak.
Keberhasilan keluarga dalam membentuk karakter anak akan
mempermudah lingkungan sekolah dan masyarakat dalam
melanjutkan proses pengembangan karakter. Karakter juga
merupakan faktor penentu kesuksesan seseorang, karakter
yang positif dan kuat perlu dibentuk sejak dini. Untuk itu
diperlukan kesadaran dari orang tua agar dapat menjadi
pendidik pertama bagi anak-anak, dan sejak dini membekali
mereka dengan penanaman nilai-nilai moral yang baik agar
terbentuk karakter yang baik dalam diri anak. Keberhasilan
keluarga dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak
sangat bergantung pada pola asuh yang diterapkan (Samrin,
2016).
Penerapan pola asuh yang otoriter dapat
menghilangkan kreativitas anak dan membuat anak seolah
terpaksa dalam menjalani aturan-aturan yang diterapkan di
rumah, sedangkan penerapan pola asuh permisif sangat
berbahaya jika diterapkan karena anak belum memiliki filter
yang kuat untuk memilih yang baik dan buruk. Sehingga
sebaiknya keluarga menerapkan pola asuh demokratis agar
tercipta interaksi yang baik serta kedekatan psikologis antara
orang tua dan anak. Walaupun terdapat istilah ibu adalah
madrasah pertama bagi seorang anak, namun pembentukan
karakter dalam keluarga menjadi tugas bersama ayah dan
ibu. Setiap orang tua wajib menjadi contoh yang baik bagi
anaknya. Keterlibatan sosok ayah dalam pengasuhan anak
dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang karakter anak.
Melalui pola asuh ibu, anak belajar tentang kasih sayang,
dan kedisiplinan, dan mengutamakan kehati-hatian dapat
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diseimbangkan dengan pola asuh yang diterapkan ayah yang
cenderung lebih santai dapat mengajarkan anak untuk berani
mencoba hal-hal baru, memiliki sikap kompetitif, tanggung
jawab, dan berjiwa kepimimpinan. Sehingga anak
memerlukan figur ibu dan ayah secara komplementatif bagi
perkembangan karakternya (Zubaedi, 2012).
Pembentukan karakter dalam lingkungan keluarga
tidak hanya menjadi peran serta kedua orang tua, tetapi juga
memerlukan peran dari kakek dan nenek. Dari kakek-nenek
anak akan lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang
kebudayaan dan adat istiadat. Pola asuh yang diterapkan oleh
kakek-nenek sebaiknya sejalan dengan pola asuh yang
diterapkan oleh ayah-ibu sehingga pembentukan karakter
anak akan lebih maksimal. Dengan kata lain, setiap anggota
keluarga memerlukan kerjasama yang baik dan kuat serta
hendaknya menyediakan waktu, energi, pikiran, materi
dalam pembentukan karakter anak di rumah.
Selain di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah,
pendidikan karakter juga menjadi tanggung jawab dari
lingkungan masyarakat tempat kita bersosialisasi. Dalam
lingkungan masyarakat inilah seorang anak dapat lebih
dalam mempelajari tentang gotong-royong, toleransi, dan
musyawarah. Terciptanya lingkungan yang aman, nyaman,
dan menjadikan anak seperti anak sendiri membuat anak
berani dalam mengekspresikan kemampuan dan talenta yang
dimiliki, sehingga anak memiliki jiwa percaya diri tanpa
takut untuk dihina karena mereka merasa diterima sebagai
manusia seutuhnya. Jika terjadi sinergi antara keluarga,
sekolah, dan masyarakat dalam mengemban tanggung jawab
dalam penerapan nilai-nilai agama dan sosial budaya dalam
kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuk anak dengan
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karakter berbasis agama dan budaya dan tentunya
menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul, kreatif,
dan bermoral.
Kodrat manusia secara lahiriah dikaruniai tiga jenis
potensi yaitu akal yang berhubungan dengan pengetahuan,
indriawi berhubungan dengan sikap, dan hati yang
berhubungan dengan spiritual. Salahudin and Alkrienciechie
(2013) menguraikan potensi manusia dari ketiga aspek
tersebut pada tabel 3.1
Tabel 3.1
Uraian Potensi Manusia Dari Aspek Akal, Afeksi,
Dan Nurani
Akal (IQ)/
Emosi (EQ)/
Spiritual (SQ)/
Kognisi
Afeksi
Nurani
1. Kecerdasan
1. Empati
1. Ketabahan
2. Logika
2. Kepribadian
2. Optimisme
3. Analisis
3. Toleransi
3. Tawakal
4. Matematis
4. Simpati
4. Ikhlas
5. Linier
5. Malu
5. Ketulusan
6. Spekulatif
6. Menghargai
6. Keberanian
7. Kekritisan
7. Marah
7. Ketakutan
8. Responsibiliti 8. Kasih sayang
8. Kejujuran
Pendidikan yang hanya mementingkan akal manusia,
hanya akan mengembangkan kemampuan kognitif manusia
dan menghasilkan manusia yang memiliki kecerdasan
intelektual (IQ) yang baik tetapi memiliki sikap dan prilaku
yang buruk. Jika pendidikan yang diterapkan hanya berfokus
pada unsur indriawi, maka hanya akan berorientasi pada
pengembangan indra atau aspek afektif dan dapat
menghasilkan manusia yang memiliki kecerdasan emosi
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(EQ) yang baik tetapi cenderung lebih pasrah dalam
menerima keadaan dan kurang mampu menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi. Dan jika pendidikan hanya
memprioritaskan pada hati nurani, maka akan dihasilkan
manusia yang bermoral dan memiliki kecerdasan spiritual
(SQ) yang baik, namun mereka nantinya cenderung akan
ketinggalan dengan perubahan yang terjadi. Seperti yang
terlihat pada tabel 3.1, anak dengan IQ yang baik akan
memiliki kecerdasan, kemampuan logika, dan matematis
yang baik, namun jika anak tersebut tidak memiliki EQ, dan
SQ yang baik pula, maka dia akan tumbuh menjadi anak
yang pemarah, tidak memiliki toleransi terhadap sesama,
serta tidak memiliki sikap tulus dan ikhlas. Untuk itu
diperlukan perpaduan antara akal, afeksi, dan nurani dalam
pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan karakter
yang berkualitas sangat tergantung pada sejauh mana
kemampuan lembaga pendidikan mendesain program yang
memiliki komitmen untuk melakukan inovasi pembelajaran
yang mendukung penguatan sinergi kecerdasan IQ, EQ, dan
SQ (Luneto, 2014).
3.3 Karateristik Generasi Milenial
Generasi merupakan pengelompokan individu yang
mengalami peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang
sama pula yang mempengaruhi fase tumbuh kembang
mereka sebagai makhluk sosial. Para sosiolog di Amerika
mengkategorikan manusia ke dalam beberapa generasi sesuai
dengan tahun kelahirannya. Generasi tersebut yaitu generasi
era depresei, generasi perang dunia II, generasi pasca perang
dunia II, generaasi baby boomer I, generasi baby boomer II,
generasi X, generasi Y atau yang dikenal dengan generasi
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milenial, generasi Z, dan yang terbaru adalah generasi alpha.
Generasi milenial adalah generasi yang lahir sekitar akhir
tahun 1980 sampai pada awal tahun 2000. Saat ini, populasi
manusia di dunia di dominasi oleh generasi milenial.
Sebagian dari mereka saat ini masih berstatus sebagai
pelajar, dan sebagian lagi sudah memasuki dunia kerja,
bahkan beberapa pemimpin saat ini adalah generasi milenial.
Generasi milenial memiliki karakter serta ciri khas yang
berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Menurut
(Bertens et al., 2014) karakteristik yang dimiliki oleh
generasi milenial adalah sebagai berikut:
1. Lebih melek teknologi dibandingkan dengan orang
tuanya. Generasi milenial memiliki sifat selalu ingin tahu
dan berani mencoba, dengan dukungan dari internet,
maka mereka dapat dengan cepat mengetahui teknologi
terkini yang sedang ramai digunakan.
2. Memiliki media sosial. Salah satu yang dijadikan ciri
seseorang kekinian adalah seberapa banyak media sosial
yang dimiliki. Generasi milenial sangat intens dalam
melakukan komunikasi walaupun tanpa melakukan tatap
muka secara langsung. Selain itu, media sosial menjadi
media untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan
diri mereka yang dapat diketahui orang banyak
3. Lebih tertarik dengan gadget dibanding televisi. Sumber
informasi audiovisual yang dulunya dikuasai oleh
broadcast pertelevisian, mulai tergeser dengan
keberadaan gadget. Penyebab utamanya adalah karena
generasi milenial berada pada revolusi industri 4.0, era di
mana internet berkembang pesat serta memiliki peranan
yang cukup besar.
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4. Generasi milenial cenderung lebih percaya terhadap
konten yang dibuat perorangan. Perusahaan-perusahaan
besar tidak lagi menjadikan iklan sebagai strategi
pemasaran utama mereka. Generasi milenial lebih tertarik
melihat riview yang dilakukan oleh orang lain di internet.
Hal ini juga yang membuat banyaknya generasi milenial
yang tertarik menjadi konten kreator.
5. Minat membaca buku konvensional menurun. Sebagian
besar generasi milenial lebih tertarik melihat gambar
dibandingkan membaca kalimat-kalimat dalam buku
cetak. Untuk mendapatkan pengetahuan, mereka lebih
memilih membaca buku secara digital karena bisa
dilakukan dimana saja dan kapan saja.
6. Generasi milineal dapat bekerja efektif tetapi tidak loyal.
Perusahaan-perusahaan saat ini lebih mementingkan
menerima karyawan dari generasi milenial karena ide-ide
kreatif yang dimiliki dapat membuat mereka bekerja
secara efektif dan tepat sasaran. Hanya saja, mereka
cenderung meminta tuntutan-tuntutan seperti kenaikan
gaji, serta jam kerja yaang fleksibel kepada perusahaan
yang mempekerjakannya.
7. Mulai meninggalkan transaksi tunai. Saat ini, hampir
semua proses transaksi dapat dilakukan dengan metode
non-tunai. Tidak hanya menggunakan kartu, dengan
adanya internet proses transaksi juga dapat dilakukan
secara digital.
Karakteristik yang dimiliki oleh generasi milenial
yang dikemukakan oleh Lyon (2003) adalah tiap individu
memiliki karakter yang berbeda tergantung dari lingkungan,
strata ekonomi, dan keluarga. Generasi milenial memiliki
pola komunikasi yang lebih terbuka dibandingkan dengan
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generasi sebelumnya, mereka suka memegang kendali, tidak
mau terikat dengan jadwal, tidak suka berada dalam ruangan
khusus untuk belajar ataupun bekerja. Mereka juga sangat
reaktif dengan perubahan lingkungan di sekelilingnya, dan
menjadikan tingkat ekonomi sebagai tujuan utama dalam
hidup. Secara umum, generasi milenial adalah generasi yang
memiliki kepercayaan diri, saling terhubung, serta terbuka
dalam menerima perubahan.
3.4 Pendidikan Karakter pada Generasi Milenial
Secara umum misi dari sebuah pendidikan tidak
hanya sebatas pengembangan pikiran, namun lebih luas
meliputi perkembangan fisik, bakat, kesehatan, kemampuan
sosial, serta kepercayaan dan keimanan yang dimiliki peserta
didik (Sahroni, 2017). Beban tersebut terasa semakin berat
melihat perkembangan zaman saat ini yang telah memasuki
revolusi industri 4.0 yang salah satu cirinya adalah Internet
of Things. Kemudahan mengakses informasi dengan internet
tentu sangat mempengaruhi generasi milineal saat ini dalam
berpikir, bersikap, dan beprilaku khususnya bagi mereka
yang sedang dalam tahap pembentukan jati diri. Globalisasi
revolusi industri 4.0 memberi dampak positif dan negatif.
Kebudayaan negara-negara barat yang mengedepankan
rasionalisme, dan matrealisme-sekuler telah mempengaruhi
bangsa Indonesia yang masih berpegang teguh pada adat dan
kebudayaan leluhur serta menjunjung tinggi nilai spiritual
dan keagamaan (Samrin, 2016). Di era digital saat ini, akan
menjadi hal mustahil seorang anak dapat bebas seratus
persen dari pengaruh buruk perkembangan teknologi,
sehingga upaya yang realistis dilaksanakan adalah
mempersiapkan anak agar mampu menolak dan menjauh
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dari pengaruh buruk yang diterima (Alia and Irwansyah,
2018). Agar bangsa Indonesia memiliki kekebalan terhadap
pengaruh negatif dari globalisasi, namun tetap dapat bersaing
dengan bangsa lain, diperlukan pencegahan dan program
yang terencana yang dilakukan secara sistematis oleh
pemerintah dalam bidang pendidikan (Lalo, 2018).
Pendidikan karakter menjadi salah satu alat yang
dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang baik,
sehingga mampu memfilter pengaruh-pengaruh negatif. Bagi
keluarga milenial saat ini, kesibukan orang tua menjadikan
sekolah sebagai tumpuan utama dalam membentuk
kepribadian anak. Usia sekolah bagi anak yang dulunya
dimulai pada usia 5 tahun, kini tidak sedikit orang tua yang
sudah memasukkan anaknya ke sekolah sejak dini.
Di Indonesia, pendidikan karakter pada tahun 2010
telah menjadi gerakan nasional yang wajib dilaksanakan di
semua jenjang satuan pendidikan formal hanya saja
sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal, dan juga
belum ada lembaga khusus yang menjadi penanggung jawab
pelaksanaannya. Kendala lain yang dihadapi juga yaitu guru
sendiri belum mengerti tentang karakter tersebut. Kemudian
pada tahun 2016 dikembangkan menjadi gerakan Penguatan
Pendidikan Karakter (PPK). PPK merupakan bagian dari
Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang berupa
program pendidikan di sekolah yang bertujuan memperkuat
karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah
pikir, dan olah raga yang memerlukan dukungan publik dan
kerjasama yang terjalin antara sekolah, keluarga, dan
masyarakat. Latar belakang PPK adalah filosofi pendidikan
karakter yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara yang
dijuluki juga sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang
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dijabarkan dalam nilai-nilai karakter yang terdiri dari 18
karakter. Nilai-nilai karakter tersebut terlihat sangat
kompleks dan terlalu banyak jika ingin ditanamkan pada
peserta didik. Kompleksitas dan banyaknya nilai karakter
tersebut yang membuat implementasi pendidikan karakter
mengalami kegagalan (Sumadi, 2018). Oleh sebab itu nilainilai karakter kemudian dikristalisasi menjadi lima nilai
utama.

