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KATA PENGANTAR REKTOR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Syukur alhamdulillah hanyalah bagi Allah yang Maha Pemurah,
yang telah memberi kita hidayah dan anugerah yang telah

memberikan kesempatan kepada tim pengelola dan pelaksana pro-
gram dan kegiatan I-CLIR (Indonesian Consortium for Learning
Innovation Research) Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan
tugas merancang, mengelola, dan melaksanakan hibah penelitian
tentang inovasi belajar. Di samping berhasil mematangkan Naskah
Akademik yang bertajuk Learning Innovation to Enhance Profes-
sional and Capability Development, tim I-CLIR PIU IsDB UM juga
berhasil menyusun buku Seri Kajian Inovasi Belajar yang memuat
tulisan yang diangkat dari hasil penelitian tahun 2017–2018 yang
merupakan program I-CLIR Universitas Negeri Malang bersama
Universitas Jember (Unej), Universitas Mulawarman (Unmul), dan
Unibersitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Pada tahun 2017 telah
dihasilkan dua buah buku Seri Kajian Inovasi Belajar Universitas
Negeri Malang, yaitu buku (1) Menginovasi Pendidikan Tinggi:
Kurikulum Transdisipliner dan Belajar Berbasis Kehidupan dan (2)
Inovasi Belajar Responsif Budaya Lokal. Kali ini tim yang sama
mengeluarkan tiga buah buku lagi berkaitan dengan inovasi pembela-
jaran dengan berbagai penekanan. Ketiga buku itu akan bertajuk
Learner’s Characteristics and Personalized Learning Platforms (dalam
buku 3), Smart Learning–based Media (dalam buku 4), dan Research-
based Transdisciplinary Approaches (dalam buku 5).

Buku ketiga ini akan membahas inovasi pembelajaran yang
disesuaikan dengan karakter dasar pebelajar, yang memang telah
menjadi kunci keberhasilan pembelajaran seperti yang sering diamati
selama ini. Berbagai karakter dasar pebelajar akan melahirkan strategi
yang berbeda-beda, termasuk strategi digitalnya, karena saat ini
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semua belajar berbantuan media digital. Inovasi belajar yang utama
di zaman ini adalah membuat pembelajaran semakin menjadi person-
alized dan cocok untuk setiap pribadi, walaupun konten pembelajaran
tidak berbeda. Pengalaman meneliti hal ini dilaporkan dalam tiap
bab buku 3 ini. Adapun topik dalam buku 3 ini sangat penting
karena keberhasilan pendidikan dan pembelajaran akan berawal dari
sana.

Program dan kegiatan I-CLIR UM berfokus pada inovasi
belajar karena inovasi belajar adalah jantung terdalam pendidikan.
Sejarah telah membuktikan bahwa inovasi akan selalu dibutuhkan
untuk dapat hidup, bukan saja bertahan hidup (living, not surviving).
Dalam dunia pendidikan hal ini juga berlaku. Secara khusus di dunia
pendidikan, telah diketahui bersama jatuh atau matinya berbagai
lembaga sekaligus pranata pendidikan akibat tidak mampu berinovasi
belajar dalam rangka menanggapi tantangan, tuntutan, dan kebutuhan
baru yang timbul. Dalam filsafat kebudayaan, inovasi belajar merupa-
kan tugas agung untuk meneruskan sejarah kebudayaan dan peradaban
pendidikan.

Di sinilah inovasi belajar yang menjadi nyawa pendidikan
perlu dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi
kebugaran dan vitalitas pendidikan untuk secara efektif dan efisien
mencapai cita-cita dan tujuan pendidikan. Khusus untuk pendidikan
tinggi, di zaman digital yang melanda bersama revolusi industri 4.0,
dan sesuai dengan banyak kajian mengenai inovasi dalam berkolabo-
rasi dengan para peneliti di segala bidang, dengan teknologi, telah
menjadi keharusan, seperti dipaparkan Coates dalam buku terbarunya
yang berjudul Higher Education Design, Big Deal Partnerships, Tech-
nologies and Capabilities (Coates, 2020). Merancang sebuah kuriku-
lum pun memerlukan kajian interdisipliner yang juga mendapatkan
perhatian besar dalam program inovasi belajar di Universitas Negeri
Malang dan juga I-CLIR. Dengan demikian, pendidikan tinggi juga
dapat bertahan dan menjalankan fungsinya menyiapkan dunia masa
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depan dengan baik, sebagai salah satu wujud tanggung jawab hidup-
nya.

Kelima buku seri inovasi belajar buku tersebut adalah bukti
UM selalu berusaha berkarya bagi bangsa. Di tengah-tengah dunia
yang sekarang sedang dilanda oleh bermacam-macam revolusi (revo-
lusi digital, revolusi pengetahuan, revolusi industri lanjut, dan sebagai-
nya), perubahan fundamental yang berciri disruptif ini, inovasi
belajar yang ditawarkan dan digulirkan untuk menjawab berbagai
tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru dan kurikulum UM adalah
kurikulum untuk belajar berbasis kehidupan (life-based learning).
Hasil-hasil penelitian mengenai hal itu dituangkan dalam lima buku
Seri Inovasi Belajar, termasuk buku ke-3 ini. Semoga kelima buku ini
memberikan optimisme dan jalan terang bagi penyelenggaraan
pendidikan bangsa Indonesia.

Dengan terbitnya lima buku Seri Inovasi Belajar dan juga buku
kelima ini, saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak
yang sudah mendukung terselenggaranya program dan kegiatan
kajian diskursif dan penelitian tentang belajar berbasis kehidupan.
Pertama-tama terima kasih saya tujukan kepada Islamic Develop-
ment Bank dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan
Teknologi yang telah mempercayai UM untuk mengelola program I-
CLIR sekaligus mendukung secara penuh usaha untuk menjadikan
UM sebagai pusat unggulan inovasi belajar bersama Universitas
Jember, Universitas Mulawarman, dan Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada tim I-
CLIR PIU IsDB UM yang bersama LP2M dan LP3 UM merencanakan,
mengelola, dan menjalankan program inovasi belajar. Ketiga, para
pakar yang terlibat dalam kajian diskursif dan para peneliti yang
sudah membuahkan laporan yang kemudian diangkat menjadi tulisan
dalam buku ini. Tentu saja pihak-pihak lain yang tidak dapat saya
sebutkan di sini satu per satu juga layak diberi ucapan terima kasih
karena sudah memberikan urunan pikiran, tenaga, dan waktu untuk
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merealisasikan program inovasi belajar. Semoga Allah membalas
semua urunan dan amal kebaikan yang sudah dicurahkan oleh semua
pihak yang berpartipasi dalam program I-CLIR IDB UM.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

Malang, 7 Oktober 2021

Rektor UM,

Ahmad Rofi’uddin
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KATA SAMBUTAN KETUA LP3
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa,
yang telah memberi rahmat serta anugerah melimpah dalam

bentuk kesempatan kepada tim pengelola dan pelaksana program
dan kegiatan I-CLIR (Indonesian Consortium for Learning Innova-
tion Research), untuk melaksanakan tugas merancang, mengelola,
dan melaksanakan hibah penelitian tentang inovasi belajar. Adapun
tim I-CLIR ini adalah gabungan dari tim Universitas Negeri Malang
bersama Universitas Jember, Universitas Mulawarman, dan Universi-
tas Sultan Ageng Tirtayasa yang didanai oleh proyek IsDB.

Semua insan pendidikan telah menyadari bahwa inovasi pem-
belajaran merupakan kebutuhan utama dari zaman ini. Revolusi
industri 4.0 memberikan perubahan pesat di semua bidang dan
semua aspek berubah karena telah menjadi bagian dari hidup di era
digital. Era digital memang membuat paradigma pendidikan dan
pembelajaran bergeser lagi. Di sinilah tantangan para pendidik
menjadi sangat besar karena kecepatan perubahan menjadi sangat
besar dengan kemajuan di moda informasi dan telekomunikasi.

Buku Seri Kajian Inovasi Belajar 1–5 ini memuat tulisan yang
diangkat dari hasil penelitian tahun 2017–2018 di bidang pembel-
ajaran inovatif dari program I-CLIR. Buku-buku ini juga merupakan
laporan kepada khalayak akademis atas terlaksananya program ter-
sebut. Adapun buku yang telah terbit adalah sebagai berikut.
(1) Menginovasi Pendidikan Tinggi: Kurikulum Transdisipliner dan

Belajar Berbasis Kehidupan (2017)
(2) Inovasi Belajar Responsif Budaya Lokal (2017)
(3) Learner’s Characteristics and Personalized Learning Platforms

(2021)
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(4) Smart Learning–based Media (2021)
(5) Research-based Transdisciplinary Approaches (2021)

Dari ketiga buku yang terbaru ini diharapkan implementasi
inovasi belajar senantiasa dilakukan dalam pendidikan dan hal ini
termasuk salah satu tugas lembaga pengembangan pendidikan dan
pembelajaran di semua perguruan tinggi. Implementasi dari pikiran-
pikiran inovatif ini selalu ditunggu masyarakat pendidikan dan juga
menjadi inspirasi bagi semua, baik adanya cara-cara dan metode
baru dalam pembelajaran, atau cara baru untuk mengatasi masalah
yang ada serta hasil-hasil baru integrasi system informasi dan komu-
nikasi dalam dunia pendidikan juga sangat dinantikan.

Terima kasih kepada semua tim penulis dan peneliti yang telah
melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel dalam buku ini,
juga tim pe-review dan editor yang telah menyelesaikan semuanya
menjadi tiga buah buku yang utuh. Semoga semua jerih payah ini
bermanfaat bagi masyarakat semua.