Gambar 3.2 Pengembangan Nilai-Nilai Karakter
(Kemdikbud, 2016)
Aktor utama dalam program PPK adalah pendidik,
maka tanggung jawab pendidik di era milenial saat ini,
bukan hanya sekedar mempunyai kemampuan profesional,
tetapi juga wajib memiliki nilai-nilai yang dapat membentuk
akhlak dan kepribadian peserta didik dalam menghadapi
dunia (Mucharomah, 2017). Kualifikasi keilmuan yang
dimiliki oleh pendidik belum cukup untuk membentuk
karakter peserta didik, sehingga sebelum menerapkan
pengembangan pendidikan karakter pada peserta didik di
sekolah, pemerintah memberikan pelatihan agar visi misi
pelaksanaan program PPK dapat dipahami. Pelatihan PPK
disosialisasikan secara masif dan sistematis pada level
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nasional. Selain itu, untuk menyamakan persepsi maka
pelatihan ini dilakukan secara seragam dan menyeluruh
dengan menggunakan buku pedoman dan acuan yang sama.
Sehingga PPK tidak hanya menjadi sekedar wacana dalam
program pemerintah tetapi betul-betul dapat membentuk
peserta didik dengan karakter yang unggul. PPK harus
terintegrasi di semua mata pelajaran dan menjadi tugas
semua guru bidang studi untuk melaksanakannya, bukan
hanya beban guru agama dan PKN. Setiap mata pelajaran
perlu dikaitkan dengan nilai-nilai dan norma yang akan
dikembangkan serta mengaitkannya dengan konteks
kehidupan sehari-hari sehingga nilai utama pendidikan
karakter menjadi pengalaman nyata bagi peserta didik.
Pengembangan karakter peserta didik dapat
dilakukan dengan membuat kondisi ruang kelas senyaman
mungkin sehingga melalui proses pembelajaran dapat
terbangun karakter peserta didik. Melalui proses
pembelajaran yang menyenangkan pula tercipta pola
komunikasi yang sehat antara pendidik dan peserta didik,
serta antar peserta didik, sehingga pendidik dapat dengan
mudah memberikan bimbingan, pemahaman, serta pengaruh
kepada peserta didik. Pada saat penentuan metode mengajar
yang akan diterapkan di kelas, guru juga wajib
mempertimbangkan karakter-karakter apa yang akan
dikembangkan pada diri peserta didik. Sehingga, pendidikan
karakter tidak hanya sebatas kontekstual namun dilakukan
dengan pendekatan habitus (pembiasan). Untuk membentuk
karakter pada peserta didik, terlebih dahulu pendidik wajib
menanamkan pada dirinya sendiri.
Pada pembelajaran konvensional, pendidikan
karakter hanya berupa pengajaran pendidikan moral sebatas
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teori saja sehingga peserta didik tidak siap dalam menyikapi
kehidupan yang kontradiktif (Zubaedi, 2012). Diperlukan
inovasi dalam pembelajaran konvensional agar pendidikan
karakter tidak diberikan secara tekstual dan sesuai dengan
karakteristik generasi milenial. Perubahan-perubahan yang
terjadi dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran
inovatif menurut Setiawan (2013) dapat dilihat pada tabel
3.2.
Tabel 3.2
Pergeseran Pembelajaran Konvensional Ke Pembelajaran
Inovatif
Pembelajaran
Pembelajaran Inovatif
Konvensional
Pendekatan teacher centerd Pendekatan student centerd
Dominasi ekspositosi
Multi model dan metode
Minim media
Multi media
Text book centerd
Multi sumber belajar
Pembelajaran verbalistik
Pembelajaran Kontekstual
Evaluasi dominasi kognitif Evaluasi: kognitif, afektif,
tingkat rendah (C1, C2)
dan psikomotor
Guru sebagai transfer of Guru sebagai director of
knowledge
learning
Generasi milenial sudah mulai meninggalkan caracara konvensional dalam menjalankan rutinitas, maka dunia
pendidikan juga harus bisa berkembang dengan melakukan
pembelajaran jarak jauh (pembelajaran daring), menyelenggarakan pendidikan terbuka, sharing resource antar lembaga
pendidikan, perubahan fungsi perpustakaan, serta semua
instrumen yang terlibat dalam pendidikan (guru, dosen,
laboran) menjadi sumber informasi (Barni, 2019).
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Melakukan pendekatan secara persuasif kepada peserta didik
menjadi prioritas utama saat ini dibandingan dengan
menerapkan kebijakan-kebijakan dunia pendidikan yang
terkesan otoriter dan memaksa.
Dengan
adanya
pergeseran
pembelajaran
konvensional ke pembelajaran inovatif, maka guru dituntut
untuk memperluas pengetahuannya mengenai model dan
metode-metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam
program pembelajaran di kelas. Jika dikaitkan antara
pembelajaran inovatif dengan pendidikan karakter, maka
guru bukan hanya sekedar sebagai pengajar melainkan
sebagai berperan sebagai pendidik. Tugas pendidik tidak
hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang dimilikinya,
namun juga melatih dan mengasuh peserta didik. Pendidik
profesional adalah mereka yang mengetahui karakteristik
generasi milenial serta mampu membuat Rencana Program
Pembelajaran (RPP) berkarakter yang mencantumkan
langkah-langkah pelatihan moral untuk mengembangkan
karakter peserta didik. Dengan mengetahui karakteristik
generasi milenial, pendidik dapat mengetahui hal-hal apa
yang harus dilakukan agar proses pembelajaran yang
diberikan dapat maksimal serta menghasilkan suasana
belajar yang demokratis yang membuat anak menjadi lebih
bertanggung jawab serta bermoral. Dengan mengembangkan
lingkungan pendidikan formal sebagai lingkungan yang
aman, jujur, penuh kreativitas, bersahabat, dan sesuai dengan
karakteristik generasi milenial dapat mendukung penguatan
karakter peserta didik.
Pendidikan karakter membutuhkan manajemen
pengelolaan yang baik dari tiap satuan pendidikan.
Pengelolaan pendidikan karakter terdiri atas penanaman nilai
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utama, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian,
pendidik, dan tenaga kependidikan, serta seluruh komponen
yang berada di sekolah (Widiastuti, 2003). Perpustakaan,
kantin, serta ekstrakurikuler menjadi komponen-komponen
lain yang juga memiliki andil dalam pendidikan karakter.
Menciptakan ruangan dan suasana perpustakaan yang sesuai
dengan karakter dan kebutuhan generasi milenial diharapkan
dapat meningkatkan minat peserta didik untuk mengunjungi
perpustakaan yang pada akhirnya diharapkan terjadi
peningkatan kualitas peserta didik karena gemar ke
perpustakaan (Putri and Rahardjo, 2019). Menerapkan kantin
kejujuran dan menjadikan pramuka sebagai ekstrakurikuler
wajib yang harus diikuti oleh peserta didik adalah usahausaha yang dapat dilakukan sekolah dalam program
pendidikan karakter.
Setiap sekolah wajib merencanakan, melaksanakan,
memantau, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat
mengembangkan karakter peserta didik. Sekolah sebagai
lembaga pelayanan publik yang memberikan penekanan
secara sosial, moral, dan akademis berkewajiban untuk
mengaplikasikan pendidikan karakter pada semua mata
pelajaran yang ada pada kurikulum. Pengembangan
kecerdasan moral dengan pola integralistik dalam desain
pendidikan karakter dalam dapat berjalan efektif dan
memiliki makna melalui upaya kreatif pihak sekolah dalam
merancang pengondisian moral dan melatih moral yang
dilakukan
secara
sistematik,
komprehensif,
dan
berkelanjutan. Pendidikan karakter yang dilaksanakan secara
utuh dan menyeluruh dapat membentuk seseorang sebagai
pribadi yang cerdas, baik, dapat membuat perubahan dalam
hidupnya, yang tentunya dapat pula menjadi bagian dalam
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perubahan tatanan sosial kemasyarakatan menjadi lebih
aman, adil, dan baik.
3.5 Penutup
Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan,
pendidikan karakter diartikan sebagai pendidikan nilai, budi
pekerti moral, watak, yang tujuan utamanya adalah
mengembangkan kemampuan siswa dalam mengambil
keputusan baik atau buruk, melakukan, mewujudkan serta
menebar kebaikan dalam kehidupannya dengan sepenuh hati
Melalui pendidikan karakter, akan mendorong lahirnya anakanak yang baik. Anak yang tumbuh degan karakter yang baik
memiliki kesadaran diri untuk melakukan berbagai hal
dengan benar agar mendapatkan hasil terbaik serta
mengetahui arah tujuan hidupnya.
Pembentukan karakter dilakukan secara bertahap
mulai dari memberikan pengetahuan, pelaksanaan, dan
akhirnya menjadi kebiasaan. Oleh sebab itu pembentukan
karakter tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, tetapi
merupakan proses yang terus berjalan selama manusia hidup.
Pengembangan karakter dapat dilakukan dalam empat
tahapan dalam kehidupan manusia. Tahapan pertama yaitu
tahap pembentukan karakter yang terjadi pada usia dini; pada
saat memasuki usia remaja dimulai tahap pengembangan
karakter; tahap selanjutnya adalah tahap pemantapan yang
terjadi pada usia dewasa; dan tahapan terakhir yaitu tahap
pembijaksanaan yang terjadi pada usia tua
Pembentukan karakter pada generasi milenial
memiliki tantangan yang lebih banyak karena pengaruh
globalisasi yang sangat mudah di jangkau. Anak yang tidak
memiliki bekal cukup dalam memfilter hal-hal negatif yang
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didapatkan dari internet, dapat menjadikan mereka krisis
karakter. Untuk itu, diperlukan kerja sama yang baik antara
lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat agar dapat
memberikan pemahaman dan contoh-contoh pelaksanaan
karakter yang baik agar generasi milenial dapat tetap
mengikuti perkembangan teknologi tanpa harus kehilangan
karakter.
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BAB IV
PRAKTIK MANAJEMEN PENDIDIKAN
Dr. Ifit Novita Sari, S.Sos., M.Pd.
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Universitas Islam Malang

4.1.Perspektif Manajemen Pendidikan
Secara harfiah perspektif diartikan sebagai cara
pandang suatu objek dari berbagai dimensi dan sudut
pandang (K. B. B. Indonesia, 2017). Oleh karena dilihat dari
berbagai cara tersebut maka hasil yang terlihat adalah sesuai
dengan bagaimana seseorang itu berada dalam posisinya.
Apakah ia berada di tempat tinggi, rendah, jauh atau pun
dekat.
Asal mula teori manajemen pendidikan adalah
berpangkal pada teori dasar manajemen yang kemudian
banyak diadopsi pada berbagai bidang ilmu. Manajemen
merupakan suatu seni atau cara untuk mencapai tujuan
(menyelesaikan pekerjaan) melalui orang lain (Simms,
2009). Di dalam suatu organisasi, kegiatan manajemen
merupakan proses yang berkesinambungan dalam sebuah
organisasi, mulai dari merencanakan sebuah program,
membagi tugas kerja kepada semua anggota, melaksanakan
program, mengontrol dan mengevaluasi program yang sudah
dilaksanakan hingga merevisi program yang dianggap
kurang tepat sasaran atau gagal.
Manajemen dalam pengelolaan sebuah organisasi
sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi keberadaan
organisasi tersebut. Manajemen merupakan jantung bagi
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organisasi dalam mengelola sumber dayanya. Sumber daya
yang dimiliki harus dimaksimalkan potensinya agar memiliki
daya saing diantara organisasi lainnya. Manajemen
merupakan sebuah cara yang digunakan untuk
menyelesaikan sebuah tujuan agar apa yang diharapkan
dapat tercapai (Fadhli, 2017).
Demikian halnya dengan dunia pendidikan, sebuah
organisasi pendidikan menggunakan manajemen sebagai
cara untuk mengelola sumber daya potensial yang dimiliki.
Tanpa ada manajemen mustahil sebuah lembaga pendidikan
akan sukses dalam mencapai tujuan yang direncanakan.
Dalam organisasi pendidikan yang dikelola adalah sumber
daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya
penunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran.
Manajemen dalam dunia pendidikan dikenal sebagai
manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan, yaitu
suatu proses yang berkelanjutan dalam hal pengelolaan
sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan untuk
menghasilkan output berupa sumber daya manusia yang
berkulitas dan berdaya guna. Bab ini akan membahas tentang
perspektif manajemen pendidikan secara substantif dengan
beberapa kajian antara lain perspektif makro dan mikro.
Pada perspektif mikro akan disajikan beberapa bagian
tentang pengelolaan manajemen pendidikan yang umum
dilakukan pada sebuah satuan pendidikan. Kiranya kajian ini
dapat menambah wawasan bagi pembaca dalam hal
manajemen pendidikan di jenjang satuan pendidikan.
4.2 Perspektif Makro
Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa
manajemen pendidikan awal pangkalnya berasal dari ilmu
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manajemen. Dalam manajemen kegiatan utamanya meliputi:
a) kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh
beberapa individu yang menyumbangkan upayanya melalui
tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya, b) pengetahuan
tentang apa yang harus dilakukan, c) menetapkan cara
bagaimana melakukannya, d) memahamkan individu yang
akan melakukannya, dan e) mengukur efektivitas dari
tindakan yang dilakukan pada saat pelaksanaan manajemen.
Orang yang melakukan kegiatan manajemen adalah manajer,
sedangkan seluruh tugas yang dilakukan oleh manajer
bersifat manajerial.
Pengelolaan
pendidikan
adalah
pengaturan
kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan
nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan
dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional
(Pemerintah Republik Indonesia, 2010).
Manajemen pendidikan dari sudut perspektif makro
salah satunya adalah mengkaji tentang pembagian tugas
yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pembagiannya terbagi
menjadi pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Dapat
disimpulkan bahwa manajemen pendidikan secara makro
akan membahas tentang pendekatan manajemen baik secara
sentralisasi atau desentralisasi (Tilaar, 1992).
Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan
dalam sub-urusan Manajemen Pendidikan tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan
bahwa sekolah jenjang SMA/SMK dikelola oleh Dinas
Pendidikan Provinsi. Sedangkan jenjang pendidikan dasar
dan menengah tetap dikelola oleh pemerintah daerah.
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Sebagai contoh tentang pengelolaan jenjang SMA
dan SMK yang diambil alih oleh provinsi, beralihnya
kewenangan pengelolaan tersebut merupakan proses
perencanaan agar dapat dimaksimalkan pengelolaan tersebut
dan meminimalisir hal-hal yang dapat menurunkan kualitas
pendidikan.
Efek dari adanya pembagian pengelolaan sekolah
tersebut memiliki beberapa keuntungan, seperti terjadinya
pemerataan di bidang pendidikan secara menyeluruh di
provinsi, sehingga kesenjangan kualitas dan kuantitas guru di
setiap kabupaten/kota bisa diminimalisir.
4.3 Perspektif Mikro
Membahas
mengenai
perspektif
manajemen
pendidikan secara mikro lebih spesifik disini adalah
manajemen pendidikan yang diterapkan di sebuah satuan
pendidikan atau sekolah. Manajer di sekolah adalah kepala
sekolah atau pemimpin pendidikan. Fungsi-fungsi pokok
dalam manajemen seperti planning, organizing, actuating,
dan controlling pada manajemen pendidikan implementasinya sama, hanya saja disesuaikan bahwa manajemen
tersebut diberlakukan pada bidang pendidikan.
Manajemen pendidikan disebut juga dengan
administrasi pendidikan namun administrasi mengandung
pengertian yang lebih luas daripada manajemen. Manajemen
merupakan salah satu unsur dari administrasi, bahwa
kegiatan administrasi pada umumnya adalah kegiatan
manajemen dan bisa dikatakan bahwa manajemen
merupakan inti dari administrasi.
Lebih spesifik manajemen pendidikan lazim disebut
dengan administrasi pendidikan. Dalam proses administrasi
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pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan
yang digambarkan dalam kurikulum satuan pendidikan
masing-masing.
Pelaksanaan
kegiatan
manajerial
sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah bersama
seluruh civitas sekolah.
Bidang garapan administrasi pendidikan mencakup
sangat luas yaitu administrasi tenaga pendidik dan
kependidikan,
administrasi
kurikulum,
administrasi
kepemimpinan pengawasan atau supervisi pendidikan,
administrasi bisnis pendidikan dan organisasi lembaga
pendidikan.
Bidang garapan administrasi pendidikan dapat
diuraikan sebagai berikut: a) administrasi tata laksana
sekolah, b) administrasi personel guru dan pegawai sekolah,
c) administrasi peserta didik, d) supervisi pengajaran, e)
pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, e) pendirian, dan
perencanaan bangunan sekolah, g) hubungan sekolah dengan
masyarakat (Purwanto, 2019).
Kajian kali ini akan dibahas beberapa model
pelaksanaan manajemen pendidikan secara mikro dengan
beberapa substansi umum yang sering dilakukan oleh satuan
pendidikan. Manajemen pendidikan dalam sebuah satuan
pendidikan membagi manajemen ke dalam beberapa
submanajemen terkait dengan beberapa bagian yang perlu
dikelola dan diatur secara serius pengelolaannya.
Praktik manajemen pendidikan pada satu satuan
pendidikan dengan lainnya tentu saja berbeda jika ditinjau
dari sumber daya yang dimiliki. Sekolah negeri dan sekolah
swasta juga berbeda pengelolaannya. Penyelenggara sekolah
negeri adalah murni oleh pemerintah, berikut dengan
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pembiayaannya, sedangkan sekolah swasta harus didirikan
oleh yayasan yang berbadan hukum.
Manajemen tersebut antara lain: 1) manajemen
kurikulum/pembelajaran, 2) manajemen peserta didik, 3)
manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, 4)
manajemen saran prasarana pendidikan, 5) manajemen
keuangan sekolah, dan 6) manajemen hubungan sekolah dan
masyarakat. Keenam submanajemen pendidikan inilah yang
sering ada dan dikelola oleh sebuah organisasi pendidikan.
Beberapa organisasi pendidikan yang berskala besar
terkadang membagi lagi ke dalam beberapa submanajemen
lainnya yang dianggap perlu.
4.4 Manajemen Kurikulum atau Pembelajaran
Manajemen kurikulum atau pembelajaran merupakan
hal yang utama dalam organisasi pendidikan karena dalam
kurikulum terdapat tujuan yang diharapkan dengan
berdirinya organisasi tersebut. Kurikulum ibarat seperti
jadwal mata pelajaran bagi peserta didik. Kurikulum wajib
dimiliki oleh setiap satuan pendidikan (SP) sebagai wujud
dari bentuk layanan pendidikan yang akan diselenggarakan.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu
yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini untuk
dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat
satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan
pendidikan titik kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah
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kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan
di masing-masing satuan pendidikan (P.R. Indonesia, 2003).
Keberadaan kurikulum menjadi sangat penting dan
hendaknya menjadi sebuah ciri khas bagi satuan pendidikan
tertentu. Mengapa demikian? Indonesia dengan julukan
Negara Kepulauan sangat kaya dengan berjajarnya gugusan
pulau-pulau yang memanjang mulai dari ujung barat Aceh
hingga timur Papua. Potensi alamnya sangat beragam
demikian pula potensi sumber daya manusianya.
Sangat disayangkan jika kurikulum yang ditetapkan
oleh pemerintah hanya dilaksanakan tanpa adanya
pengembangan sesuai dengan potensi sumber daya masingmasing wilayah. Berangkat dari semboyan Bhinneka
Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda namun satu
jua, maka akan sangat indah jika kurikulum yang diterapkan
di berbagai satuan pendidikan berwarna sesuai dengan
keragaman dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing
daerah.
Kurikulum yang ditetapkan pemerintah menjadi
acuan utama pelaksanaan pendidikan di berbagai wilayah,
satuan pendidikan di daerah mengembangkan kurikulum
sekolahnya sesuai dengan kemampuan dan potensi sumber
daya yang dimiliki, hal ini justru akan memunculkan
keahlian-keahlian sumber daya manusia yang sesuai dengan
potensi daerahnya masing-masing (Sari, 2015).
Manajemen kurikulum merupakan suatu kegiatan
yang berkesinambungan mulai dari merencanakan kurikulum
apa yang akan digunakan, siapa yang bertanggung jawab,
bagaimana pelaksanaannya hingga hasil akhir yang
diharapkan. Semua pertanyaan tadi muncul dari visi dan misi
satuan pendidikan tersebut, sedangkan hasil akhir yang akan
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dicapai selaras dengan tujuan dari satuan pendidikan
tersebut. Secara khusus manajemen kurikulum di satuan
pendidikan melakukan pengelolaan tentang penyusunan
kalender sekolah, penyusunan rencana kerja tahunan,
penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan jadwal ulangan,
dan pembagian beban atau tugas guru.
4.5 Manajemen Peserta Didik
Dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat
yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan tertentu (P.R. Indonesia, 2003). Berangkat dari
pernyataan tersebut maka satuan pendidikan di semua jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan tertentu harus melayani
masyarakat sesuai dengan amanah undang-undang dan
ketentuan yang berlaku.
Satuan pendidikan baik negeri maupun swasta akan
mengembangkan
potensi
peserta
didik
sesuai
kemampuannya, sesuai dengan jenjang sekolah dan tanpa
ada unsur paksaan. Seperti dijelaskan di atas bahwa peserta
didik adalah anggota masyarakat yang akan mengembangkan
potensi dirinya oleh karena yang menjadi peserta didik
adalah manusia yang senantiasa berkembang dan berubah
akal pikirannya. Peserta didik merupakan objek dari kegiatan
dari aktivitas pendidikan dalam sebuah satuan pendidikan,
oleh karenanya layanan pendidikan kepada peserta didik
harus menjadi prioritas utama.
Manajemen peserta didik mengelola perencanaan
peserta didik mulai dari: 1) penerimaan peserta didik baru, 2)
orientasi peserta didik baru, 3) pengelompokan peserta didik,
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4) pencatatan kehadiran/ketidakhadiran, 5) mutasi dan drop
out, 6) sistem tingkat dan non tingkat, 7) layanan khusus,
dan 8) ekstrakurikuler dan OSIS (Imron, 2016). Perencanaan
peserta didik antara lain mengatur mengenai berapa jumlah
peserta didik baru yang akan diterima, berapa kelas yang
akan disediakan (daya tampung), dan berapa guru yang akan
melayani peserta didik. Dalam penerimaan peserta didik baru
diatur dengan kebijakan berapa jumlah peserta didik yang
akan diterima, membuat alur atau sistem penerimaan peserta
didik sesuai kriteria yang sudah diatur dan prosedur
penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya peserta didik
baru akan diatur mengenai orientasi peserta didik baru,
tentang batasan orientasi, tujuan dan fungsi orientasi peserta
didik baru.
Pengaturan kehadiran dan ketidak hadiran peserta
didik dimulai dengan batasan kehadiran dan ketidakhadiran
peserta didik, sebab-sebab ketidakhadiran, tata tertib peserta
didik, kedatangan dan keterlambatan. Kemudian guru
membuat catatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik
dalam hal ini satuan pendidikan harus mempunyai kriteria
atau standar yang dituangkan dalam bentuk tata tertib untuk
mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik.
Kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik menjadi salah
satu penilaian dalam laporan capaian perkembangan peserta
didik kepada orang tua (rapot).
Pengorganisasian manajemen peserta didik salah
satunya adalah tentang pengelompokan peserta didik, dalam
hal ini berlaku pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
atau Madrasah Aliyah (MA) dengan adanya penjurusan/
peminatan. Penjurusan dimulai sejak di kelas X (sepuluh)
dengan berbagai jurusan, mulai dari MIPA, IPS, dan Bahasa.
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Pengelolaan evaluasi hasil belajar peserta didik
dirumuskan sedemikian rupa untuk mengukur hasil belajar
atau capaian peserta didik selama waktu tertentu dalam
kurun semester. Evaluasi belajar ini dibagi dalam beberapa
kategori: 1) tes, 2) non tes, 3) observasi, 4) wawancara, 5)
angket. Selanjutnya evaluasi hasil belajar peserta didik
tindak lanjutnya ada beberapa cara yaitu: pengayaan, remidi
kelompok atau individual, mengulangi materi pelajaran,
menentukan promosi atau kenaikan, menentukan kelulusan,
bimbingan penyuluhan, dan pelaporan (Imron, 2016).
4.6 Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Tenaga pendidik, pendidik atau guru harus memiliki
kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen
pembelajaran sehat jasmani dan rohani serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kualifikasi minimal pendidik adalah setara S1 yang
dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang
relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kompetensi guru yang harus dimiliki meliputi
kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial
(P. R. Indonesia, 2003). Seorang pendidik harus memiliki
latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan
yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Pendidik
harus mengajar sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki.
Jika seorang pendidik tidak memiliki latar belakang
pendidikan dengan ijazah dan sertifikat yang setara tetapi
memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan oleh
satuan pendidikan, maka dapat diangkat menjadi pendidik
setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
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Kualifikasi akademik seorang pendidik mulai dari
jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar
(SD), menengah (SMP) dan atas (SMA/SMK) harus
memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4)
atau Sarjana (S1). Latar belakang pendidikan tinggi dan
program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang
diampu dan memiliki sertifikat profesi guru sesuai dengan
jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga Sekolah
Menengah Atas. Data di laman statistik Kemdikbud 2020,
jumlah tenaga kependidikan tercatat sebanyak 1.343.314
orang mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK berdasarkan
kriteria tenaga pendidikan menurut jenis kelamin dan status
sekolah tiap Provinsi (Kemdikbud, 2020).
Jumlah tenaga kependidikan pada setiap jenjang
satuan pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan pada
satuan pendidikan tersebut. Jenjang TK sekurang-kurangnya
minimal kepala sekolah dan tenaga kebersihan. Jenjang SD
atau MI sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah,
tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga
kebersihan. Satuan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan
SMA/MA/SMK/MAK sekurang-kurangnya kepala sekolah,
tenaga
administrasi,
tenaga
perpustakaan,
tenaga
laboratorium, dan tenaga kebersihan (P. R. Indonesia, 2003).
Tenaga kependidikan yang berada di satuan
pendidikan harus memiliki kualifikasi kompetensi dan
sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki
ijazah sekurang-kurangnya minimal Diploma 4 (D4) atau
Sarjana (S1).
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sisdiknas menjelaskan bahwa kriteria untuk menjadi seorang
kepala sekolah pada jenjang TK minimal memiliki
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pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun,
sedangkan pada jenjang satuan pendidikan SD, SMP, dan
SMA sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pengalaman
mengajar 5 tahun. Kriteria tambahan sebagai seorang kepala
sekolah di sebuah satuan pendidikan disebutkan bahwa
seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan
kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan (P.
R. Indonesia, 2003).
4.7 Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
Setiap satuan pendidikan yang didirikan memiliki
standar kelengkapan sarana prasarana yang harus dipenuhi,
meliputi perabot peralatan pendidikan, media pendidikan,
buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sarana
prasarana lainnya berupa bangunan dan lahan bangunan
yang terdiri dari ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru,
ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium,
ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin,
tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, dan
tempat lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses
kegiatan belajar mengajar.
Sarana prasarana merupakan salah satu alat yang
diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Untuk
itu perlu adanya pengelolaan terhadap sarana prasarana yang
dimiliki oleh satuan pendidikan, dalam hal ini sering disebut
dengan manajemen sarana prasarana. Kegiatan dalam
manajemen sarana prasarana tidak luput dari kegiatan
perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan,
dan
pengawasan, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat
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mencapai tujuan dengan efektif dan efisien (Kurniawati &
Sayuti, 2013).
Manajemen sarana dan prasarana pada sebuah satuan
pendidikan dimulai dengan adanya perencanaan sarana dan
prasarana itu sendiri, dalam meningkatkan kualitas kegiatan
belajar mengajar. Pengorganisasian sarana prasarana diawali
dengan merencanakan sarana prasarana apa saja yang
dibutuhkan di setiap ruang. Ruang satu dengan ruang lainnya
memiliki kebutuhan sarana prasarana yang berbeda-beda.
Ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang administrasi,
laboratorium, dan kelas merupakan ruang-ruang vital yang
dibutuhkan dalam mendukung terlaksananya kegiatan civitas
sekolah.
Tabel 4.1
Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas
No
Jenis
Rasio
Deskrisi
1
Perabot
1.1 Kursi
1 buah/
Kuat, stabil, dan
peserta
peserta didik mudah dipindahkan
didik
oleh peserta didik.
Ukuran
sesuai
dengan
kelompok
usia peserta didik
dan
mendukung
pembentukan postur
tubuh yang baik,
minimum dibedakan
untuk kelas 1-3 dan
kelas 4-6.
Desain dudukan dan
sandaran membuat
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Lanjutan
peserta didik nyaman
belajar.
1.2

Meja
peserta
didik

1 buah/
peserta didik

Kuat, stabil, dan
mudah dipindahkan
oleh peserta didik.
Ukuran
sesuai
dengan
kelompok
usia peserta didik
dan
mendukung
pembentukan postur
tubuh yang baik,
minimum dibedakan
untuk kelas 1-3 dan
kelas 4-6.
Desain
memungkinkan kaki
peserta didik masuk
dengan leluasa ke
bawah meja.
Kuat, stabil, dan
mudah dipindahkan.
Ukuran
memadai
untuk duduk dengan
nyaman.
Kuat, stabil, dan
mudah dipindahkan.
Ukuran
memadai
untuk
bekerja
dengan
nyaman.