Malang, 7 Oktober 2021

Ketua Lembaga Pengembangan
Pendidikan dan Pembelajaran,

I Wayan Dasna
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PENDAHULUAN
Karakteristik Pebelajar dan Kebutuhan Cara

Belajar Baru

Waras Kamdi
Djoko Saryono

Surjani Wonorahardjo

Generasi yang sedang menghuni rumah pendidikan kita sekarang
ini ada tiga lapis. Lapis pertama adalah pendidik dan tenaga

kependidikan generasi baby boomers dan generasi X, yang rata-rata
mereka berusia di atas 40 tahun; dan lapis kedua, pendidik dan
tenaga kependidikan generasi Y, generasi baru yang rata-rata berusia
25–40 tahun, yang biasa disebut milenial senior. Lapis ketiga adalah
Gen Z dan Gen Alpha, generasi anak didik yang berusia di bawah
25 tahun. Mereka yang lahir sekitar 1995–2015 ini sebagian sedang
berada di bangku sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Apa yang istimewa dari generasi guru baru ini? Mereka memiliki
karakteristik yang berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya.
Mereka digambarkan sebagai generasi yang cerdas teknologi (tech-
savvy), terhubung (connected) dalam kehidupan global di planet
bumi, generasi pengubah dunia, kreatif, percaya diri, dan “teliti dan
nastiti” (conscientious). Generasi ini telah memulai mengubah pola
kerja, tata kerja, bahkan mengubah definisi kerja di banyak sektor
kehidupan kita. Sebuah survei yang dilakukan oleh IDN Research
Institute (2019), tentang karakteristik milenial Indonesia, menggam-
barkan karakteristik tersebut.

Dalam survei tersebut, milenial Indonesia digambarkan men-
dambakan tempat kerja yang memberi kebebasan berkreativitas,
fleksibel dalam waktu, dan kerja tim yang suportif. Ini menggambar-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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kan bahwa mereka tidak suka bekerja dalam situasi diawasi dan
dikontrol ketat oleh supervisor atau bos. Ini juga menggambarkan
bahwa ketika belajar di sekolah pun mereka lebih suka lingkungan
belajar yang memberi kebebasan berkreasi, fleksibel dalam waktu,
dan dukungan tim yang suportif. Apa yang dapat dicatat dari data
ini, adalah bahwa karakteristik sosial generasi milenial Indonesia ini
membutuhkan aransemen baru dalam lingkungan kerja maupun
lingkungan belajar mereka.

Yang mengejutkan, milenial Indonesia juga memiliki idealisasi
dalam menentukan kerier mereka yang jauh berbeda dengan idealisasi
generasi sebelumnya. Survei IDN Research Institute ini menunjukkan
bahwa 7 dari 10 (69,1%) milenial Indonesia memiliki interes dalam
memulai bisnis dari diri mereka sendiri. Idealisasi seperti ini tidak
pernah ada dalam sejarah generasi sebelumnya, yang barangkali
malah menunjukkan kebalikannya, 7 dari 10 mengidealkan dirinya
menjadi pegawai. Karakteristik personal milenial Indonesia yang
menunjukkan karakter kemandirian ini juga didukung data survei
yang dilakukan oleh WEF (2019), bahwa 36,5% anak-anak muda
Indonesia memiliki interes dalam wirausaha, angka tertinggi di
antara 6 negara ASEAN. Seperti juga karakteristik sosial yang digam-
barkan di atas, karakteristik personal milenial Indonesia ini mem-
butuhkan pendekatan baru dalam praksis pendidikan kita ke depan.
Mereka membutuhkan cara-cara baru dalam belajar yang dapat
memenuhi hasrat dan interesnya mengukir profesi dari dalam dirinya
sendiri.

Selaras dengan kebutuhan cara-cara belajar baru itu, dalam
monografnya berjudul The Teachers of 2030: Creating a Student-
Centered Profession for the 21st Century, Barnet Berry (2014)
menggambarkan perubahan yang dramatik peran guru dalam praksis
pendidikan di abad ini. Di Abad XXI, pendidikan tidak relevan lagi
memerankan diri sebagai sang pencipta profesi. Cara pandang bahwa
misi pendidikan adalah menyiapkan anak didik untuk memasuki
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profesi tertentu pada jenis peran sosial yang sudah terstruktur di
masyarakat akan segera using, karena dunia kerja sebenarnya sedang
mengalami turbulensi. Tugas pendidikan akan berbalik menjadi lebih
utama memenuhi kebutuhan perkembangan anak didik dalam men-
ciptakan profesinya. Mengapa demikian? Selain tuntutan generasional,
Berry mencatat perubahan peran guru itu disebabkan oleh munculnya
realitas baru tentang berubahnya ekologi belajar bagi siswa dan guru,
mulusnya koneksi keluar-masuk dalam dunia sibernetik, dan makin
meluasnya teacherpreneurism. Bidang-bidang garap baru dalam dunia
ilmu pengetahuan dan teknologi akan bermunculan, dan semua ini
digerakkan oleh kemandirian orang belajar sepanjang hayat.

Realitas itu telah hadir di tengah kehidupan kita sekarang.
Pandangan tentang tugas pendidikan dan guru ini benar-benar akan
mengubah praksis pendidikan 180 derajat dari sebelumnya. Keber-
hasilan pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di abad
ini akan ditentukan oleh kepiawaian Lembaga pendidikan dalam
mengelola layanan belajar seiring dengan munculnya realitas baru
itu. Milenial Indonesia tidak gampang menetapkan sebagai pemain
dari tipe peran tertentu di dunia kerja, yang selama ini dalam praksis
pendidikan kita “peran tertentu” itu dijadikan sebagai “hukum”
kurikulum.

Survei yang lain menggambarkan Gen Z adalah self-starters.
Sebanyak 42% mereka ingin melakukan sesuatu yang baru sebagai
profesi untuk mengukir identitas dirinya, 31% ingin memulai bisnis
dari kekuatan diri sendiri, dan 37% berharap bisa mengubah hobi
menjadi pekerjaan utama (full time job). Sejumlah riset juga me-
nunjukkan otak Gen Z secara struktural berbeda dari generasi
sebelumnya. Ini tidak ada hubungannya dengan soal genetika atau
segala sesuatu yang berkaitan degan bagaimana kita menggunakan
otak untuk merespons hal-hal di sekitar kita. Darla Rothman (2014)
menyebut otak mereka menjadi “jaringan kabel” yang canggih dan
memiliki citra visual yang kompleks, karena bagian otak yang
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bertanggung jawab untuk kemampuan visual terkembangkan jauh
lebih baik. Materi belajar visual akan lebih efektif. Game interaktif,
tugas projek kolaboratif yang menantang, dan sesuatu yang dapat
mereka coba dan amati akan disenangi.

BAGAIMANA KARAKTERISTIK PEBELAJAR MENJADI PIJAKAN
PENGEMBANGAN PLATFORM BELAJAR?

Awalnya, karakteristik pebelajar dikonsepsikan sebagai atribut-
atribut unik personal yang bersifat bawaan (traits), suatu sifat yang
tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan (misalnya, gaya belajar, dan
gaya kognitif). Gaya belajar dan gaya kognitif merupakan karakteristik
pebelajaran yang banyak diteliti dalam kaitannya dengan kompati-
bilitasnya dengan pilihan strategi pembelajaran. Secara teoretis dapat
ditelusuri sejak Witkin (1978) mengidentifikasi gaya kognitif pebelajar
ke dalam dua kategori. Pebelajar yang kesulitan memisahkan item-item
dari konteks keseluruhannya disebutnya memiliki preferensi belajar
field-dependent (FD), sebaliknya pebelajar yang dengan mudah meme-
cah keseluruhan yang terorganisasi menjadi bagian-bagian yang relevan
disebutnya memiliki preferensi belajar field independent (FI). Namun,
belakangan karakteristik pebelajar yang diidentifikasi oleh para peneliti
juga menyangkut sifat-sifat personal yang dapat dipengaruhi oleh kea-
daan di mana pebelajar menemukan dirinya sendiri (misalnya, pilihan
karier, passion, pola bekerja). Dalam ilmu pembelajaran, karakteristik
pebelajar merupakan variabel kondisi yang penting dijadikan pijakan
dalam merancang pembelajaran (Reigeluth, 1989).

Jika diagnosis karakteristik pebelajar ini dilakukan, logis meng-
asumsikan bahwa memasangkan (matching) strategi pembelajaran
dengan karakteristik pebelajar akan membuat pembelajaran lebih
efektif dan efisien. Beranjak dari pikiran tersebut, telah banyak
penelitian yang ditujukan untuk mengkaji apakah model pembelajaran
tertentu cocok atau unggul dalam mengembangkan kecakapan bagi
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pebelajar yang memiliki karakteristik tertentu. Pola analisis interaktif
Anova dua atau tiga jalan biasanya digunakan untuk menguji interaksi
model pembelajaran dan karakteristik pebelajar ini (mis. Suhardjono,
1990; Degeng & Suhardjono, 1997). Kajian lain yang tidak semata-
mata mencari metode atau model pembelajaran mana yang cocok
dengan karakteristik pebelajar tertentu, akan tetapi lebih memper-
tanyakan seberapa luas model pembelajaran mampu mengadaptasi
variasi karakteristik pebelajar (mis. Waras Kamdi, 2003). Dengan
makin banyaknya temuan-temuan baru tentang karakteristik pebelajar
yang multidimensi, maka yang dibutuhkan sekarang adalah model
layanan pembelajaran yang dapat mengakomodasi secara luas karak-
teristik pebelajar.