1.3

Kursi guru

1 buah/guru

1.4

Meja guru

1 buah/guru
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1.5

Lemari

1.6

Rak
hasil 1 buah/ruang
karya
peserta
didik

1.7

Papan
pajang

2
2.1
3
3.1

1 buah/ruang

1 buah/ruang

Peralatan
Pendidikan
Alat peraga
Media
Pendidikan
Papan tulis 1 buah/ruang

Ukuran
memadai
untuk
menyimpan
perlengkapan yang
diperlukan kelas.
Tertutup dan dapat
dikunci.
Ukuran
memadai
untuk
meletakkan
hasil karya seluruh
peserta didik yang
ada di kelas.
Dapat berupa rak
terbuka atau lemari.
Ukuran minimum 60
cm x 120 cm.

[lihat daftar sarana
laboratorium IPA]

Ukuran minimum 90
cm x 200 cm.
Ditempatkan
pada
posisi
yang
memungkinkan
seluruh peserta didik
melihatnya dengan
jelas.
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4

Perlengkapan Lain
4.1 Tempat
1 buah/ruang
sampah
4.2 Tempat cuci 1 buah/ruang
tangan
4.3 Jam dinding 1 buah/ruang
4.4 Soket listrik 1 buah/ruang
Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
Penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana juga
perlu dikelola agar sarana dan prasarana yang dimiliki
mempunyai usia yang cukup lama dan bisa digunakan
maksimal dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).
Inventarisasi sarana dan prasarana dalam peningkatan
kualitas pembelajaran juga perlu dilakukan agar sarana dan
prasarana yang dimiliki dapat dirawat dan digunakan
sebagaimana mestinya. Dalam manajemen sarana prasarana
ada satu kegiatan yang tak kalah pentingnya yaitu tentang
penghapusan sarana dan prasarana. Kegiatan tersebut
dilakukan untuk peremajaan sarana prasarana dan upaya
penunjang untuk peningkatan KBM.
Bagi satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun
swasta memperoleh hak yang sama dalam pengajuan
bantuan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Mulai
dari ruang kelas baru, laboratorium, perangkat TIK dan
buku-buku sumber bacaan peserta didik. Sekolah yang
berstatus negeri sejak awal pendirian memang dibiayai
penuh oleh pemerintah. Standar awal pendirian sebuah
satuan pendidikan negeri sudah terpenuhi. Sedangkan
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sekolah yang berstatus swasta mayoritas pemenuhan standar
sarana prasarana sangat minim.
4.8 Manajemen Keuangan Sekolah
Sebuah satuan pendidikan yang dikelola dengan baik
pasti memiliki manajemen pengelolaan keuangan.
Kegiatannya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam proses
manajemen secara umum, mulai dari perencanaan,
pengalokasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
Pengelolaan keuangan di sebuah organisasi satuan
pendidikan merupakan satu hal yang penting karena setiap
program kerja yang direncanakan oleh satuan pendidikan
pasti membutuhkan dana untuk operasional.
Pengelolaan keuangan di masing-masing satuan
pendidikan dikelola dengan cara dan gaya yang berbeda,
tergantung dari kebijakan masing-masing pimpinan. Tidak
ada yang sama persis namun dalam hal yang prinsip proses
manajemen keuangan secara umum adalah sama. Mulai dari
perencanaan, pengalokasian, penggunaan dana atau
pelaksanaan hingga monitoring, kontrol, evaluasi dan
pelaporan.
Pada sekolah negeri sumber pendanaan sepenuhnya
didanai oleh pemerintah sedangkan sekolah swasta
pendanaan secara mandiri oleh Yayasan. Sekolah negeri
seluruh kegiatan dan pelaksanaan operasional sekolah
dipenuhi oleh pemerintah, sedangkan sekolah swasta
dibiayai dari masyarakat dalam hal ini peserta didik dan
donatur Yayasan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
yang dikucurkan pemerintah juga diberlakukan sama bagi
sekolah negeri dan sekolah swasta.
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Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah
berdasarkan jumlah peserta didik. Bagi sebagian sekolah
swasta jumlah siswa menjadi kendala, karena beberapa
sekolah swasta dalam menerima peserta didik daya serapnya
masih kurang maksimal. Otomatis jika jumlah peserta didik
banyak, maka dana BOS yang akan diterima juga besar,
begitu juga sebaliknya bila jumlah siswa sedikit maka dana
BOS yang diterima akan sedikit pula.
Pengelolaan dana BOS sepenuhnya menjadi
tanggung jawab sekolah yang tentu saja pengelolaannya
sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS dari
pemerintah. Aturan terbaru tahun 2020 alokasi dana BOS
diterimakan setiap triwulan langsung ke rekening sekolah.
Pelaporan penggunaan dana BOS dalam bentuk laporan
pertanggung jawaban setiap triwulan.
4.9 Penutup
Hubungan sekolah dan masyarakat memiliki kaitan
yang sangat erat. Sekolah terbagi dalam dua jenis layanan
yaitu, melayani pendidikan formal dan yang melayani
pendidikan nonformal. Sekolah sebagai lembaga yang
melayani masyarakat dalam hal pendidikan, sehingga
hubungan sekolah dan masyarakat harus dijaga agar terjadi
hubungan sinergi yang baik dan saling menguntungkan.
Mengapa sekolah harus berhubungan dengan
masyarakat? Pertama, sekolah merupakan bagian dari
masyarakat dan bukan suatu lembaga yang terpisah dari
masyarakat karena sekolah juga didirikan oleh masyarakat.
Kedua, keberlangsungan sekolah tergantung dari masyarakat
itu sendiri, karena sekolah merupakan satuan pendidikan
yang didirikan untuk melayani masyarakat dalam hal
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pendidikan. Ketiga, sekolah merupakan salah satu sarana
bagi masyarakat untuk mengembangkan potensinya.
Keempat, sekolah merupakan tempat berkemajuan pikiran,
dan kemajuan masyarakat merupakan satu hal yang
beriringan dan keduanya saling membutuhkan. Kelima,
masyarakat adalah pemilik sekolah karena masyarakat juga
membutuhkan sekolah (Fathurrohman, 2014).
Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat
merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan
keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekolah membutuhkan
masyarakat sebagai input atau masukan sebagai peserta
didik, sedangkan masyarakat membutuhkan sekolah untuk
proses mengembangkan potensi yang dimiliki oleh
masyarakat dalam hal ini adalah peserta didik. Satuan
pendidikan dalam mengelola hubungan sekolah dan
masyarakat bertujuan untuk: 1) menjaga keberlangsungan
sekolah agar tetap dapat melayani masyarakat dalam bidang
pendidikan, 2) meningkatkan mutu sekolah tersebut, 3)
memperlancar proses belajar mengajar, 4) dukungan
sepenuhnya dari sekolah dengan keterlibatan masyarakat
dalam mengembangkan dan melaksanakan program yang
telah dirancang oleh sekolah (Umar, 2016).
Ada tiga jenis hubungan antara sekolah dan
masyarakat yaitu: 1) hubungan edukatif, 2) hubungan
kultural, dan 3) hubungan institusional. Hubungan edukatif
adalah hubungan kerjasama antara guru di sekolah dan orang
tua di rumah. Hubungan ini tercipta agar tidak ada perbedaan
persepsi antara sekolah dan orang tua dalam hal mendidik
peserta didik. Diharapkan dari adanya hubungan edukatif ini
tercipta kolaborasi yang baik antara sekolah dan orang tua.
Adanya peran serta dukungan penuh dari orang tua dalam
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semua kegiatan atau program yang sudah dirancang oleh
sekolah.
Hubungan kultural. Hubungan kultural ini merupakan
hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat dalam
mengembangkan budaya masyarakat agar tetap terbina di
dalam sekolah. Pendidikan mempunyai satu fungsi yaitu
melestarikan budaya yang ada di masyarakat. Hubungan
kultural ini merupakan salah satu pelaksanaan pewarisan
budaya yang ada di sekitar sekolah. Budaya yang ada tetap
dijaga dan dikembangkan tanpa sehingga muncul budaya
baru tanpa meninggalkan budaya lama.
Hubungan institusional. Hubungan institusional
antara sekolah dengan masyarakat dalam hal ini masyarakat
diwakili oleh lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta
maupun pemerintah seperti hubungan kerjasama antara
sekolah dengan sekolah lain/lembaga yang menjadi mitra
sekolah dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
Instansi atau sekolah sebagai lembaga masyarakat yang
bekerja sama dengan sekolah merupakan tempat atau
laboratorium bagi sekolah untuk mengajak peserta didik
belajar di luar sekolah (environment learning) (Purwanto,
2019).
Pengelolaan manajemen hubungan sekolah dengan
masyarakat meliputi prinsip peningkatan partisipasi
masyarakat, keterkaitan masyarakat dengan lembaga
pendidikan, teknik peningkatan partisipasi, dan komite
sekolah terkait dengan tujuan, peran, dan fungsi komite itu
sendiri. Sinergi antara satuan pendidikan dengan masyarakat
sangat diperlukan demi keberlangsungan lembaga tersebut.
Sekolah didirikan karena dibutuhkan masyarakat, dikontrol
pelaksanaannya sehingga tujuan akhir pendidikan tercapai.
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BAB V
PEMBELAJARAN TERPADU DALAM
PENDIDIKAN
Reflina Sinaga, S.Psi., M.Pd.
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP
Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

5.1 Pendahuluan
Pembelajaran terpadu merupakan integrasi dari
sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara
individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali dan
menemukan hal-hal berupa konsep serta prinsip keilmuan
secara holistik, bermakna, maupun secara otentik. Peristiwaperistiwa otentik atau eksplorasi dalam kegiatan
pembelajaran menjadi menarik dengan mengintegrasikan
beberapa mata pelajaran secara serempak sehingga peserta
didik lebih aktif dan belajar secara bermakna.
Menurut hasil penelitian tentang “Pengaruh
kompetensi mengajar guru dan pola asuh orang tua
terhadap diri dan motivasi berprestasi pada siswa sd kelas
VI di Kecamatan Medan Denai” kesulitan belajar yang
terjadi pada peserta didik selain dipengaruhi oleh pola asuh
orang tua juga dipengaruhi oleh kompetensi mengajar guru
yang kurang memahami bagaimana penerapan pembelajaran
terpadu yang diintegrasikan dengan beberapa bidang studi.
Kompetensi yang dimiliki oleh guru terdiri dari kompetensi
paedagogik, profesionalisme, sosial, dan kepribadian.
Penguasaan terhadap kompetensi paedagogik berhubungan
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dengan penerapan yang dilakukan guru dalam pembelajaran
terpadu (Sinaga, 2015).
Pada tahapan perkembangan anak, pembelajaran
terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang
memusatkan dan menyesuaikan pemberian konsep sesuai
dengan tingkat perkembangan anak. Latar belakang
pendekatan berangkat dari teori pembelajaran yang menolak
drill-sistem sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan
struktur intelektual anak terciptalah pembelajaran terpadu
sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai suatu
pendekatan belajar mengajar yang melibatkan anak didik
berpartisipasi dalam beberapa bidang studi untuk
memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik.
Melalui pengamatan langsung dan menghubungkannya
dengan konsep lain yang mereka pahami, maka dikatakan
bermakna karena dalam pengajaran terpadu, anak akan
memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu sehingga
pembelajaran menjadi menyenangkan.
Pembelajaran terpadu akan terjadi jika materi ataupun
kejadian didalamnya wajar atau eksplorasi dari suatu topik
pengalaman dan pengetahuan yang merupakan kesesuaian
inti dalam pengembangan kurikulum. Dengan berperan
secara aktif di dalam eksplorasi tersebut, siswa akan
mempelajari materi ajar dan proses belajar beberapa bidang
studi dalam waktu yang bersamaan (Slameto, 2015).
Menurut (Murfiah, 2017) menyatakan bahwa
pembelajaran terpadu dapat diklasifikasikan kedalam tiga
tipe organisasi kurikulum, yang terdiri dari : a) Separated
subject curriculum, b) Correlated curriculum, dan c)
Integrated curriculum.
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a. Separated Subject Curriculum
Pada model pembelajaran dengan menggunakan
separted subject curriculum tipe ini bahan dikelompokkan
pada mata pelajaran yang sempit, dimana antara mata
pelajaran yang satu dengan yang lainnya menjadi
terpisah-pisah, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama
sekali sehingga apabila dilihat dari Gambar 1 banyak jenis
mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya.
IPA