Karakteristik pebelajar multidimensi ini menunjuk pada atribut-
atribut pebelajar, yang oleh Drachsler & Kirschner (2011) dikategori-
kan menjadi empat macam, yakni bersifat personal, akademik, sosial/
emosional, dan kognitif. Karakteristik personal sering berhubungan
dengan informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, hasrat,
kedewasaan, bahasa, pilihan hidup, status sosial ekonomi, latar
belakang budaya, dan kebutuhan khusus seperti kelompok pebelajar
difabel untuk belajar. Karakteristik akademik lebih terkait dengan
pendidikan dan/atau pembelajaran seperti: sebagai tujuan pembelajar-
an (individu atau kelompok), pengetahuan sebelumnya, jenis pendi-
dikan, dan tingkat pendidikan. Karakteristik sosial/emosional berhu-
bungan dengan kelompok, atau individual sehubungan dengan kelom-
pok. Contoh karakteristik sosial/emosional adalah kelompok struktur,
tempat individu dalam kelompok, kemampuan bersosialisasi, citra
diri (juga perasaan efikasi diri dan agensi), suasana hati, dan lain-
lain. Akhirnya, karakteristik kognitif berhubungan dengan hal-hal
seperti perhatian, memori, prosedur mental, dan keterampilan intelek-
tual yang menentukan bagaimana pelajar mempersepsikan, mengingat,
berpikir, memecahkan masalah, mengorganisasikan dan merepre-
sentasikan informasi dalam otaknya.
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Seringkali ada perbedaan besar antara karakteristik pebelajar
kelompok anak-anak, siswa, profesional, orang dewasa, orang tua,
dan defabel. Kelompok-kelompok ini berbeda dalam motivasi,
pengetahuan awal, tingkat keahlian, waktu belajar, dan kemampuan
fisik. Perbedaan referensi dalam karakteristik pebelajar berdampak
pada struktur pembinaan dan bimbingan pembelajaran.

Para perancang pembelajaran harus terus-menerus berurusan
dengan kelompok peserta didik yang baru dan berbeda karakter.
Dengan demikian, mereka harus membuat keputusan tentang
karakteristik kelompok sasaran apa yang paling penting ketika memilih
model pembelajaran yang sesuai. Belakangan penelitian tentang
karakteristik pebelajar berdampak pada personalisasi pembelajaran.
Kajian Hendrik Drachsler dan Paul A. Kirschner (2011), dalam
bidang Technology-Enhanced Learning (TEL), menunjukkan bahwa
personalisasi adalah pendekatan kunci untuk mengatasi banyaknya
informasi di Masyarakat Pengetahuan, dan terutama orang dewasa
dan profesional. Diharapkan pembelajaran yang dipersonalisasi
memiliki potensi untuk mengurangi biaya pengiriman, menciptakan
pengalaman belajar yang lebih efektif, mempercepat waktu belajar
untuk pengembangan kompetensi, dan meningkatkan kerjasama
antarpeserta didik.

Peneliti TEL menggunakan definisi karakteristik pebelajar dari
ilmu pembelajaran dan kognisi sebagai bidang meta-data untuk
membuat apa yang disebut “model pebelajar” (learner model). Model
pebelajar seperti itu disesuaikan dengan kelompok sasaran lingkungan
TEL. Paling sering mengenai tujuan pembelajaran, tingkat pengetahuan
sebelumnya, dan preferensi pribadi tertentu yang dapat menentukan
dalam profil pelajar. Pertanyaan penelitiannya adalah: Cara apa yang
terbaik dalam membuat pembelajaran yang lebih personal di
lingkungan TEL, untuk membantu peserta didik belajar lebih efektif,
efisien dan menyenangkan?
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Pada hari-hari awal e-Learning, peneliti TEL mencoba untuk
mencocokkan konten pembelajaran atau menyesuaikan lingkungan
belajar dengan informasi yang dipelajari siswa, dimasukkan secara
pribadi dalam profil pebelajar. Saat ini, meta-data diisi dengan
statistik berdasarkan metode pemodelan matematika yang berbeda
antarpebelajar. Metode ini memperhitungkan perilaku dinamis
pebelajar. Dengan demikian, mereka merekam aktivitas pebelajar,
seperti konten yang sering dipilih, halaman yang paling banyak
dilihat, waktu yang dihabiskan di halaman, teks tertulis dari blog,
komentar pada orang lain atau diskusi, kontribusi hyperlink dan
kontennya, dan sebagainya untuk membuat model pebelajar (learner
model). Informasi yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan dalam
karakteristik pebelajar.

Berdasarkan model matematika ini, setiap peserta didik
menerima skor untuk setiap karakteristik peserta didik. Skor ini
dapat dibandingkan dengan skor peserta didik lain dan dengan
konten di lingkungan TEL. Di sana berbagai kombinasi ukuran
kesamaan mungkin terjadi, dan dari situ dapat diperoleh yang mana
dari mereka model pebelajar yang paling akurat. Kemajuan sistem ini
akan dipercepat oleh peran cerdas machine learning dan model
artificial intelligent yang makin canggih.

TENTANG BUKU INI

Buku Seri Inovasi Belajar ke-3 ini dirangkai dari hasil-hasil
penelitian IsDB Project dengan judul Karakteristik Pebelajar dan
Platform Belajar yang dipersonalisasi (personalized learning plat-
form). Buku ini merupakan hasil kajian awal dalam inovasi belajar
disruptif untuk mencari cara-cara belajar baru yang didasarkan pada
diagnosis karakteristik pebelajar. Pendekatan belajar mengalami
perubahan yang mendasar sampai kepada akar filosofisnya, diminta
karakteristik pebelajar menjadi salah satu kondisi yang diperhatikan
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untuk membangun sistem belajar. Dengan demikian dalam kajian
personalized learning, tersedia ruang yang sangat luas untuk
memunculkan inovasi pembelajaran baik dalam bentuk pendekatan,
model-model pembelajaran, sampai pada sumber-sumber belajar dan
platform belajar digital. Sistem yang dibangun menjadi lebih hidup
dan dengan demikian pendidikan akan menjadi sangat dinamis.
Dunia pendidikan tinggi akan menjadi sangat sibuk dengan revolusi
belajar ini, dan metode serta pendekatan baru akan selalu lahir.

Buku ini berisi 10 kajian hasil penelitian. Kajian pertama
disajikan dalam Bab 2, mengungkap transformasi karakteristik belajar
mahasiswa yang diamati oleh Aisyah Larasati dkk., dilihat dari
berbagai perspektif mahasiswa. Ada transformasi karakter mahasiswa
yang belajar di era digital dengan cara memanfaatkan sumber-
sumber belajar yang terbuka, yang didukung oleh IoT yang sudah
menjadi karakter zaman. Tantangan utama pendidikan tinggi adalah
menyediakan sumber belajar yang bervariasi namun setara untuk
semua karakter mahasiswa yang belajar. Dengan demikian mahasiswa
memilih sumber belajar sesuai dengan kebutuhannya.

Pola adaptasi mahasiswa terhadap banyak perubahan kurikulum
di era digital juga beragam. Bab 3 menyajikan hasil kajian fusi
teknologi ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Penelitian yang
dilakukan Eka Pramono et al menguatkan yang selam ini diyakini
banyak orang, bahwa mahasiswa pada umumnya mudah beradaptasi
dengan pembelajaran berbasis teknologi. Fusi teknologi informasi ini
berjalan bersamaan dengan pendekatan belajar berbasis kehidupan
(BBK) yang mempunyai fokus pada kemandirian belajar dan
keterbukaan mahasiswa terhadap sumber belajar yang beragam.
Platform pembelajaran yang digunakan di kampus (dhi. Sipejar UM)
diterima mahasiswa bersamaan dengan berbagai platform sejenis
dalam perkuliahan. Optimalisasi pembelajaran daring dan blended
learning selalu harus dilakukan.
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Pendekatan heutagogy merupakan tren baru yang diakomodasi
pembelajaran di era digital. Keterbukaan lanskap belajar yang makin
tak terbatas akan membuat semua orang dapat mendesain belajarnya
sendiri. Belajar sepanjang hayat akan menjadi kebutuhan semua
orang, dan mereka akan belanja pengetahuan sesuai dengan pilihan
karier dan pilihan bisnisnya. Di usia perguruan tinggi, mahasiswa
sudah memiliki dan mampu melakukan pilihan hidup. Oleh karena
itu, memberi layanan belajar sesuai dengan pilihan hidupnya adalah
keniscayaan. Dalam Bab 4, Saida Ulfa dkk membahas tentang pola
kemandirian mahasiswa yang dapat melakukan pembelajaran yang
optimal jika melakukan personalized learning dan difasilitasi oleh
dosen. Salah satu bentuk personalisasi ini adalah self regulated
learning dan self-directed learning yang dapat dilihat dari berbagai
indikator yang sekaligus dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan
pembelajaran. Saida Ulfah dkk mendesain personalised learning plat-
form dengan pola adaptif yang bertumpu pada meta-data yang
digerakkan oleh machine learning dan artificial intelligent system.

Kekhawatiran pun muncul di sebagian besar orang tua dan
pendidik mengenai kerentanan generasi terhadap etika dan tata nilai.
Benteng terakhir untuk menjaga adab manusia dari terjangan teknologi
tanpa batas adalah karakter. Bab 5 buku ini menyajikan kajian
tentang pendidikan nilai di tengah arus digitalisasi dan belajar dalam
jaringan. Faktor penting yang tidak lepas dari peran pendidikan
adalah penguatan pendidikan karakter. Sa’dun Akbar dkk meneliti
penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum di era digital ini.
Banyak masalah ditengarai terjadi di kalangan mahasiswa seperti
masalah kesantunan, kejujuran, kolaborasi yang belum optimal, dan
juga masalah kedisiplinan. Beberapa nilai karakter utama yang berasal
dari budaya lokal diintegrasi dalam pembelajaran. Diharapkan dengan
model-model integrasi nilai secara komprehensif ini pendidikan
karakter dapat dikuatkan kembali dan tidak tenggelam oleh zaman
karena komunikasi digital yang makin tanpa batas.
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Pembudayaan nilai-nilai dan kearifan lokal juga dikaji oleh
Suparlan Al Hakim dkk. Dalam 6, Suparlan Al Hakin dkk. mena-
warkan model pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam perkuliahan
PPKn sebagai sarana penguatan karakter. Aktivitas kelasnya berbasis
lesson study. Nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan komponen
utama nilai-nilai Pancasila menjadi model pembelajaran sekaligus
pendidikan karakter yang baik untuk murid dan guru-guru dalam
tiap tahapan lesson study. Penelitian ini layak mendapat apresiasi
karena sekaligus mengangkat nilai-nilai dasar negara Pancasila ke
dalam pendidikan praktis sehingga diharapkan memiliki dampak
yang lebih mendalam dalam membangun karakter bangsa. Pemba-
ngunan generasi milenial yang tetap ber-DNA manusia Indonesia
ketika menjadi bagian dari masyarakat global adalah bagian dari
tujuan pendidikan manusia Indonesia seutuhnya.

Selain masalah transformasi karakter anak milenial yang telah
menjadi perhatian para peneliti, pemahaman baru telah mengedepan-
kan beberapa permasalahan pendidikan yang sangat sensitif di mata
banyak orang. Salah satunya adalah diberikannya perhatian khusus
pada pendidikan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus atau siswa-
siswa ‘at risk‘ yang merupakan masalah personal yang patut diper-
hatikan. Dalam Bab 7, Immanuel Hitipeuw dkk menaruh perhatian
khusus terhadap kelompok kecil anak berkebutuhan khusus itu.
Bagaimanapun juga siswa-siswa ini membutuhkan sentuhan sangat
personalized pula tanpa terkecuali. Curriculum based measurement
ditawarkan oleh peneliti dalam pembelajaran umum dengan cara
melakukan pengukuran secara berulang-ulang dengan berbagai perla-
kuan sehingga sekaligus merupakan program penanganan siswa at
risk oleh guru.

Kelompok berkebutuhan khusus tidak hanya kelompok difabel
atau kelompok ‘at risk‘, tetapi juga kelompok dari komunitas terisolasi.
Dalam Bab 8, Anton Rahmadi dkk menyajikan kajian yang menarik
dari Universitas Mulawarman, yang menceritakan upaya mengasah
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“berlian” Kalimantan, yakni menyiapkan para mahasiswa yang berasal
dari pedalaman Kalimantan untuk siap menghadapi tantangan di era
disruptif. Pedalaman Kalimantan adalah bagian dari negara Indone-
sia yang masyarakatnya mempunyai hak yang sama dalam hal akses
pendidikan. Tulisan yang merupakan hasil survei dan pengamatan
peneliti selama mengajar di Universitas Mulawarman ini mengisahkan
mahasiswa yang berasal dari pedalaman mempunyai kesenjangan
yang cukup nyata dibandingkan dengan rekan-rekannya yang berasal
dari kota besar. Untuk mengatasi kesenjangan itu diperlukan langkah-
langkah transformasi yang meliputi beberapa aspek. Secara singkat
dapat diurutkan sebagai (1) knowledge discovery didekati dengan
tahapan transformasi minat dan transformasi membangun kebang-
gaan; (2) mind exploration dan fact finding didekati dengan tahapan
transformasi membangun semangat dan jiwa yang ulet; (3) thinking
assessment didekati dengan tahapan transformasi membangun keper-
cayaan dan kebersamaan; (4) delivering Ideas dan confidence didekati
dengan tahapan transformasi penemuan jati diri; dan (5) integrity
didekati dengan tahapan transformasi membangun kepercayaan dan
transformasi penemuan jati diri. Diharapkan penguatan jati diri
masyarakat (mahasiswa) yang mengalami kesenjangan budaya dan
akses terhadap modernitas ini dapat menguatkan masyarakat asli
yang tinggal di pedalaman Kalimantan di tengah lajunya arus glo-
balisasi.

Mengasah kemampuan inovasi menjadi perhatian penting dalam
pendidikan masa depan. Perkuliahan Manajemen Inovasi yang menjadi
mata kuliah andalan dan penciri kurikulum berbasis kehidupan.
Adaptabilitas generasi milenial yang sangat tinggi sebagai genarasi
digital native harus diasah lewat kompetensi transversalnya. Bab 9
buku ini menyajikan kajian Muslihati dkk mengenai kompetensi
transversal mahasiswa. Kompetensi transversal yang pada hakikatnya
merupakan kecakapan generik yang bersifat transferable tetap harus
dikondisikan supaya bertahan secara optimal pada mahasiswa. Aspek-
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aspek utama kompetensi transversal adalah kemampuan berpikir
kritis, intrapersonal, literasi media dan informasi, global citizenship,
berpikir kritis dan inovatif dan kompetensi hidup sehat secara fisik
dan psikis diintegrasikan dalam setiap model dan pendekatan belajar
yang ada dalam mata kuliah Manajemen Inovasi. Untuk itu format
“design thinking” digunakan untuk mengasah inovasi dalam setiap
latihan mahasiswa.

Bagaimana wujud kompetensi transversal itu dalam mengem-
bangkan kreativitas dan inovasi? Dalam Bab 10, Heppy Jundan
Hendrawan dan M. Misbahul Amri menyajikan hasil kajiannya
terhadap sosok YouTuber berpengaruh Bayu Skak. Dunia hiburan
dahulu dianggap sebagai ladang yang jauh dari sekolah formal.
Namun saat ini entertainment adalah bagian dari kurikulum karena
juga merupakan bagian tidak terpisahkan dalam hidup. Media sosial
adalah bagian yang tidak terpisahkan pula dari kehidupan modern,
dan siapapun dapat memperhatikan tokoh-tokoh yang diikutinya.
Adalah Bayu Skak, yang bernama asli Eko Moektito dikenal sebagai
YouTuber berkat karya-karya videonya yang mengusung tema-tema
remaja, kehidupan sehari-hari, dan didukung dengan penggunaan
bahasa khas ‘malangan’ yang sangat kental. Bayu Skak, yang juga
alumnus Universitas Negeri Malang, lewat video-videonya dapat
memengaruhi para pengikutnya dan memberikan makna baru self-
concept, yang mulai memikirkan konsep-konsep pribadinya sendiri
dan menjadikannya sarana promosi diri. Hal ini merupakan gerakan
yang tidak terduga dari aktivitas media sosial sehari-hari dari generasi
milenial. Pembahasan mengenai transformasi self-concept ini menarik
karena modern dan merupakan dunia kekinian para mahasiswa, dan
dikaitkan dengan wahana belajar yang dikembangkan melalui kuliah
manajemen inovasi.

Berdampingan dengan wahana belajar yang dikembangkan
melalui kuliah manajemen inovasi, mata kuliah kewirausahaan digayut-
kan. Dalam Bab 11, Sudarmiatin dkk menawarkan model pem-
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belajaran experiential berbasis kehidupan untuk mata kuliah Kewi-
rausahaan. Inovasi dan kreativitas adalah keharusan dalam dunia
wirausaha; dan seperti halnya Bayu Skak, habit of mind ini harus
dibangun dan dijalankan agar tujuan bisnis tercapai di tengah per-
saingan ketat di dunia usaha. Dengan demikian yang dipikirkan
adalah sebuah konsep lengkap dalam langkah-langkah, yang meliputi
4 tahap yaitu (1) concrete experience, (2) reflective observation, (3)
abstract conceptualization, dan (4) active experimentation. Ini yang
disebut oleh Jeff Dyer (2011) sebagai DNA inovator. Self-concept
akan menjadi bagian terpenting dalam menjadikan pengalaman
konkret ini sebagai dasar dari langkah-langkah selanjutnya sampai
kepada eksperimentasi aktif. Itulah yang telah ditunjukkan oleh
youtuber Bayu skak dengan caranya sendiri. Zaman digital selalu
diwarnai inovasi-inovasi yang menarik dan tidak terduga, khas
lokalnya pula, laku jual menembus batas global.

Keseluruhan isi buku ini menawarkan kepada kita bagaimana
memberi layanan belajar kepada peserta didik yang didasarkan asas
pemenuhan atas keunikan personal, dengan cara-cara belajar baru
yang lebih mendewasakan (heutagogis), dengan infusi teknologi ke
dalam kurikulum dan pembelajaran, dengan layanan belajar yang
adaptif, dan pengembangan konsep diri dan kemampuan transversal.
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TRANSFORMASI KARAKTERISTIK BELAJAR
MAHASISWA DAN SUMBER BELAJAR

DI ERA DIGITAL

Aisyah Larasati
Apif M. Hajji

Abstrak: Revolusi digital ini telah mendorong terjadinya per-
ubahan yang signifikan di berbagai bidang, termasuk di pendi-
dikan tinggi. Pada era digital ini, pembelajaran di tingkat pendi-
dikan tinggi tidak hanya dilakukan di dalam kampus. Mahasiswa
menuntut juga dapat menentukan apa yang akan dipelajari, wak-
tu belajar, serta bagaimana pembelajaran akan dijalani karena
tersedianya teknologi pembelajaran yang berkembang pesat. Ma-
hasiswa menginginkan menentukan sendiri pembelajaran yang
diinginkan, termasuk di dalamnya sumber belajar yang ingin
digunakan. Hal ini menjadi tantangan utama pendidikan tinggi
untuk dapat mengakomodasi keberagaman karakteristik maha-
siswa dalam beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi
ke dalam proses pembelajaran. Chapter ini akan berisikan tiga
pokok bahasan sebagai berikut. (1) Pengaruh revolusi industri
4.0 terhadap karakteristik belajar mahasiswa. (2) Ragam sumber
belajar di era digital. (3) Hubungan karakteristik belajar dan
pemilihan sumber belajar generasi millennial.

Kata kunci: karakteristik belajar, sumber belajar, generasi millen-
nial, era digital

PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 atau revolusi digital ditandai dengan
empat teknologi inti yang saat ini sedang berkembang pesat, yaitu
mobile internet, cloud computing, internet of things (IoT), serta big
data and advanced analytics. Revolusi digital ini telah mendorong
terjadinya transformasi massif di berbagai bidang, termasuk pembel-
ajaran di pendidikan tinggi [1]. Salah satu perubahan yang terjadi di

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



16 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2018
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang

pendidikan tinggi adalah semakin berkembangnya pembelajaran heu-
tagogy. Pembelajaran heutagogy di pendidikan tinggi memberikan
ruang bagi mahasiswa menjadi pusat pembelajarannya. Mahasiswa
menentukan sendiri pembelajaran yang diinginkan, termasuk di
dalamnya sumber belajar yang ingin digunakan. Pembelajaran heu-
tagogy ini memunculkan kelompok-kelompok mahasiswa yang belajar
sesuai dengan karakteristik dan style masing-masing.