IPS

Agama

Bahasa

Sejara
h
Geografi

Biologi

Gambar 5.1
Seperated Subject Curriculum
Model pembelajaran dengan mengelompokkan pada
mata pelajaran yang terpisah-pisah menandakan tidak
adanya hubungan antara satu pelajaran dengan yang
lainya. Hal tersebut akan membuat materi pembelajaran
saling tidak berketergantungan.
b. Correlated Curriculum
Selain dari separated curriculum, ada juga bentuk
kurikulum yang mengaitkan pembelajaran. Pada tipe
Correlated curriculum dikenal sebagai suatu bentuk
kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan
antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya,
tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap bidang studi
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tersebut yang saling berkaitan. Tujuan dari correlated
curiculum untuk lebih menggali keterkaitan materi
pelajaran yang lebih dalam sehingga saling berkorelasi.
Hubungan antar mata pelajaran tersebut dapat dilakukan
melalui beberapa cara, antara lain:
1. Insidental, yang diartikan secara keseluruhan ada
hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata
pelajaran lainnya. Contoh : bidang studi IPA juga
disinggung tentang geografi, antropologi dan
sebagainya ataupun bidang studi IPS yang juga ada
menyinggung tentang matematika, PKN ataupun
bidang studi lainnya (Utami, Dwi TyasAstuti, 2013)
2. Hubungan yang lebih erat. Contoh: suatu pokok
permasalahan yang diperbincangkan atau kejadian
yang sedang terkini diperbincangkan dalam
masyarakat kemudian dikaitkan dalam berbagai bidang
studi.
3. Batas mata pelajaran disatukan dan difungsikan, yang
diartikan bahwa tidak ada bidang ilmu yyang tidak
saling berhubungan dengan bidang studi lainnya
sehingga dengan menghilangkan batasan masingmasing mata pelajaran tersebut. Batasan mata pelajaran
yang harus dihilangkan tersebut dapat disebut dengan
broad field.
Di dalam kurikulum terdapat beberapa bidang
disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan bidang materi
yang sama di dalamnya. Ada lima broad field dalam
kurikulum, yaitu :
1. Ilmu pengetahuan sosial, yaitu peleburan dari mata
pelajaran ekonomi, ilmu koperasi, ilmu sejarah, ilmu
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geografi, ilmu akuntasi, ilmu manajemen, dan
sejenisnya (Umar and Awaludin, 2013).
2. Bahasa, yaitu peleburan dari mata pelajaran membaca,
tata bahasa, menulis, mengarang, gramatik, menyimak,
sastra, apresiasi, dan pengetahuan bahasa.
3. Ilmu pengetahuan alam, yaitu peleburan dari mata
pelajaran ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu
astronomi, dan bidang ilmu kesehatan.
4. Matematika, yaitu peleburan dari bidang aljabar,
bidang aritmatika, bidang geometri, dan bidang
statistik.
5. Kesenian,yaitu peleburan dari bidang seni tari, bidang
seni musik, bidang seni lukis, bidang seni pahat, dan
bidang seni drama.
c. Integrated curriculum
Pada tipe Integrated curriculum dimana pelajaran
dipusatkan pada suatu masalah atau topik tertentu,
misalnya suatu masalah dimana semua mata pelajaran
dirancang dengan mengacu pada topik tertentu yang harus
mewakili isi materi yang ada pada bidang studi tersebut.
Integrated curriculum merupakan tipe yang digunakan
dalam kurikulum 2013 saat ini. Beberapa kelebihan dan
manfaat, antara lain : 1) keterkaitan yang erat dalam
segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit
tersebut,
2)
kesesuaian
antara
perkembangan
pembelajaran modern terhadap cara belajar mengajar, 3)
keterkaitan antara hubungan antara sekolah dan
masyarakat, 4) kesesuaian dengan ide demokrasi dan
komprehensif, dimana siswa dirangsang untuk mampu
berpikir sendiri dan menggali pengetahuan yang dimiliki
sebelumnya, mampu bekerja sendiri, dan mampu
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memikul tanggung jawab bersama sehingga mengarahkan
peserta didik bekerja sama dalam kelompok, dan 5)
Kesesuian penyajian bahan dengan kesanggupan
(kemampuan) individu dengan pengalaman yang
dimilikinya, minat, dan kematangan siswa, baik secara
individu maupun kelompok. Untuk memperjelas model
ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

BIOLOGI

IPS

IPA

TEMA

GEOGRAFI

BAHASA

SEJARAH

Gambar 5.2
Integrated Curiculum
Pada Gambar 5.2 diatas dapat kita lihat bahwa pada
mata pelajaran diarahkan untuk dapat mengangkat satu
buah tema yang berkaitan dengan mata pelajaran. Model
tersebut menggambarkan mata pelajaran dipusatkan pada
suatu masalah atau topik tertentu yang ada. Pada siswa di
kelas rendah, hal tersebut akan sangat menarik karena
siswa tidak melihat mata pelajaran secara terpisah. Dalam
menjelaskan konsep bidang pembelajaran perlu
pengkaitan antara satu bidang ilmu dengan yang lainnya
dengan menarik sebuah tema yang saling berhubungan.
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Namun perlu diingat bahwa tidak semua materi
pembelajaran dapat dikaitkan dengan mata pelajaran
lainnya
Prinsip Dasar Pembelajaran Terpadu
Kurikulum terpadu pada dasarnya mengintegrasikan
sejumlah bidang studi melalui keterkaitan di antara
persamaan tujuan, isi, keterampilan, dan sikap. Kurikulum
terpadu diartikan sebagai kurikulum yang semua elemennya
terpadu secara sinergi melalui keterkaitan isi diantara mata
pelajaran lainnya dengan pemilihan suatu tema atau
keterkaitan antar keterampilan (keterampilan berbahasa) oleh
pemilihan tema atau topik (Sundayana, 2014).
Kunci dari pelaksanaan pembelajaran terpadu yaitu
pengajaran terpadu tidak boleh bertentangan dengan tujuan
kurikulum yang berlaku, serta harus mendukung pencapaian
tujuan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum yang
berlaku. Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam
satu tema perlu mempertimbangkan karakteristik siswa
karena tidak semua anak memiliki karakterstik yang sama,
seperti minat terhadap hal yang diinginkan, kemampuan
kebutuhan yang berbeda pada setiap peserta didik serta
pengetahuan awal yang mereka miliki pastilah berbeda
antara peserta didik lainnya. Sehingga hal tersebut dapat juga
diartikan bahwa apabila materi yang tidak mungkin dapat
dipadukan maka tidak usah dipaksakan harus dapat
dipadukan.
Untuk dapat memadukan antara bidang studi maka
secara umum menurut (Trianto, 2010) haruslah mengikuti
prinsip-prinsip pembelajaran terpadu sehingga keterkaitan
bidang studi saling berintegrasi. Dalam melakukan integrasi
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tersebut dapat diklasifikasikan menjadi: (1) prinsip
penggalian tema, (2) prinsip pengelolaan pembelajaran, (3)
prinsip evaluasi, (4) prinsip reaksi. Berdasarkan klasifikasi
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Prinsip penggalian Tema
Prinsip utama (fokus) dalam pembelajaran terpadu
terdapat pada prinsip penggalian tema. Pada prinsip ini,
penggalian tema dilakukan dengan cara tema-tema yang
saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target
utama dalam pembelajaran. Dengan demikian, dalam
penggalian tema tersebut hendaklah memperhatikan
beberapa persyaratan agar prinsip ini dapat terlaksana
yaitu :
1. Tema hendaknya tidak terlalu luas, yang artinya
pemilihan tema dipilih dengan topik yang umum tetapi
tidak mengandung makna yang terlalu luas sehingga
dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan
banyak mata pelajaran.
2. Tema harus bermakna, maksudnya ialah tema yang
dipilih harus memberikan kemampuan kognitif yang
baik bagi siswa untuk belajar selanjutnya.
Kebermaknaan tema tersebut haruslah terintegrasi
dengan bidang studi lainnya dan dipilih topik yang
sama.
3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan
psikologis dan nalar peserta didik. Ketidak terkaiatan
sulit tema yang dipilih maka .
4. Tema dikembangkan harus mewadahi minat dan bakat
peserta didik.
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5. Tema yang dipilih hendaknya dipilih berdasarkan
peristiwa-peristiwa yang terjadi didalam kehidupan
aktual.
6. Tema yang dipilih hendaknya berdasarkan kurikulum
yang berlaku serta harapan masyarakat berdasarkan
asas relevansi.
7. Tema yang dipilih hendaknya juga menyesuaikan
dengan ketersediaan bahan ajar, referensi, dan sumber
belajar sehingga kertekaitan materi pada tema yang
diangkat dapat relevan dengan kurikulum serta sara
dan prasarana pembelajaran (Assagaf, 2014)
b. Prinsip Pengelolaan Pembelajaran
Optimalisasi pengelolaan pembelajaran dapat terjadi
apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam
keseluruhan proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru
harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan
mediator dalam proses pengelolaan pembelajaran. Karena
itu, menurut (Murfiah, 2017), bahwa dalam pengelolaan
pembelajaran hal yang menjadi prinsip pengelolaan
pembelajaran diantaranya :
1. Guru hendaknya jangan menjadi single actor yang
monoton selalu berbicara dalam proses belajar
mengajar.
2. Pemberian tanggungjawab kepada peserta didik baik
secara individu maupun kelompok harus terarah dan
jelas dalam setiap pembagian tugas yang menuntut
adanya kerja sama kelompok.
3. Harus mampu mengkreasikan ide-ide yang terkadang
sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan
sehingga
membuat
suasana
kelas
menjadi
menyenangkan.
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c. Prinsip Evaluasi
Prinsip evaluasi bertujuan untuk memperoleh
kesempatan dan fokus dalam setiap kegiatan terhadap
peserta didik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan
yang telah diperoleh pada pembelajaran bagaimana suatu
kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan
evaluasi, sehingga dalam hal ini maka pelaksanakan
evaluasi dalam pembelajaran terpadu, diperlukan
beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan
diantaranya:
1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan
evaluasi diri (self evaluation/ self assessment) sesuai
dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya.
2. Guru perlu membimbing para siswa untuk
mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai
tanpa memberi tekanan terhadap hasil yang diperoleh
berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan
yang akan dicapai.
d. Prinsip Reaksi
Pada prinsip reaksi, guru harus bereaksi terhadap
aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak
mengarahkan aspek yang sempit melainkan kesatuan yang
utuh dan bermakna. Pembelajaran terpadu memungkinkan
hal ini dimana guru dituntut untu berkreasi, inovatif
dalam menemukan kiat-kiat untuk memunculkan
kepermukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak
pengiring.
5.3.Karakteristik Pembelajaran Terpadu
Pembelajaran
berbasis
tema
berbeda
dari
pembelajaran berbasis unit pelajaran (traditional unit). Salah
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satu perbedaannya terletak pada peran guru. Dalam
pembelajaran berbasis tema, peran guru sebagai fasilitator
dan motivator harus mampu mendorong peserta didiknya
untuk menuangkan ide, gagasan yang dimilikinya sehingga
siswa aktif dan berintegrasi dengan peserta didik lainnya.
Oleh karena itu, pemilihan dan pengembangan tema harus
dilakukan secara koloboratif antar peserta didik antar guru
dengan peserta didik serta peserta dididik dengan peserta
didik lainnya. Salah satu yang dapat diterapkan adalah
prinsip belajar “Silih Asah, Silih Asuh, dan Silih Asih.”
Prinsip Silih Asih mengandung arti bahwa pelaksanaan
proses pembelajaran di kelas didasarkan pada sikap siswa
dan perlu saling menyayang di antara guru dan peserta didik.
Prinsip Silih Asah mengandung arti bahwa implementasi
kurikulum diimplementasikan atas dasar sikap dan perilaku
saling belajar di antara warga belajar (community of
learners), yakni guru dan peserta didik dalam proses
pembelajaran. Prinsip Silih Asuh bermakna bahwa dalam
proses pembelajaran (pemberian pengalaman pembelajaran)
diintegrasikan dengan sikap dan perilaku saling menjaga jati
diri dan martabat masing-masing warga belajar didasarkan
pada nilai-nilai kearifan lokal dan akhlak mulia (Sundayana,
2014). Prinsip pembelajaran tersebut dapat meminimalisir
terjadinya perilaku bullying pada teman sebaya. Pemaknaan
prinsip tersebut berdampak pada keharmonisasian dan
toleransi di antara peserta didik dengan teman sebaya.
Menurut (SINAGA, 2016) dalam jurnal Educational School
Journal PGSD FIP Unimed, faktor kepribadian, komunikasi
interpersonal yang dibangun remaja dengan orangtuanya,
serta peran kelompok teman sebaya dan iklim sekolah
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menjadi faktor yang diyakini menjadi penyebab terjadinya
perilaku bullying di sekolah.
Menurut (Trianto, 2010) pembelajaran terpadu
sebagai suatu proses yang memiliki karakteristik atau ciriciri diantaranya: holistik, bermakna, otentik, dan aktif.
1. Holistik
Ciri holistik atau keseluruhan merupakan suatu
gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam
pembelajaran terpadu. Holistik dalam pembelajaran
terpadu mengintegrasikan bidang studi dengan lainnya.
Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk
memahami suatu fenomena dari cakupan segala sisi
bidang studi.
2. Bermakna
Pengertian bermakna dalam hal ini merupakan suatu
fenomena dari berbagai aspek yang memungkinkan
terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang
berhubungan yang disebut skemata. Skemata merupakan
pengaitan antara satu topik yang saling berhubungan. Hal
ini akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang
dipelajari.
3. Otentik
Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa
memahami secara langsung bagaimana prinsip dan
konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar
secara langsung. Mereka memahami dari hasil belajarnya
sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan
pengetahuan yang diperoleh sifatnya lebih otentik.
Misalnya, hukum pemantulan cahaya diperoleh siswa
melalui eksperimen. Guru lebih banyak berperan sebagai
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fasilitator dan katalisator, sedang siswa bertindak sebagai
aktor pencari informasi dan pemberitahuan.
4. Aktif
Pembelajaran terpadu menekankan peran aktif siswa
dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual,
maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang
optimal dengan mengembangkan minat dan kemampuan
siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus
belajar. (Sanjaya, 2013) menjelaskan dengan demikian
pembelajaran terpadu bukan hanya sekedar merancang
aktivitas-aktivitas dari masing -masing mata pelajaran
yang saling terkait. Pembelajaran terpadu bisa saja
dikembangkan dari suatu tema yang disepakati dengan
melirik aspek-aspek kurikulum yang bisa dipelajari secara
bersama melalui pengembangan tema.
Pada tahapan yang dilalui dalam pembelajaran
terpadu mengikuti sintaks yang dilalui dalam setiap model
pembelajaran. Adapun langkah tersebut meliputi 3 tahap
yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap
evaluasi. Dengan demikian maka sintaks model
pembelajaran terpadu yaitu model pembelajaran langsung
(direct instructions), model pembelajaran kooperatif
(cooperative learning), dan model pembelajaran berdasarkan
masalah (problem based instructions) dapat diakomodasi
dari berbagai macam pendekatan pembelajaran yang dikenal
dengan istilah setting atau merekonstruksi (Trianto, 2010).
Sedangkan dalam merancang pembelajaran terpadu
sedikitnya ada empat hal yang perlu diperhatikan sebagai
berikut:
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a. Menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan
yang dipadukan
Karakteristik mata pelajaran merupakan acuan dalam
tahapan perencanaan. Sebagai contoh untuk jenis mata
pelajaran sosial dan bahasa dapat dipadukan keterampilan
berpikir dan keterampilan sosial. Sedangkan untuk mata
pelajaran sains dan matematika dapat dipadukan
keterampilan berpikir (thinking skill) dan keterampilan
mengorganisir (organizing skill). Kemampuan dalam
mengintegrasikan topik dengan bidang ilmu yang dipilih
harus disesuaikan dengan jenis keterampilan.
b. Memilih Kajian Materi, Standar Kompetensi, Kompetensi
Dasar dan Indikator
Langkah ini akan mengarahkan guru untuk
mencantumkan sub keterampilan dari masing-masing
keterampilan yang dapat diinterpretasikan dalam suatu
unit pembelajaran. Pemilihan materi haruslah disesuikan
dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dan
indikator pencapaian kompetensi.
c. Menentukan sub keterampilan yang dipadukan
Keterampilan-keterampilan khusus yang harus dikuasai
meliputi
keterampilan berfikir (thinking skill),
keterampilan sosial (sosial skill), dan keterampilan
mengorganisasi (organizing skill) yang masing-masing
terdiri atas sub-sub keterampilan. Merumuskan Indikator
Hasil Belajar (TIK)
5.4. Penutup
Berdasarkan kompetensi dasar dan sub keterampilan
yang telah dipilih dirumuskan ke dalam indikator hasil
belajar. Setiap indikator dirumuskan berdasarkan kaidah
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penulisan yang meliputi audince, behaviour, condition dan
degree. Prinsip-prinsip utama dalam pembelajaran terpadu
adalah guru tidak mendominasi dalam kegiatan
pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator dalam
pembelajaran yaitu menciptakan siswa menjadi mandiri
dalam pembelajaran. Pemberian tanggung jawab individu
dan kelompok kepada peserta didik harus jelas dalam setiap
tugas yang menuntut adanya kerja sama kelompok. Selain itu
guru juga perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang
sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan.
Tahap pelaksanaan pembelajaran mengikuti skenario
langkah-langkah
pembelajaran. Tidak
ada
model
pembelajaran tunggal yang cocok untuk suatu topik
pembelajaran terpadu, artinya dalam satu tatap muka
dipadukan beberapa model pembelajaran yang saling
melengkapi. Perbedaan sintaks pada model pembelajaran
berbeda dengan model pembelajaran pada umumnya, karena
sintaks (langkah-langkah) pembelajaran terpadu lebih
bersifat fleksibel dan dapat diadopsikan dari berbagai model
pembelajaran langsung.
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BAB VI
PRAKTIK TEKNOLOGI PENDIDIKAN
DALAM MERDEKA BELAJAR
Atep Iman, M.Pd.
Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin
FKIP UNTIRTA Serang Banten