Pada era digital ini, pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi
tidak hanya dilakukan di dalam kampus. Penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi, memungkinkan mahasiswa dapat meng-
ikuti pembelajaran di perpustakaan, café dengan akses internet, dan
ruang terbuka di area kampus. Mahasiswa juga dapat menentukan
apa yang akan dipelajari, waktu belajar, serta bagaimana pembelajaran
akan dijalani karena tersedianya teknologi pembelajaran yang
berkembang pesat [1]. Hal ini menjadi tantangan utama pendidikan
tinggi untuk dapat mengakomodasi keberagaman karakteristik maha-
siswa dalam beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi ke
dalam proses pembelajaran.

PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP KARAK-
TERISTIK BELAJAR MAHASISWA

Karakteristik Belajar Mahasiswa di Era Revolusi Industri 4.0

Karakteristik belajar mahasiswa, sebagai salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap kesuksesan mahasiswa di pendidikan tinggi,
dapat didefinisikan sebagai karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku
psiko-sosial dapat digunakan sebagai indikator bagaimana mahasiswa
menerima, berinteraksi dan merespons terhadap apa yang dipelajari
[2,3]. Identifikasi karakteristik belajar mahasiswa dapat membantu
dosen untuk menentukan cara mengajar yang sesuai dengan
karakteristik belajar mayoritas mahasiswa yang mengikutinya dan
juga dapat membantu mahasiswa menentukan teknik belajar yang
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sesuai dengan dirinya sehingga dapat mencapai hasil belajar yang
maksimal [2].

Berbagai penelitian telah mengelompokkan karakteristik belajar
mahasiswa dengan pendekatan yang berbeda-beda. Secara umum,
pengelompokan karakteristik belajar mahasiswa ini dapat dilakukan
berdasar pada preferensi lingkungan belajar, karakteristik pribadi,
maupun berdasar karakteristik kognitif mahasiswa [4–6]. Secara
umum, karakteristik belajar mahasiswa dapat ditinjau dari empat
aspek utama [3,7]. Aspek pertama, active-reflective, fokus pada
kecenderungan mahasiswa dalam mengolah informasi yang diterima.
Aspek kedua, sensing-intuitive, fokus pada tipe informasi yang
diterima oleh mahasiswa secara intensif. Aspek ketiga, visual-verbal,
fokus pada pancaindra yang paling efektif untuk mengolah informasi
yang diterima. Aspek terakhir, sequential-global, fokus pada bagaimana
perkembangan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Karakteristik belajar mahasiswa telah mengalami transformasi
yang signifikan dengan kehadiran teknologi digital dalam dunia
pendidikan. Saat ini mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi
merupakan generasi millennial yang sangat bergantung pada
keberadaan gawai. Generasi millennial merupakan generasi yang
terlahir sebagai “digital native”, yang sangat mudah beradaptasi,
cepat menggunakan dan bergantung pada peralatan berteknologi
digital. Mahasiswa yang tidak lain merupakan bagian generasi
millennial menginginkan lingkungan belajar digital, yang selalu
terkoneksi dengan internet, dan bukan sekadar lingkungan belajar
yang statis.

Self-Determined Learning di Era Revolusi Industri 4.0

Di era revolusi industri 4.0, metode pembelajaran pedagogy
atau bahkan andragogy sudah dipandang tidak memadai lagi. Hal ini
disebabkan mahasiswa sebagai pebelajar menuntut suatu pendekatan
pembelajaran yang memungkinkan kemandirian dalam mengarahkan
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dan menentukan sendiri apa yang diperlukan (self-determined learn-
ing), apa yang dipelajari, dan bahkan bagaimana proses belajar
dilakukan. Perkembangan teknologi, terutama teknologi digital juga
telah menciptakan kebutuhan untuk mempertimbangkan pendekatan
pedagogis baru, termasuk di dalamnya metode pengajaran baru,
sumber belajar, dan media digital [8].

Pada era digital ini, mahasiswa di pendidikan tinggi cenderung
untuk memilih belajar mandiri yang ditentukan sendiri (self-deter-
mined learning). Keberhasilan belajar secara mandiri (self-determined
learning) ini dipengaruhi pula oleh stimuli yang diberikan dosen,
kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi hal-hal yang tidak
dimengerti dan juga motivasi untuk berlatih secara kontinu. Maha-
siswa yang mampu melakukan pembelajaran mandiri memiliki karak-
teristik belajar berupa potensi untuk belajar secara kontinu dan
secara synchronous dengan berinteraksi dengan lingkungan, memiliki
kepercayaan diri terhadap kompetensi yang dimiliki, serta mampu
memunculkan ide-ide kreatif secara spontan [9].

Salah satu yang berperan terhadap perkembangan self-deter-
mined learning di era digital ini adalah perkembangan teknologi Web
2.0 dan media sosial [10]. Desain web 2.0 telah memungkinkan
mahasiswa untuk menentukan pembelajaran yang diinginkan dan
berperan aktif dalam membangun pengalaman belajar mahasiswa
secara mandiri. Web 2.0 mendorong terjadinya interaksi, kolaborasi,
dan berbagi informasi, serta otonomi dalam proses pembelajaran.
Dengan Web 2.0 sebagai kerangka kerja teknologi pendukung,
mahasiswa dapat mempersonalisasikan proses pembelajaran sesuai
dengan cara yang diinginkan dirinya (self-directed learning)”. Di lain
pihak, media sosial telah menghubungkan mahasiswa dengan ling-
kungan di luar dirinya untuk dapat menemukan dan berbagi informasi
serta beradaptasi terhadap informasi yang diperoleh. Hal-hal inilah
yang telah membuat perkembangan pendekatan belajar mandiri
(self-determined learning) di pendidikan tinggi.
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RAGAM SUMBER BELAJAR DI ERA DIGITAL

Pembelajaran Pendidikan Tinggi di Era Digital

Digitalisasi di dunia pendidikan mendorong proses pembelajaran
menjadi suatu aktivitas kolaborasi. Di era digital ini, telah berkembang
pesat sumber-sumber belajar yang bersifat “user generated content”
yang berarti pengguna dapat bepartipasi menambahkan informasi,
dengan kata lain semakin jarang suatu sumber belajar hanya diciptakan
oleh penulis tunggal [11]. Implikasi fenomena ini di pendidikan
tinggi yaitu dengan bergesernya peran mahasiswa dalam proses
pembelajaran. Mahasiswa tidak lagi hanya bergantung pada sumber
belajar yang disarankan oleh dosen. Sebaliknya mahasiswa dapat
menentukan sendiri sumber belajar yang diinginkan melalui internet.
Bahkan, mahasiswa dapat juga berkontribusi secara aktif melalui
Web Forum, Wiki, Youtube, ataupun Blog. Oleh sebab itu, di era
digital peran mahasiswa bukan hanya sekadar pebelajar pasif, namun
mahasiswa dapat juga sebagai penyedia sumber belajar melalui
jaringan-jaringan komunikasi web.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di pendidikan
tinggi sangat berpotensi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran
dan peran perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan mahasiswa. Namun demikian, mahasiswa dituntut dapat
menggunakan teknologi digital secara tepat. Hal ini disebabkan
karena tingkatan manfaat penggunaan teknologi digital pada proses
pembelajaran dapat bervariasi yang disebabkan karena perbedaan
bidang studi, media pembelajaran yang digunakan, level studi, dan
juga usia [12]. Oleh sebab itu, pemahaman tentang preferensi
mahasiswa dalam memilih teknologi digital pada proses pembelajaran
menjadi krusial, termasuk di dalamnya dalam memilih sumber belajar.

Penggunaan teknologi digital mampu mengubah proses pembel-
ajaran menjadi lebih adaptif, personal, dan dapat diakses dari jauh.
Namun demikian tidak semua teknologi-teknologi yang digunakan
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di pendidikan tinggi dapat diaplikasikan di proses pembelajaran
dengan optimal [12]. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian
antara preferensi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dengan
digital teknologi yang digunakan dalam aktivitas proses pembelajaran.
Oleh sebab itu, perguruan tinggi diharapkan tetap dapat menyediakan
sumber-sumber belajar yang mampu meningkatkan kompetensi maha-
siswa dengan cara memahami preferensi mahasiswa dalam memilih
sumber belajar yang sesuai kebutuhan dan karakteristik belajarnya.
Lebih jauh lagi, dibutuhkan kesadaran.

Sumber Belajar di Era Digital

Berbagai sumber belajar yang tersedia di era digital sangatlah
beragam. Salah satunya yang meningkat pesat adalah platform e-
learning yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Berbagai jenis
layanan media, perangkat lunak untuk mengajar dan belajar serta
perangkat keras yang inovatif memegang peranan yang sangat penting
dalam pendidikan tinggi [12]. Salah satu contoh yang saat ini
berkembang pesat adalah penggunaan perangkat lunak manajemen
pembelajaran (LMS). Penggunaan LMS dalam pembelajaran di pen-
didikan tinggi memungkinkan adanya diskusi, forum, atau sistem
messenger, di mana mahasiswa dapat berkomunikasi secara sinkron
atau asynchronous dengan teman sebaya ataupun dengan dosen
sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran yang didukung secara
digital melalui LMS ini memberikan manfaat pada tiap mahasiswa
akan kesadaran dirinya terhadap materi-materi kuliah yang dapat di-
update setiap saat oleh dosen dan dapat diakses setiap saat oleh
mahasiswa [12]. Beberapa aplikasi LMS komersial di antaranya
adalah Blacckboard, eCollege, Dokeos, Moodle, WebCT, dan
TopClass.
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STUDI KASUS: PENGGUNAAN MACHINE LEARNING ALGO-
RITMA DALAM MEMAHAMI HUBUNGAN KARAKTERISTIK
BELAJAR MAHASISWA DAN PEMILIHAN SUMBER BELAJAR

Salah satu teknik yang memungkinkan untuk memahami hu-
bungan antara karakteristik belajar mahasiswa dan pemilihan sumber
belajar adalah menggunakan algoritma-algoritma machine learning.
Model-model machine learning yang memungkinkan untuk memeta-
kan hubungan karakteristik belajar mahasiswa dan pemilihan sumber
belajar adalah model-model clustering, yaitu model yang fokus pada
identifikasi kelompok-kelompok (cluster-cluster) yang memiliki kesa-
maan karakteristik antar anggota dalam kelompok yang sama dan
perbedaan yang signifikan antar-anggota dari kelompok yang berbeda.
Pengelompokan ini dilakukan dengan mengabaikan informasi-infor-
masi yang mungkin menggiring opini peneliti mengenai karakteristik
masing-masing kelompok dari informasi yang telah ada. Teknik
clustering dengan algoritma machine learning juga tidak membutuhkan
dugaan awal jumlah kelompok yang diinginkan. Dengan kata lain
model clustering dengan algoritma machine learning tidak membu-
tuhkan variabel terikat ataupun target yang telah ditentukan untuk
diprediksi oleh model. Hal inilah yang membedakan model cluster-
ing dengan model-model lain yang ada pada machine learning yang
lain. Oleh sebab itu, model clustering sering juga disebut sebagai
unsupervised model.