6.1 Pendahuluan
Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai
titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses
pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang
terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di
dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan
melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis
tertentu. Pendekatan pembelajaran dapat dibagi menajdi dua
jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau
berpusat pada guru (teacher centered approach) dan
pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat
pada siswa (student centered approach). Keberagaman
pendekatan belajar yang ada dapat menghasilkan berbagai
macam teknik dan inovasi di setiap daerah, sekolah, dan
siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Semua hal
tersebut dapat dilakukan dengan bantuan teknologi modern.
Merdeka belajar tidak akan mungkin bisa dicapai apabila
tanpa adanya teknologi yang mendukung. Teknologiteknologi tersebut tidak semuanya berbasis online melainkan
dapat bermacam-macam teknologi. Semua yang termasuk
kedalam teknologi akan digunakan dalam mengimplementasikan merdeka belajar.
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6.2 Kondisi Pembelajaran Saat Ini
Pembelajaran merupakan proses membelajarkan
siswa, yang artinya peserta didik atau siswa ditempatkan
sebagai subjek belajar. Pembelajaran lebih berorientasi pada
aktivitas siswa untuk memperoleh hasil belajar berupa
perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor
secara proporsional. Pembelajaran yang paling populer di
Indonesia adalah pemerhatian dalam keaktifan siswa dalam
proses pembelajaran. Aspek keaktifan siswa dapat ditinjau
secara langsung maupun secara tidak langsung. Keaktifan
siswa dapat dilihat dalam proses belajar langsung, yang
mana siswa aktif bertanya atau menyampaikan pendapat saat
kelas berlangsung. Sedangkan keaktifan siswa secara tidak
langsung dapat diamati dari siswa mengerjakan tugas,
berdiskusi dan mengumpulkan data (Widodo dan Widiyanti,
2013).
Proses pembelajaran di Indonesia mengacu dalam
kurikulum yang tersedia. Kurikulum merupakan seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi
tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan
kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan
serta peserta (Amirudin dan Suryadi, 2016).
Metode pembelajaran merupakan cara yang
digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah
disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun
dapat dicapai secara maksimal. Metode digunakan untuk
merealisasikan strategi yang telah diciptakan, sehingga
metode dalam proses pembelajaran memegang peran
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penting, karena keberhasilan suatu implementasi strategi
pembelajaran sangat tergantung pada cara tenaga pendidik
menggunakan metode pembelajaran. Suatu strategi
pembelajaran dapat diimplementasikan dalam metode
pembelajaran yaitu media pembelajaran yang diartikan
sebagai pengantar pesan, sedangkan metode pembelajaran
diartikan sebagai cara atau upaya tenaga pendidik dalam
menyampaikan materi (Sanjaya, 2006).
Pembelajaran di Indonesia menitikberatkan pada
keaktifan, kreatif, dan inovatif siswa. Pembelajaran berpusat
kepada siswa, sedangkan tenaga pendidik hanya sebagai
fasilitator yang membantu siswa untuk mencapai proses
pembelajaran yang diinginkan. Bukan hanya itu, pelaksanaan
pembelajaran di kelas media (informasi dan teknologi) yang
menunjang dalam proses pembelajaran tersebut. Metode
pembelajaran menggunakan media yang efektif dan sesuai
dikenal dengan istilah ASSURE (Analyze learning
characteristic, State objective, Select or modify media,
Utilize, Require learner response dan Evaluate) dalam
memilih dan menggunakan media pembelajaran hendaknya
tenaga pendidik melakukan perencanaan. Model ini
menyarankan lima kegiatan utama dalam perencanaan
pembelajaran sebagai berikut: (1) Analyze learner
characteristics, menganalisis karakteristik umum kelompok
sasaran, apakah mereka siswa sekolah lanjutan atau
perguruan tinggi; (2) State objective, menentukan atau
merumuskan tujuan pembelajaran, tujuan ini akan
mempengaruhi pemilihan media yang akan digunakan; (3)
Select or modify media, memilih, memodifikasi atau
merancang dan mengembangkan materi dan media yang
tepat, (3) Utilize, menggunakan materi dan media, setelah
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memilih media dan materi yang tepat diperlukan persiapan
bagaimana dan berapa banyak waktu diperlukan untuk
menggunakannya; (4) Require learner response, meminta
tanggapan dari siswa; (5) Evaluate, mengevaluasi proses
belajar, tujuan utama evaluasi disini adalah untuk
mengetahui tingkat pencapaian siswa mengenai tujuan
pembelajaran, keefektifan media, pendekatan dan tenaga
pendidik itu sendiri (Arsyad, 2009).
Problematika yang muncul dan mengakibatkan
kualitas pendidikan di Indonesia rendah adalah lemahnya
animo siswa dan ketidaksesuaian metode dalam proses
pembelajaran. Misalnya tenaga pendidik membiarkan
suasana kelas tidak bersemangat yang berakibat siswa tidak
aktif di kelas (Poniman, 2017). Salah satu metode
pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan
siswa adalah dengan metode problem based learning.
Metode ini menuntut siswa untuk berpikir kritis dan analitis
untuk mencari serta menggunakan pembelajaran sesuai
menggunakan teknologi pendidikan yang ada. Pelaksanaan
metode problem based learning saat sebelum pelajaran
dimulai, siswa diberikan masalah. Masalah yang disajikan
memiliki konteks dengan dunia nyata, yang mana bertujuan
untuk meningkatkan kecakapan siswa. Berdasarkan masalah
yang diberikan, siswa kemudian bekerjasama dalam
kelompok atau mengerjakan secara individu dalam mencoba
memecahkan masalah dengan kemampuan yang dimiliki,
sekaligus mencari informasi baru serta relevan dengan cara
mencari kata kunci masalah yang diberikan dalam teknologi
pendidikan yang sesuai. Disini peran tenaga pendidik hanya
sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa dalam
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menemukan solusi dan sekaligus menentukan kriteria
pencapaian proses pembelajaran (Amir, 2010).
6.3 Arah Kebijakan Pemerintah
Permasalahan yang muncul belakangan ini
mengindikasikan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.
Masalah yang ada misalnya terjadinya korupsi tiap sendi
masyarakat dan adanya beberapa kekerasan yang terjadi.
Dengan itu diperlukannya arah kebijakan pemerintah dalam
menyikapi permasalahan yang saat ini terjadi. Sebenarnya
arah kebijakan pendidikan di Indonesia sudah tertuang dalam
rumusan sebagai salah satu tujuan dibentuknya negara
Indonesia merdeka, yang tercantum dalam pembukaan UUD
1945 alenia keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Pola kebijakan pendidikan di Indonesia
harus didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia
seperti yang tertuang pada Pancasila. Pendidikan yang
diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia
Indonesia yang berilmu dan cakap yang dilandasi
kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, serta beriman dan
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa (Supardi, 2010).
Dalam menjalankan sistem pendidikan nasional
haruslah dirancang mekanisme yang baik, terencana, terarah
dan terintegrasi dalam misi peningkatan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia, atau pembangunan moral.
Jadi kebijakan arah pendidikan nasional bangsa Indonesia
yaitu untuk meningkatkan kualitas akhlak mulia serta
keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa (Muhyidin, 2012).
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Berdasarkan kebijakan arah pendidikan tersebut,
selanjutnya dalam Undang Undang nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ditetapkan
tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia. Pasal 3
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 menyebutkan,
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, dan
bertanggung jawab. Menurut Undang-undang nomor 20
tahun 2003 ada 9 (sembilan) karakter/ciri sumber daya
manusia Indonesia yang dilahirkan melalui proses
pendidikan nasional yaitu: (1) beriman dan bertakwa kepada
Tuhan yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) sehat, (4)
berilmu, (5) cakap, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) menjadi
warga negara yang demokratis, dan (9) bertanggung jawab.
Kesembilan karakter manusia Indonesia ini telah mencakup
kelima ranah/potensi pendidikan. Pengembangan potensi
pikir (kecerdasan intelektual) yaitu ditandai dengan
dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang berilmu
dan kreatif. Pengembangan potensi rasa (kecerdasan sosial)
ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia
Indonesia yang berakhlak mulia dan menjadi warga negara
yang demokratis. Pengembangan potensi karsa (kecerdasan
psikis/jiwa) ditandai dengan dihasilkannya sumber daya
manusia Indonesia yang mandiri dan bertanggung jawab.
Pengembangan potensi religi (kecerdasan spiritual) ditandai
dengan dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang
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beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Pengembangan potensi raga (kecerdasan kinestetik) ditandai
dengan dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang
sehat dan cakap (Supardi, 2010).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah
menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan
Merdeka Belajar. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah
Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi.
Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut
akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada
arahan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia.
Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN akan
diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh
sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi
siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau
bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti
portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan
sebagainya).
Ujian Nasional (UN) akan diubah menjadi Asesmen
Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari
kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi),
kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi),
dan penguatan pendidikan karakter.
Penyusunan
RPP
disederhanakan,
dengan
memangkas beberapa komponen. Guru dapat secara bebas
memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan
format RPP. Komponen inti RPP terdiri dari tujuan
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.
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Penyusunan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif
sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk
mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap
menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih
fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan
kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalus zonasi
dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal
15% dan jalur perpindahan maksimal 5% serta jalur prestasi
atau sisa 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.
6.4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rencana pelaksanaan pembelajaran memerlukan
suatu indikator. Indikator yang dimaksud adalah penjabaran
dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda,
perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh
siswa. Indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional
yang dapat diukur dan diobservasi, sehingga dapat
digunakan sebagai menyusun alat penilaian (Mulyasa, 2007).
Permasalahan yang muncul sebelum diterapkannya konsep
merdeka belajar adalah, penyusunan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) yang mana terdapat beberapa sisi
negatif dalam proses pembelajaran, diantaranya tenaga
terlalu kaku mengikuti format rencana pelaksanaan
pembelajaran, terlalu banyak hal-hal yang harus dibahas,
banyak menyita waktu dalam penyusunannya sehingga
waktu untuk mengevaluasi proses pembelajaran terpakai
(Kemendikbud 2019). Sebenarnya rencana pelaksanaan
pembelajaran telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
nomor 15 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
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Peraturan tersebut mengandung beberapa komponen yang
mana digunakan dalam proses pembelajaran, komponen
tersebut adalah:
1. Tujuan pembelajaran
2. Materi pembelajaran
3. Metode pembelajaran
4. Sumber belajar
5. Penilaian hasil pembelajaran (Widyastono, 2007).
Namun dalam konsep pembelajaran merdeka belajar,
beberapa poin rencana pelaksanaan pembelajaran lebih
diringkas dan efisien yang tujuannya untuk menutupi sisi
negatif yang telah dibahas sebelumnya. Hal-hal dalam
pembentukan rencana pelaksanaan pembelajaran berubah
dengan hal-hal yang semula, perubahan yang terjadi
diantaranya:
1. Guru bebas memilih dan mengembangkan format RPP
2. Komponen RPP terdiri dari: tujuan pembelajaran,
kegiatan pembelajaran dan asesmen.
3. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif
sehingga guru memiliki banyak waktu untuk
mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran
itu sendiri (Kemendikbud, 2019).
6.5 Merdeka Belajar
Pendidikan yang menjadi sorotan dan perhatian saat
ini adalah progresivisme. Progresivisme merupakan salah
satu aliran filsafat pendidikan modern yang menginginkan
adanya perubahan mendasar terhadap pelaksanaan
pendidikan ke arah yang lebih baik, berkualitas dan
memberikan kemanfaatan yang nyata bagi peserta didik.
Aliran progresivisme menekan pada pentingnya dasar –
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dasar kemerdekaan dan kebebasan pada peserta didik.
Peserta didik diberikan kelonggaran untuk mengembangkan
bakat dan kemampuan yang terpendam akibat adanya
beberapa inhibitor yang membuat bakat dan kemampuannya
tidak berkembang dengan baik. Karena dalam definisi
pendidikan sendiri merupakan media untuk mencapai
kesejahteraan bagi peserta didik. Pendidikan menjadi mesin
penggerak kebiasaan dari setiap zaman menjadi perubahan
sejalan dengan tuntutan yang ada dalam proses pembelajaran
itu sendiri. Pendidikan mampu melahirkan hal-hal yang
menghasilkan daya kreatif, inovatif dalam memenuhi
kebutuhan perkembangan zaman.
Artian dari merdeka belajar yang dicanangkan di
Indonesia adalah mengubah pola pendidikan sebelumnya
menjadi aliran filsafat progresivisme. Progresivisme
mengasumsikan bahwa manusia itu memiliki kemampuan
yang unik dan luar biasa dalam mengatasi berbagai
permasalahan yang dapat mengancam manusia itu sendiri.
Filsafat tersebut juga menolak cara pendidikan yang bersifat
otoriter yang telah terjadi pada sebelumnya. Sistem otoriter
tersebut dapat menghambat dalam mencapai tujuan-tujuan
yang telah direncanakan sebelumnya. Ketidaksesuaian
tersebut juga dilandaskan pada setiap pendidikan semua
elemen dianggap sebagai motor penggerak untuk mencapai
sebuah kemajuan atau progres. Pada progresivisme ide, teori,
cita-cita tidak hanya cukup diakui sebagai hal yang being
melainkan harus ada usaha dalam mencari makna yang
mencakup sebuah kemajuan proses belajar.
Tercetusnya penerapan merdeka belajar di Indonesia
adalah dilihat dari hasil yang diperoleh sebelumnya dimana
pendidikan Indonesia berada di peringkat 6 terbawah dari
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beberapa negara. Untuk menanggulangi permasalahan
tersebut dicetuskanlah merdeka dalam belajar. Menurut
Nadiem selaku menteri pendidikan di Indonesia kebebasan
dalam belajar yang dimaksud adalah proses pembelajaran
yang mendatang, sistem yang terjadi akan berubah yang
semula proses pembelajaran hanya fokus dalam kelas saja,
namun dalam konsep ini pembelajaran akan lebih nyaman,
dimana peserta didik dengan tenaga pengajar dapat
melakukan interaksi berupa diskusi atau gambaran dari
sistem outing class. Bukan hanya itu, sekarang peserta didik
tidak hanya mendengarkan penjelasan tenaga pendidik saja,
tetapi peserta dituntut untuk lebih aktif dengan alasan tenaga
pendidik hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar saja.
Apabila hal tersebut diterapkan, maka output yang didapat
berupa sifat dan sikap peserta didik yang lebih berani,
mandiri, cerdas, beradab, sopan dan berkompetensi.
Konsep merdeka yang dicetuskan Nadiem Makarim
terdorong agar menciptakan suasana belajar yang bahagia
tanpa terbebani oleh suatu acuan atau skala. Ada empat
pokok kebijakan baru dari Kemendikbud RI (Kemendikbud,
2019 :1-5), yaitu:
1. Ujian Nasional (UN)
Ujian nasional akan digantikan oleh asesmen
kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini
menekankan pada kemampuan penalaran literasi dan
numerik yang didasarkan pada praktik terbaik suatu tes.
Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga
pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran
selanjutnya.
2. Ujian sekolah berstandar nasional (USBN)
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Dalam hal ini, Kemendikbud menyerahkan
kemerdekaan dalam menentukan dalam bentuk penilaian,
seperti portofolio, karya tulis atau dalam bentuk
penugasan lainnya.
3. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
Nadiem sendiri menjelaskan bahwa RPP cukup
dibuat dalam satu halaman, yang mana melalui
penyederhanaan ini diharapkan tenaga pendidik memiliki
waktu lebih, yang mana waktu lebih tersebut digunakan
untuk proses pembelajaran atau peningkatan kompetensi
peserta didik.
4. Penerimaan peserta didik baru
Sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T
bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan
prestasi) dengan bertujuan agar mendapatkan pemerataan
dalam proses pembelajaran. Pemerintah daerah diberikan
kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah
zonasi.
Dari konsep rumusan diatas, peserta didik harus
bebas berkembang secara natural, nuansa yang tercipta
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk selalu
berpikir mandiri dan kritis dalam menemukan jati dirinya.
Dalam pembahasan ini pendidikan bukanlah pengetahuan
positif yang bersifat taken for granted melainkan bagaimana
mengajarkan kepada peserta didik untuk terlibat langsung
dalam proses belajar dengan itu diraih output berupa
peningkatan kekuatan nalar (Mustagfiroh, 2020).
6.6 Teknologi Pendidikan
Kebijakan
merdeka
belajar
memberikan
kemerdekaan setiap unit berinovasi. Konsep ini harus
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menyesuaikan kondisi dimana proses belajar mengajar
berjalan baik dari sisi budaya, kearifan lokal, sosio-ekonomi
maupun infrastruktur. Pemikiran tentang merdeka dalam
belajar menitikberatkan bukan fokus terhadap angka yang
menjadi patokan, hal tersebut dikarenakan ruang untuk
berinovasi sangat minim. Sehingga perkembangan dalam
pembelajaran dapat terhambat.
Kemendikbud menyiapkan strategi yang tidak akan
keluar dari esensi pendidikan yakni kualitas dari tenaga
pendidik. Tenaga pendidik tidak dapat digantikan oleh
teknolog. Teknologi sendiri merupakan alat bantu yang
digunakan oleh tenaga pendidik yang tujuannya untuk
meningkatkan potensi mereka.
Mendikbud menegaskan keberagaman pendekatan
yang ada menghasilkan berbagai macam teknik dan inovasi
di setiap daerah, sekolah dan siswa. Semua itu hanya
dilakukan karena adanya dukungan teknologi. Teknologi
dalam bentuk dan macam apapun akan digunakan dalam
pengimplemetasi dari merdeka belajar. Dewasa ini, saat
terjadi pandemi Covid-19 seluruh peserta didik terpaksa
dialihkan ke dalam sistem online, yang mana siswa dituntut
untuk belajar secara mandiri tetapi difasilitasi oleh tenaga
pendidik. Sehingga apabila ditinjau dari keadaan sekarang,
siswa lebih bebas untuk mengeksplorasi minat dan bakat
yang dimiliki. Siswa dituntut untuk belajar mandiri dan
berinovasi dengan menemukan pemecahan masalah yang
diberikan.
Namun
laporan
dari
lapangan
langsung,
pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan teknologi
tidak semua siswa dapat merasakan hal yang sama. Hal
tersebut dikarenakan bagi mahasiswa yang tinggal didaerah
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terpencil, susah mendapatkan jaringan internet, sehingga
siswa sulit untuk mengakses materi yang diberikan oleh
tenaga pendidik. Bukan hanya itu, bagi siswa yang berasal
dari golongan menengah kebawah kesulitan dalam
memenuhi kebutuhan kuota yang menyuplai dalam
pembelajaran online. Dari beberapa kasus tersebut
menunjukkan bahwa Indonesia belum siap menerapkan
sistem pendidikan berbasis online, sehingga permasalahan
tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi kemendikbud
(Kemendikbud, 2020).
Teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai proses
bersistem dan sistematis dalam mengatasi permasalahan
belajar manusia dan peningkatan kualitas pendidikan atau
pembelajaran (Miarso, 2004). Tujuan dari teknologi
pendidikan adalah memfasilitasi proses pembelajaran yang
menghasilkan peserta didik yang kompeten dan adanya
performa improving yang menjadikan peserta didik menjadi
lebih produktif.
Teknologi pendidikan bertujuan untuk memberikan
fasilitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas
pembelajaran dengan menciptakan, menggunakan dan
mengelola proses teknologi dan sumber daya secara tepat.
Pesatnya perkembangan teknologi khususnya
internet, memudahkan pengembangan layanan informasi
yang lebih baik dalam institusi pendidikan. Pemanfaatan
internet yang digunakan dalam dalam menunjang pendidikan
diantaranya terciptanya kelas bersifat online, yang mana
peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran melalui
internet kapanpun dan dengan mudah.
Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa ruang kelas di
era millenium yang akan datang akan jauh berbeda dengan
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ruang kelas seperti sekarang ini yaitu dalam bentuk seperti
laboratorium komputer di mana tidak terdapat lagi format
anak duduk di bangku dan tenaga pendidik berada di depan
kelas. Ruang kelas di masa yang akan datang disebut sebagai
“cyber classroom” atau “ruang kelas maya” sebagai tempat
anak-anak melakukan aktivitas pembelajaran secara
individual maupun kelompok dengan pola belajar yang
disebut “interactive learning” atau pembelajaran interaktif
melalui komputer dan internet. Anak-anak berhadapan
dengan komputer dan melakukan aktivitas pembelajaran
secara interaktif melalui jaringan internet untuk memperoleh
materi belajar dari berbagai sumber belajar. Anak akan
melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kondisi
kemampuan individunya sehingga anak yang lambat atau
cepat akan memperoleh pelayanan pembelajaran yang sesuai
dengan dirinya. Kurikulum dikembangkan sedemikian rupa
dalam bentuk yang lebih kenyal atau lunak dan fleksibel
sesuai dengan kondisi lingkungan dan kondisi anak sehingga
memberikan peluang untuk terjadinya proses pembelajaran
maju berkelanjutan baik dalam dimensi waktu maupun ruang
dan materi. Dalam situasi seperti ini, guru bertindak sebagai
fasilitator pembelajaran sesuai dengan peran peran
sebagaimana dikemukakan di atas (Yuberti, 2015).
Paradigma ini melibatkan interaksi berkesinambungan dan bersifat adaptif antara siswa, tenaga pendidik
dengan teknologi. Dengan interaksi dari ketiga elemen
tersebut tercipta metode pembelajaran yang bersifat mudah
dan fleksibel (Tobimather, 2019).
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6.7 Penerapan Teknologi Pendidikan untuk Merdeka
Belajar
Apabila konsep atau pengertian teknologi pendidikan
kita analisis, kita akan memperoleh pedoman umum aplikasi
sebagai berikut:
1. Memadukan berbagai pendekatan dari bidang psikologi,
komunikasi, manajemen, rekayasa, dan lain-lain secara
bersistem
2. Memecahkan masalah belajar pada manusia secara
menyeluruh dan serempak, dengan memperhatikan dan
mengkaji semua kondisi dan saling kaitan di antaranya
3. Digunakannya teknologi sebagai proses dan produk untuk
membantu memecahkan masalah belajar.
4. Timbulnya daya lipat atau efek sinergi, dimana
penggabungan pendekatan dan atau unsur-unsur
mempunyai nilai lebih dari sekadar penjumlahan.
Demikian pula pemecahan secara menyeluruh dan
serempak akan mempunyai nilai lebih daripada memecahkan
masalah secara terpisah. Apabila kita memakai pendekatan
dengan menganalisis model kawasan teknologi pendidikan,
aplikasi itu dapat berupa pelaksanaan fungsi pengembangan
pendidikan/instruksional meliputi, tetapi tak terbatas pada
hal-hal berikut:
a. Pengkajian karakteristik dan kondisi SDM
b. Pengkajian kemampuan SDM yang di harapkan
c. Pengkajian kebutuhan pendidikan
d. Perencanaan program pendidikan
e. Pengembangan materi pendidikan
f. Pembuatan media instruksional
g. Penyusunan strategi instruksional
h. Pemilihan dan penerapan teknik pembelajaran
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i. Penyebaran/pengkajian pelajaran
j. Penilaian program, proses, dan hasil pendidikan (Yuberti,
2015).
Hasil dari penerapan teknologi pendidikan berupa
produk yang sesuai dengan tujuan awal yang dibentuk,
sasarannya berupa siswa, tenaga pendidik maupun sekolah
dan perguruan tinggi di Indonesia.
6.8 Penutup
Fleksibilitas pembelajaran dalam konsep merdeka
belajar yang dimaksud adalah kebebasan setiap individu
siswa menentukan minat dan bakat. Pengaksesan kelas
dimudahkan dengan adanya sistem online, siswa dapat
dengan mudah belajar secara mandiri. Bukan hanya itu,
terciptanya lingkungan pembelajaran yang sesuai dan
kondusif, serta siswa dapat dengan mudah menentukan
pelajaran yang dipilih, waktu dan teknologi yang digunakan
secara fleksibel, karena ke depannya sistem pembelajaran
akan berubah dari awalnya kegiatan belajar dilakukan di
dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran
dengan outing class, dan tidak hanya menjelaskan pengajar
didik, belajar dengan sistem tersebut lebih membentuk
karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas, beradab,
sopan, berkompetensi.
Pada dasarnya digunakannya pembelajaran yang
bersifat dinamis bertujuan agar terjadinya pemerataan
pembelajaran di Indonesia yang dikarenakan letak geografis
Indonesia yang sangat luas. Dengan menggunakan teknologi,
pembelajaran diharapkan menjadi tempat eksplorasi minat
dan bakat, dimana semua siswa terlibat langsung dalam
pembelajaran. Teknologi mampu melibatkan seluruh indra,
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program pengajaran atau pembelajaran yang diakses dengan
teknologi dapat dengan mudah menjadi sarana pembelajaran
bagi siswa.
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GLOSARIUM