Model-model clustering dengan menggunakan machine learn-
ing algoritma tidak memiliki standar eksternal yang digunakan untuk
menilai kinerja klasifikasi model. Oleh karena itu, model-model
yang dihasilkan tidak memiliki standar jawaban yang benar atau
salah. Baik buruk model clustering ditentukan oleh kemampuan
model untuk menangkap pengelompokan yang menarik dalam data
dan memberikan deskripsi yang berguna dari pengelompokan tersebut.
Tiga metode clustering yang menggunakan machine learning algoritma
dan dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan karakteristik
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belajar mahasiswa dan pemilihan penggunaan sumber belajar adalah
k-means clusters, two-step cluster dan kohonen cluster.

K-Means mengelompokkan kumpulan data ke dalam kelompok-
kelompok yang berbeda (atau kelompok). Metode ini mendefinisikan
jumlah cluster yang tetap, secara iteratif memberikan catatan ke
kluster, dan menyesuaikan pusat cluster sampai penyempurnaan
lebih lanjut tidak dapat lagi memperbaiki model. K-means mengguna-
kan proses unsupervised-learning untuk mengungkap pola dalam
kumpulan bidang input yang kemudian digunakan sebagai dasar
pembentukan cluster. Kelebihan metode k-means adalah tidak perlu
memiliki data tentang dugaan awal keanggotaan grup (cluster) untuk
membangun model. Model K-Means juga merupakan metode penge-
lompokan tercepat untuk dataset besar (big data).

Two-Step menggunakan metode pengelompokan dua langkah.
Langkah pertama bertujuan untuk meringkas dan mengelompokkan
data-data pada input variabel ke dalam sub-sub cluster yang dapat
dikelola. Langkah kedua menggunakan metode pengelompokan hie-
rarkis untuk secara progresif menggabungkan sub-sub cluster ke
dalam kelompok yang lebih besar dan lebih besar. TwoStep memiliki
keuntungan dengan memperkirakan jumlah optimal cluster secara
otomatis untuk training data set. Kelebihan metode Two-Step Clus-
ter adalah kemampuan model untuk menangani berbagai jenis/tipe
data dan mampu menangani big data secara efisien. Model two-step
juga memiliki kemampuan untuk menguji beberapa solusi klaster
dan memilih yang terbaik, sehingga proses clustering tidak perlu
diawali dengan menentukan jumlah cluster yang ingin dihasilkan.
Cluster Two-Step dapat diatur untuk secara otomatis mengabaikan
outliers, atau kasus yang sangat tidak biasa yang dapat membuat
output clustering menjadi bias.

Kohonen model menghasilkan neural network model yang
dapat digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-
kelompok yang berbeda. Ketika network sepenuhnya terlatih, data
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dengan karakteristik serupa akan saling berdekatan pada variabel
output, sedangkan data dengan karakteristik yang berbeda akan
berjauhan. Cluster yang baik diindikasikan dari banyaknya jumlah
pengamatan yang diambil oleh setiap unit dalam model nugget. Hal
inilah yang digunakan sebagai dasar menentukan jumlah klaster yang
sesuai. Kelebihan model Kohonen adalah tidak perlu memiliki data
tentang dugaan awal keanggotaan kelompok untuk membangun
model dan juga tidak perlu menduga jumlah kelompok yang harus
dicari.

Setelah mengetahui teknik atau model yang akan digunakan
untuk mengetahui hubungan antara karakteristik belajar mahasiswa
dan pemilihan sumber belajar, tahap kedua yang dilakukan adalah
mengidentifikasi karakteristik belajar mahasiswa yang ingin diteliti.
Karakteristik belajar mahasiswa yang diungkap dapat meliputi data
pribadi mahasiswa, kebiasaan persiapan belajar yang dilakukan maha-
siswa, kebiasaan mahasiswa dalam berdiskusi, kebiasaan mahasiswa
dalam proses belajar mengajar di kelas, kebiasaan belajar mandiri,
serta gaya belajar mahasiswa. Karakteristik belajar mahasiswa dapat
juga dapat ditinjau dari perilaku mahasiswa dalam proses belajar
mengajar di kelas, yang meliputi keterlibatan (engaging), fokus (fo-
cusing), persiapan (preparing), dan terkelola (organized) [13]. Perilaku
pertama adalah “engaging” atau kecenderungan mahasiswa untuk
dapat terlibat dalam pengalaman belajar (pada tingkat minimal,
menghadiri kelas) dengan menempatkan 100% energi yang dimiliki
ke dalam tugas pembelajaran. Perilaku kedua adalah fokus (minimal,
memperhatikan) sehingga waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan
tugas menghasilkan lebih banyak pembelajaran. Perilaku ketiga adalah
mempersiapkan (preparing) dengan membaca, menyelesaikan tugas,
dan setidaknya menanggapi kegiatan kelas (minimal, membawa materi
yang dibutuhkan). Perilaku keempat adalah “organized” atau menge-
tahui apa yang perlu dilakukan, pada jam berapa, dan pada kualitas
apa (minimal, mengerjakan pekerjaan rumah).
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Selain dari perilaku mahasiswa dalam belajar, karakteristik
belajar mahasiswa juga dapat diungkap dari pola pikir akademis
(mind-set) mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran. Pola pikir
akademis mahasiswa memiliki dampak yang signifikan terhadap
keberhasilan proses pembelajaran [13]. Pola pikir akademis yang
pertama berkaitan dengan kecintaan terhadap kegiatan belajar dan
lingkungan belajar. Pendidikan terfokus pada pembelajaran dan
pengembangan pebelajar, semakin ingin tahu pebelajar, semakin
dekat mahasiswa tersebut dengan lingkungan akademik. Hal yang
paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan akademik
adalah IPK. Oleh sebab itu, mengungkap pola pikir akademis maha-
siswa terkait dengan mengetahui apa yang perlu dilakukan, kapan
dan pada kualitas apa untuk mencapai nilai yang diinginkan menjadi
hal yang penting untuk mengungkap pola pikir akademis mahasiswa.
Keyakinan mahasiswa pada kemampuannya untuk melakukan perilaku
yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian kinerja tertentu
adalah hal-hal yang mampu membangkitkan motivasi mahasiswa
mencapai target pembelajarannya.

Pemilihan sumber belajar oleh mahasiswa dapat dilatarbelakangi
oleh banyak hal, di antaranya kemudahan untuk didapatkan, kemu-
dahan untuk digunakan, dan kemudahan untuk dipahami [14].
Kemudahan untuk didapatkan dapat dikaitkan dengan kemudahan
untuk dibeli baik di lingkungan sekitar, dibeli secara online, didapatkan
dari perpustakaan, ataupun kemudahan dicari melalui internet dengan
menggunakan alat pencarian dan navigasi yang tersedia. Kemudahan
untuk digunakan terkait dengan tingkat aplikasi sumber belajar yang
tersedia terhadap substansi materi pembelajaran. Selain itu, kemu-
dahan untuk digunakan dapat juga dikaitkan dengan perlunya pem-
baharuan lisensi atau hak guna apabila sumber belajar mengalami
modifikasi. Aspek terakhir yang dipertimbangkan dalam pemilihan
sumber belajar adalah kemudahan dipahami terutama terkait dengan
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interface yang tersedia yang digunakan sebagai media utama maha-
siswa dalam menggunakan sumber belajar yang bersangkutan.

Hal lain yang diungkap dalam hubungan karakteristik belajar
mahasiswa dan pemilihan sumber belajar adalah identifikasi macam-
macam sumber belajar. Seiring dengan perkembangan teknologi
digital, perpustakaan sebagai tempat utama bagi mahasiswa mendapat-
kan sumber belajar juga mengalami perubahan. Perpustakaan dituntut
tidak hanya menyediakan sumber belajar cetak seperti buku teks,
modul, dan referensi namun perpustakaan dituntut juga mampu
menyediakan sumber belajar elektronik [15]. Sumber belajar elektronik
yang dimaksud di antaranya e-book, online katalog, sistem manajemen
referensi, online bibliografi data, maupun online jurnal. Sumber
daya elektronik ini diperlukan untuk mempermudah akses mahasiswa
ke pengetahuan dan informasi, memperdalam kemungkinan untuk
mengakses materi terbaru dan berkualitas tinggi, dan menyediakan
alat untuk membuat dan memperbarui koleksi pribadi bahan biblio-
grafi. Selain sumber-sumber belajar tersebut, sumber informasi dari
internet seperti wiki, YouTube, dan web forum juga telah menjadi
sumber belajar yang sering digunakan oleh mahasiswa [11].

Cluster-cluster yang dihasilkan dari k-means, kohonen dan two-
step dapat dibandingkan berdasar nilai index silhouette untuk
menentukan model yang paling sesuai. Output cluster yang didapatkan
dapat menjadi dasar untuk menentukan karakteristik unik setiap clus-
ter mahasiswa yang ada. Selain itu output cluster yang dihasilkan dapat
digunakan untuk analisis tabulasi silang untuk melihat hubungan antara
karakteristik belajar mahasiswa dan pemilihan sumber belajarnya.

PENUTUP

Mahasiswa membutuhkan keterampilan manajemen diri yang
baik, termasuk kemampuan untuk mengorganisasikan kegiatan belajar
dengan baik, mengatur waktu dan usaha secara efektif, serta mampu
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melakukan pemilihan sumber belajar yang baik termasuk di dalamnya
keterampilan metakognitif untuk mengendalikan dan mengatur pem-
belajaran agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam proses
pembelajaran. Setiap mahasiswa memiliki karakteristik yang berbeda-
beda. Karakteristik tersebut berkaitan dengan karakteristik kognitif,
metakognitif, motivasional, dan afektif yang telah terbukti memiliki
peranan penting dalam pembelajaran seumur hidup dan studi univer-
sitas yang efektif. Karakteristik mahasiswa juga berhubungan erat
dengan perilaku mahasiswa dalam penggunaan sumber belajar yang
pada akhirnya akan memengaruhi keefektifan proses belajar mengajar.
Ketersediaan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik belajar
mahasiswa sangat penting agar dapat memaksimumkan hasil belajar
yang diperoleh. Di era digital, sumber belajar yang tersedia tidak
hanya berorientasi cetak, namun juga berorientasi digital. Sumber-
sumber belajar digital bervariasi ketersediaannya, mulai yang berbayar
sampai dengan yang tersedia gratis, dengan tingkat kemenarikan dan
ketergunaan yang berbeda. Hal ini mendorong berkembang pesatnya
pembelajaran heutagogy yang memunculkan kelompok-kelompok
mahasiswa yang belajar sesuai dengan karakteristik dan style masing-
masing.

Teknik clustering yang berbasis machine learning algoritma,
seperti k-means, kohonen, dan two-step memiliki potensi yang besar
untuk dapat mengungkap hubungan antara karakteristik belajar
mahasiswa dan pemilihan sumber belajar. Teknik-teknik tersebut
bersifat sangat fleksibel dan sangat sesuai untuk menggali pola
informasi dari data yang berjumlah besar. Penerapan teknik cluster-
ing yang berbasis machine learning dalam mengungkap hubungan
karakteristik belajar mahasiswa dan perilaku mahasiswa dalam
memilih sumber dapat merupakan rujukan baru dalam mengelola
data-data yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan.
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MENGASAH BERLIAN KALIMANTAN:
SEBUAH UPAYA TRANSFORMASI MAHASISWA
ASAL PEDALAMAN KALIMANTAN UNTUK SIAP
MENJAWAB TANTANGAN DI ERA DISRUPTIF

Anton Rahmadi

Abstrak: Era Disruptif memberikan tantangan mutakhir dalam
penyiapan sumber daya mahasiswa di Perguruan Tinggi, khususnya
dalam pencapaian luaran kualitas alumni, penelitian dan pengab-
dian masyarakat. Bahan baku mahasiswa asal pedalaman Kaliman-
tan diidentifikasikan memiliki kesenjangan untuk dapat mencapai
luaran alumni maupun terlibat dalam penelitian dan pengabdian
masyarakat yang mampu bersaing di Era Disruptif. Tulisan ini
disusun berdasarkan pengalaman empiris penulis selama menjadi
pengajar di Universitas Mulawarman dalam kurun waktu 2005 s.d.
2018. Metode yang dilakukan berdasarkan hasil survei dan hasil
pengamatan perubahan prestasi serta orientasi psiko-analisis dan
kultural dari mahasiswa selama periode tersebut. Tulisan ini dimulai
dari identifikasi kesenjangan bahan baku mahasiswa, urgensi trans-
formasi mahasiswa, dan langkah-langkah transformasi mahasiswa
yang telah dilakukan. Sebagai simpulan, aspek-aspek soft skills Era
Disruptif yang perlu ditransformasikan dari mahasiswa asal peda-
laman Kalimantan adalah sebagai berikut. (1) Knowledge disco-
very didekati dengan tahapan transformasi minat dan transformasi
membangun kebanggaan. (2) Mind exploration dan fact finding
didekati dengan tahapan transformasi membangun semangat dan
jiwa yang ulet. (3) Thinking assessment didekati dengan tahapan
transformasi membangun kepercayaan dan kebersamaan. (4) De-
livering ideas dan confidence didekati dengan tahapan transformasi
penemuan jati diri. (5) Integrity didekati dengan tahapan transfor-
masi membangun kepercayaan dan transformasi penemuan jati diri.

Kata kunci: era disruptif, mahasiswa pedalaman Kalimantan, peng-
alaman empiris, transformasi
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LATAR BELAKANG

Era Disruptif ditandai dengan penguasaan akan teknologi
dengan kecepatan yang spektakuler.  Penguasaan teknologi artinya
memiliki produktivitas riset dan kemanfaatan di masyarakat yang
luar biasa (PCAST, 2012). Riset adalah luaran dari institusi perguruan
tinggi atau institusi yang memiliki sarana penelitian unggulan, se-
mentara inovasi adalah buah dari riset yang telah diterapkan di
masyarakat dan industri. Universitas adalah aset bangsa, dan periode
ini ditetapkan oleh Kemristekdikti adalah periode tumbuhnya kultur
riset (developing research culture). Universitas-universitas di Kaliman-
tan secara khusus diharapkan untuk terus tumbuh dalam lingkungan
akademis yang semakin baik sebelum pada akhirnya menjadi sebuah
center of excellence dan science techno campus (periode established).
Terlepas dari rumit dan kompleksnya usaha transformasi sebagai
institusi riset dan pelopor perubahan, universitas adalah gerbang
bagi pembangunan bangsa (van Hilten, 2015; Kruss et al, 2015).
Universitas adalah agent of transformation, maka institusi tersebut
harus terus berubah dan bertransformasi untuk menghasilkan SDM
berkualitas yang mampu membawa perubahan-perubahan dari dalam
institusi ke luar. Pernyataan ini senada dengan pandangan dalam
tulisan yang dikutip oleh Brennan et al. (2004):

“Stagnant universities are expensive and ineffectual monu-
ments to a status quo which is more likely to be a status quo
ante, yesterday’s world preserved in aspic”.

“Institusi Pendidikan Tinggi yang tidak berkembang akan
menjadi monumen mahal dan tidak efektif, sebuah ketiadaan
perubahan untuk ketiadaan perubahan, bagai dunia lampau
yang disimpan dalam gel pengawet”.

Berdasarkan Rencana Strategis 2014–2019, langkah pertama
yang dilakukan Kemristekdikti selaku regulator utama perguruan
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tinggi adalah meniupkan angin perubahan dengan peningkatan beban
output perguruan tinggi dari aspek lulusan, penelitian dan pembinaan
masyarakat. Beban ini, utamanya penelitian dan pengabdian masyara-
kat kemudian didistribusikan secara individual staf pengajar di
lingkungan perguruan tinggi seiring meningginya jabatan akademik
(fungsional) dosen. Untuk memfasilitasi peningkatan luaran, skema-
skema hibah Kemristekdikti disesuaikan baik dari model skema
maupun jumlah dana. Secara otomatis, beban berupa penelitian dan
pengabdian masyarakat akan disalurkan melalui mahasiswa-mahasiswa
yang merupakan tentara akademik dalam sistem berbasis output.

Langkah kedua pemerintah adalah menetapkan standar nasional
perguruan tinggi dengan memberikan bobot pada luaran dari peng-
ajaran, penelitian, pengabdian masyarakat baik oleh kontribusi dosen
maupun mahasiswa. Suatu program studi, tidak akan pernah mencapai
akreditasi unggul (A) apabila tidak membenahi aspek pengajaran,
penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan
mahasiswanya. Di sini poin transformasi minat dan semangat meneliti
untuk mahasiswa perlu untuk dibangun. Menurut Prof. Ali Gufron
Mukti dalam Prasetya Online (2017), Dirjen SDID saat ini, dosen
diharapkan mengubah pola kerjanya dari berorientasi jabatan struk-
tural menjadi berorientasi pada pencapaian gelar akademik tertinggi
(guru besar atau lebih dikenal dengan profesor). Tentunya rambu-
rambu yang dipasang jelas: kontribusi di bidang penelitian dan
pengabdian masyarakat harus tampak. Dosen yang diinginkan Kem-
ristekdikti adalah tipikal pemimpin akademik: memimpin riset, men-
dorong semangat kolegial, dan meningkatkan kapasitas SDM yang
menjadi tanggung jawabnya (mahasiswa).

Transformasi pola pembinaan mahasiswa yang berasal dari
pedalaman tentunya perlu dikuasai, karena dalam praktiknya terdapat
kesenjangan orientasi berpikir dengan kualitas hasil pembelajaran,
penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dilema bahan baku maha-
siswa, perubahan yang telah dilakukan, identifikasi kesenjangan,
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urgensi transformasi mahasiswa, dan langkah-langkah yang dilakukan
khususnya terhadap mahasiswa asal pedalaman perlu disampaikan
berdasarkan pengalaman empiris penulis sebagai dosen aktif di
tahun 2005 s.d. 2018. Pencatatan ini diharapkan dapat memperkaya
proses transformasi dengan contoh kasus mahasiswa asal pedalaman
Kalimantan untuk siap menjawab tantangan di Era Disruptif.

DILEMA BAHAN BAKU MAHASISWA BAGI PERGURUAN TING-
GI DI KALIMANTAN

Hampir 10 tahun silam dalam Kongres Perhimpunan Pelajar
Indonesia di Melbourne, kami menyampaikan tantangan yang diha-
dapi guru-guru di pedalaman Kalimantan dalam upaya mengembang-
kan SDM setingkat siswa sekolah menengah (Rahmadi et al., 2010).
Lulusan dari Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/K) inilah
yang menjadi bahan baku mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi
di Kalimantan. Sebagai contoh, ujian nasional tidak pernah terse-
lenggara secara ideal di pedalaman Kalimantan, oleh sebab bahan-
bahan bacaan pengaya yang minim, rasio guru-murid yang timpang,
kualifikasi guru, ketidaktersediaan fasilitas belajar, dan kondisi
lingkungan yang memaksa guru maupun murid untuk belajar dalam
kondisi seadanya (Rahmadi, 2014a).