Actuating
: Menggerakkan
Adaptasi ontogenik : Perubahan dalam perilaku yang
dihasilkan dari keteraturan di
lingkungan dimana siswa berada.
Afektiv
: Mencakup watak perilaku seperti
perasaan, minat, sikap, emosi, dan
nilai.
Alokasi
: Pembagian
pengeluaran
dan
pendapatan (di suatu departemen,
instansi, atau cabang perusahaan),
baik dalam perencanaan maupun
pelaksanaannya
Assure Model
Model pembelajaran yang dapat
(Analyze, State
digunakan untuk memilih jenis
objective, Select or
media yang tepat dalam proses
modify, Utilize,
pembelajaran.
Require learner,
Evaluate)
Asimilasi
: Proses menyesuiakan suatu skema
baru dengan skema sebelumnya
dengan melakukan penggabungan
dan pengintegrasian struktur skema.
Audience
: Peserta didik
Behavior
: Tingkah laku atau perilaku atau
aktivitas suatu proses
Berpikir Kritis
: Proses dimana seseorang atau
individu harus menafsirkan dan
mengevaluasi
informasi
untuk
Dunia Pendidikan Indonesia Menuju Era Revolusi 4.0

137

Bullying

:

Colektion
Condition

:
:

Creating
Curriculum

:
:

Controlling
Cyber Classroom

:
:

Daring

:
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membuat penilaian atau keputusan
berdasarkan
keterampilan,
penerapan
pengetahuan
dan
pengalamannya.
Tindakan atau perilaku yang
dilakukan untuk menyakiti baik
dalam bentuk verbal, psikologis,
atau emosional serta bias juga
dalam bentuk fisik.
Pengumpulan
Keadaan/kondisi siswa sebelum dan
sesudah
melakukan
kegiatan/aktifitas, persyaratan yang
perlu dipenuhi agar perilaku yang
diharapkan dapat tercapai
Mengkreasi
Sejumlah mata pelajaran yang harus
ditempuh oleh murid untuk
mencapai ijazah
Mengontrol
Sebuah lingkungan belajar berbasis
website
yang
memanfaatkan
teknologi
informasi
dan
komunikasi, khususnya jejaring
pembelajaran sosial (sosial learning
network) untuk pembelajaran dan
memuat konten digital yang dapat
diakses dimana pun dan kapan pun.
Bentuk singkatan dari kata dalam
jaringan yang diartikan sebagai
segala sesuatu yang berhubungan
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Data colektion
Data processing
Desentralisasi

:
:
:

Diimplementasikan :

Differing
judgement

:

Discovery learning :

dengan teknologi dan media
internet.
Pengumpulan data
Pengolahan data
Penyerahan sebagian wewenang
pimpinan kepada bawahan (atau
pusat
kepada
cabang
dan
sebagainya)
Suatu tindakan atau pelaksanaan
dari sebuah rencana yang sudah
disusun
secara
matang
dan
terperinci Implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaaan
sudah dianggap fix
Prinsip
berpikir
sekarang,
pertimbangkan
kemudian
menghilang-kan kecemasan bahwa
itu benar dan mencegah imajinasi
yang
ditahan
oleh
pertimbangan.Prinsip ini berguna
ketika
siswa
bekerja
sendiri,memikirkan ide-ide dalam
satu kelompok
Metode mengajar yang mengatur
pengajaran
sedemikian
rupa
sehingga
anak
memperoleh
pengetahuan yang sebelumnya
belum diketahuinya itu tidak
melalui pemberitahuan, sebagian
atau seluruhnya ditemukan sendiri
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Diadopsi
Dimensi
Drop out
Daring

Efektivitas
Evaluasi

Era digital

Era reformasi

Evaluating
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: Penerimaan suatu usul atau laporan
(misalnya dalam proses legislatif)
: Ukuran (panjang, lebar, tinggi, luas,
dan sebagainya); matra
: Keluar
: Bentuk singkatan dari kata dalam
jaringan yang diartikan sebagai
segala sesuatu yang berhubungan
dengan teknologi dan media
internet.
: Keefektifan
: Pengumpulan dan pengamatan dari
berbagai macam bukti untuk
mengukur dampak dan efektivitas
dari suatu objek, program, atau
proses berkaitan dengan spesifikasi
dan persyaratan pengguna yang
telah ditetapkan sebelumnya
: Istilah yang digunakan dalam
kemunculan
jaringan
internet
khususnya teknologi informasi
komputer.
: Dimulai pada pertengan 1998,
tepatnya setelah presiden Soeharto
mengundurkan diri pada 21 Mei
1998 dan dihgantikan oleh BJ.
Habibie.
: Mengevaluasi
yang mencakup
aktivitas evaluasi produk dan
evaluasi proses inkuri yang telah
dialkukan.
Kemampuan
yang
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Fleksibiltas
Pembelajaran

Generalization

:

Gerakan Nasional
Revolusi Mental

:

Holistic

:

Inkuiri

:

diharapkan
adalah
transfer
kemampuan dalam menangani
masalah lain.
Pembelajaran
yang
dapat
memberikan kebebasan pada setiap
individu peserta didik dalam
menentukan minat dan bakat yang
disukainya.
Merupakan
proses
menarik
kesimpulan yang dapat dijadikan
prinsip umum dan berlaku untuk
semua kejadian atau masalah yang
sama dengan memerhatikan hasil
verifikasi
gerakan
untuk
menggembleng
manusia Indonesia agar menjadi
manusia baru, yang berhati putih,
berkemauan baja, bersemangat
elang rajawali, berjiwa api yang
menyala-nyala.".
Sebuah cara pandang terhadap
sesuatu yang dilakukan dengan
konsep pengakuan bahwa hal
keseluruhan adalah sebuah kesatuan
yang lebih penting dari pada bagian
– bagian yang membentuknya
Suatu proses untuk memperoleh dan
mendapatkan informasi dengan
melakukan observasi dan atau
eksperimen untuk mencari jawaban
atau memecahkan masalah terhadap
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Interactive
Learning

:

Integrasi

Integritas

Jati diri

:

Karakter

:

Kecerdasan moral

:

Kognitif

:
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pertanyaan atau rumusan masalah
dengan menggunakan kemampuan
berpikir kritis dan logis
Pembelajaran yang berorientasi
pada siswa (student center) dimana
siswa dilibatkan langsung dalam
berbagai
jenis
kegiatan
pembelajaran di kelas.
Sebuah sistem yang mengalami
pembauran hingga menjadi suatu
kesatuan yang utuh
Suatu konsep yang berkaitan dengan
konsitsensi dalam tindakan, nilai,
metode, dan prinsip.
Suatu hal yang ada dalam diri
seseorang yang meliputi karakter,
sifat, watadan kepribadian.
Sifat batin yang mempengaruhi
segenap pikiran, prilaku, budi
pekerti, dan tabiat yang dimiliki
manusia atau makhluk hidup.
Kemampuan
seseorang
untuk
membedakan benar atau salah
berdasarkan keyakinan yang kuat
akan etika dan menerapkannya
dalam tindakan.
Potensi intelektual yang terdiri dari
tahapan: pengetahuan (knowledge),
pemahaman
(comprehention),
penerapan (aplication), analisa
(analysis),
sintesa
(sinthesis),
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Kolaborasi
Kompetensi
Kompetensi fisik

:
:
:

Komprehensif

:

Konstrutivisme

:

Kordinasi matatangan-kaki

:

Kurikulum

:

Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan
(KTSP)

:

evaluasi (evaluation).
Kerja sama untuk membuat sesuatu
Kewenangan
Suatu kemampuan fisik individu
yang dibutuhkan untuk dapat
melaksanakan tugas-tugas di dalam
pekerjaannya
Sesuai dengan bakat yang dimiliki
peserta didik.
Teori
pembelajaran
yang
menjelaskan
bagaimana
pengetahuan dibangun berdasarkan
pengalaman
sebelumnya
yang
memungkinkan untuk membuat
gambaran mental.
Koordinasi
mata-tangan
yang
mengkombinasikan
antara
kemampuan
melihat
dan
ketrampilan tangan
Perangkat mata pelajaran dan
program pendidikan yang diberikan
oleh suatu lembaga penyelenggara
pendidikan yang berisi rancangan
pelajaran yang akan diberikan
kepada peserta didik dalam suatu
periode jenjang pendidikan.
Sebuah kurikulum operasional
pendidikan yang disusun oleh, dan
dilaksanakan di masing-masing
satuan pendidikan di Indonesia.
Pelaksanaan KTSP mengacu pada
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Makro

:

Manajer

:

Manajerial

:

Media sosial

:

Merdeka Belajar

:

Metakognitif

:
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Permendiknas Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan SI dan
SKL.
Berkaitan dengan jumlah yang
banyak atau ukuran yang besar
Orang yang mengatur pekerjaan
atau kerja sama di antara berbagai
kelompok atau sejumlah orang
untuk mencapai sasaran
Berhubungan dengan manajer:
keterampilan
Media
daring,
dengan
para
penggunanya bias dengan mudah
berpartisipasi,
berbagi,
dan
menciptakan isi blog, jejaring sosial,
wiki, forum, dan dunia virtual
Memberikan kesempatan belajar
secara bebas dan nyaman kepada
siswa untuk belajar dengan tenang,
santai dan gembira tanpa stres dan
tekanan dengan memperhatikan
bakat alami yang mereka punyai,
tanpa memaksa mereka mempelajari
atau menguasai suatu bidang
pengetahuan diluar hobi dan
kemampuan mereka.
Kerangka kerja sistematis yang
digunakan untuk menjelaskan dan
mengarahkan kognisi, pengetahuan
kognitif,
dan
pengaturan
keterampilan.
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Mikro
Monitoring
Moral

Organizing
Pedagogik
Penguatan
Pendidikan
Karakter

Permissif
Personel
Perspektif
Peserta didik

Planning
Problem based
learning

: Berkaitan dengan jumlah yang
sedikit atau ukuran yang kecil
: Pemantauan
: Istilah manusia menyebut ke
manusia atau orang lainnya dalam
tindakan yang memiliki nilai positif
: Pengorganisasian
: Bersifat pedagogi; bersifat mendidik
: Gerakan pendidikan di sekolah
untuk memperkuat karakter siswa
melalui harmonisasi olah hati, olah
rasa, olah pikir, dan olah raga
dengan dukunga pelibatan publik
dan kerjasama antar sekolah,
keluarga, dan masyarakat.
: Bersifat
terbuka
(serba
membolehkan; suka mengizinkan).
; Pegawai; anak buah; awak
: Sudut pandang; pandangan
: Anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui
proses pembelajaran pada jalur
pendidikan
baik
pendidikan
informal, pendidikan formal maupun
pendidikan nonformal, pada jenjang
pendidikan dan jenis pendidikan
tertentu.
: Perencanaan
: Aktivitas yang mengarah pada
persiapan penyelesainnya masalah
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Problem statement

Potensial

Psikomotorik
Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran
(RPP)

Sentralisasi

Sistematik
Skema
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: Prosedur yang harus dilaksanakan
dalam kegiatan belajar yaitu dengan
memberi
kesempatan
kepada
peserta
didik
untuk
mengindentifikasi
sebanyak
mungkin agenda agenda masalah
yang relevan dengan bahan
pelajaran, kemudian salah satunya
dipilih dan dirumuskan dalam
bentuk
hipotesis
(jawaban
sementara atas pertanyaan masalah).
: Mempunyai potensi (kekuatan,
kemampuan, kesanggupan); daya
berkemampuan
Ranah yang menitikberatkan kepada
kemampuan fisik dan kerja otot
: rencana
yang
menggambarkan
prosedur dan pengorganisasian
pembelajaran untuk mencapai satu
kompetensi dasar yang ditetapkan
dalam standar isi dan dijabarkan
dalam silabus.
: Penyatuan segala sesuatu ke suatu
tempat (daerah dan sebagainya)
yang dianggap sebagai pusat;
penyentralan; pemusatan
: Tersusun dengan baik
: Suatu jaringan yang berisi konsepkonsep pengetahuan sebagai hasil
dari
kegiatan
mengkonstruksi
lingkungan.
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Supervisi
Tawuran

Teknologi
Pendidikan

Zone Proximal
Development
(ZPD)

: Pengawasan utama; pengontrolan
tertinggi; penyeliaan
: Bentuk dari kekerasan antar geng
sekolah dalam masyarakat urban di
Indonesia.
: Studi dan etika praktik untuk
memfasilitasi dan meningkatkan
kinerja belajar. Studi dan etika
praktik tersebut dapat melalui
penciptaan, penggunaan, pengaturan
proses, dan sumber daya teknologi.
: Wilayah dalam mempelajari sesuatu
menurut kemampuan tertentu, yaitu
kemampuan aktual yang diperoleh
tanpa bantuan orang lain dan
kemampuan potensial yang dicapai
dengan bantuan orang lain.
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yang diadakan oleh Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas,
menjadi tim Analisis Pengembangan Model Desain Aplikasi
PPK GTK PAUD dan PPK Dikmas, serta masih banyak lagi
yang lainnya. Penulis juga aktif dalam berorganisasi baik di
kampus maupun di luar kampus. Penulis pernah menjadi
Sekretatis Prodi PVTM FKIP UNTIRTA, menjadi tim
pengembang dan penerbitan jurnal pada Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan UNTIRTA, penulis juga sempat
bergabung di beberapa konsultan dan dipercaya sebagai
Tenaga Ahli Kurikulum untuk pekerjaan penyusunan
kurikulum dan modul SABO (Pusdiklat PUPR), Penyusunan
Roadmap Pengembangan SDM PUPR (Pusdiklat
Kementerian PUPR) serta menjadi salah satu anggota
Pengembang Kurikulum untuk Politeknik PU di Semarang.
Penulis
dapat
dihubungi
melalui
email:
atepiman@untirta.ac.id
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