Pameo yang sering terdengar tentang permasalahan bahan baku
mahasiswa di Kalimantan mungkin dapat disimpulkan dalam tiga
kalimat, yaitu (1) anak pandai dan kaya bersekolah di luar negeri, (2)
anak pandai tapi kurang kaya bersekolah di Pulau Jawa, dan (3) anak
yang belum terasah kepandaiannya sekaligus kurang beruntung dari
sisi materi bersekolah di universitas di Kalimantan. Sekalipun bersifat
sangat debatable, permasalahan akan kualitas bahan baku mahasiswa
ini beberapa kali dijadikan sebagai salah satu tantangan dalam penyu-
sunan analisis SWOT dalam dokumen Rencana Strategis di beberapa
unit kerja di lingkungan universitas di Kalimantan.
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KESERIUSAN PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN SDM DI
KALIMANTAN

BPS (2018) melaporkan bahwa pada periode Maret 2018,
indeks kesenjangan Gini di Kalimantan Timur mencapai 0,342.
Angka ini terus naik setiap tahunnya, yaitu dari 0,328 di September
2016 dan 0,333 di September 2017, sekalipun masih di bawah
angka tertinggi yang pernah dicatat, yaitu 0,38 di tahun 2011
(Neliti.com, 2017). Bentuk nyata dari ketimpangan pengeluaran
penduduk yang diukur melalui indeks Gini adalah alokasi belanja
keluarga terhadap pengembangan SDM, termasuk biaya sekolah dan
kelengkapannya.

Pemerintah provinsi maupun kota dan kabupaten di Kalimantan
secara umum memiliki kebijakan yang hampir sama, yaitu berupaya
memberikan akses terhadap pendidikan berupa beasiswa daerah,
pemberian buku teks sekolah gratis, peningkatan insentif guru daerah,
penguatan akses telekomunikasi, dan perbaikan infrastruktur trans-
portasi (Rahmadi, 2014b; Rahmadi et al, 2010). Upaya ini sedikit
banyak memberikan dampak terhadap peningkatan SDM di tingkat
sekolah dasar (SD) hingga jenjang SMA/K. Salah satu akibat positifnya
adalah makin banyaknya calon mahasiswa asal daerah yang melek
internet yang ditandai dengan dapat berkomunikasi dengan email
dan mencari informasi melalui situs pencari. Sekalipun demikian,
masih terdapat permasalahan atau gap antara ekspektasi bahan baku
mahasiswa dengan kualitas aktual lulusan SMA/K yang tersedia.

IDENTIFIKASI KESENJANGAN BAHAN BAKU MAHASISWA

Untuk melakukan identifikasi kesenjangan bahan baku mahasis-
wa, dilakukan pendekatan yang dengan orientasi psiko-analisis dan
kultural. Dalam orientasi psiko-analisisme pemahaman kecenderungan
pola pikir individual dalam upaya transformasi mahasiswa (Herrmann,
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1996). Pendekatan transformasi mahasiswa harus menyentuh empat
sisi orientasi psiko-analisis dari mahasiswa, yaitu (1) penerimaan
terhadap hal-hal yang bersifat logis, terkuantifikasi dan faktual, (2)
penerimaan terhadap menerima pandangan yang bersifat menyeluruh,
lengkap, dan alasan-alasan di balik pemberian suatu pekerjaan/tugas,
(3) penerimaan terhadap kedekatan interpersonal dan keteladanan,
dan (4) penerimaan terhadap langkah-langkah pengembangan yang
bertahap dan terorganisasi. Sementara berdasarkan orientasi kultural,
pendekatan yang dilakukan terhadap mahasiswa pedalaman adalah
dalam tiga aspek yaitu pola pemikiran, pola identifikasi dan motivasi
personal, dan pola interaksi. Ketiga aspek orientasi kultural ini
menentukan langkah transformasi yang akan dilakukan terhadap
mahasiswa asal pedalaman Kalimantan (Penprase, 2016).

Beberapa aspek yang selalu menjadi keluhan dosen-dosen
dalam berinteraksi dengan mahasiswa, utamanya yang berasal dari
pedalaman, terdiri dari kemauan untuk belajar hal baru (knowledge
discovery), keberanian untuk mengesplorasi gagasan, utamanya bila
pengalaman yang dialami berbeda (mind exploration), kemampuan
untuk menerima adanya pendapat alternatif (thinking assessment),
kemampuan membedakan antara fakta dan klaim yang tidak berdasar
(fact finding), kemampuan untuk menyampaikan secara runtut (de-
livering ideas), dan kepercayaan diri untuk memiliki gagasan dan
tindakan yang berbeda (confidence) (Tabel 1).

Tidak semua mahasiswa asal pedalaman adalah inferior. Dalam
beberapa hal, mereka bagaikan berlian yang belum terasah. Beberapa
lomba di tingkat nasional justru dijuarai oleh siswa-siswa asal sekolah-
sekolah non favorit yang terletak di pedalaman. Seorang mahasiswa
pedalaman asal Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai
Kartanegara bersama dua rekannya berhasil menjadi finalis tingkat
nasional Lomba Inovasi Pangan di tahun 2017. Dua orang mahasiswa
asal Penajam Paser Utara dan Pulau Bunyu mampu mengikuti pro-
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gram magang di Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK), Ciwidey, dan
mengikuti program joint research di Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta. Dari contoh ini, transformasi kemampuan mahasiswa di
era disruptif dalam bidang-bidang yang disebutkan di Tabel 1 menjadi
krusial.

Identifikasi terhadap kesenjangan kemampuan mahasiswa di
awal perkuliahan akan menentukan langkah-langkah transformasi
mahasiswa di Era Disruptif sehingga luaran alumni yang dihasilkan
mampu menjawab tantangan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja.

Tabel 1 Transformasi Kemampuan Mahasiswa di Era Disruptif

Aspek Kondisi Kemampuan Awal Kondisi Akhir yang Diharapkan 

Knowledge 
Discovery 

Menanti input/ide/gagasan dari dosen/ 
pembimbing 

Mampu mencari dan mengungkapkan ide/ 
gagasan/pendapat 

Mind 
Exploration 

Tidak berani mengungkapkan perbedaan 
pandangan atau ide 

Mengerti bahwa perbedaan pandangan atau ide 
dapat merupakan sebuah novelty 

Thinking 
Assessment 

Kondisi mental terhadap sesuatu: bila tidak 
benar, maka pasti salah 

Kondisi mental yang mengerti akan adanya pen-
dapat alternatif yang sama-sama memiliki kebe-
naran 

Fact Finding Tidak mampu membedakan antara klaim 
yang didukung fakta/tidak 

Mampu membedakan antara klaim yang didu-
kung fakta/tidak, dan tidak melebih-lebihkan 
klaim. 

Delivering 
Ideas 

Berfokus terhadap satu hal dan bersifat 
repetitif dengan alur yang berputar di satu 
ide 

Mampu menyampaikan pendapat dengan alur 
yang mengalir dengan transisi antar ide yang baik 
dan saling bersambungan 

Confidence Mudah dipengaruhi pendapat grup/teman 
terlepas dari fakta yang ada 

Memiliki pendapat yang ajeg dan pemahaman 
inter-dependensi berdasarkan penelaahan dari 
fakta yang ada 

Integrity Berfokus pada hasil atau nilai akhir dari 
suatu pekerjaan 

Berfokus pada proses pencapaian hasil dari suatu 
pekerjaan 

Sumber: Abu Rass (2011)

URGENSI TRANSFORMASI MAHASISWA

Luaran mahasiswa di Era Disruptif diharapkan memiliki ke-
mampuan-kemampuan yang relevan agar dapat diserap di dunia
kerja maupun untuk tetap relevan dalam menciptakan industri start-
up baru. Berdasarkan hasil survey terhadap lulusan yang dilakukan
tahun 2014, terdapat beberapa poin yang disampaikan oleh alumni
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yang penting untuk dikuasai sebelum terjun ke dunia kerja maupun
dunia start-up. Secara berurutan, poin-poin tersebut adalah: (1)
kemampuan merumuskan masalah dan mencari solusinya (aspek
Knowledge Discovery dan fact finding), (2) kemampuan bekerjasama
dalam kelompok (aspek thinking assessment, delivering ideas dan
confidence), (3) kompetensi dan integritas pribadi (aspek Integrity),
dan (4) kemampuan belajar dan beradaptasi dengan hal-hal baru
(aspek Knowledge Discovery dan mind exploration).

Pertama, kemampuan merumuskan masalah dan mencari solu-
sinya. Keterampilan lunak (soft skill) yang pertama dan sangat
penting ini dapat dikuasai dengan mengubah pola pengajaran beberapa
mata kuliah pilihan menggunakan sistem studi kasus (case study)
dengan penekanan pada pembelajaran berpusat pada mahasiswa
(student centered learning).

Kedua, kemampuan bekerjasama dalam kelompok. Pembel-
ajaran berkelompok menjadi suatu hal yang mendasar, dikarenakan
hampir setiap usaha yang besar adalah usaha yang maju oleh organisasi
yang solid dengan menggabungkan keahlian-keahlian anggotanya.
Keterampilan untuk bekerja dalam kelompok perlu untuk mendapat-
kan penilaian khusus, utamanya karena alumni yang berhasil adalah
alumni yang mampu berprestasi dan menempatkan diri pada tem-
patnya dalam suatu organisasi.

Ketiga, kompetensi dan integritas pribadi. Kompetensi dan
integritas pribadi yang dipandang penting oleh alumni terdiri dari
kejujuran, kepemimpinan, inisiatif, negosiasi, kemampuan pengelolaan
organisasi, dan independensi. Fraud adalah salah satu permasalahan
yang sering terjadi di dunia kerja, hal ini dapat diatasi dengan
pendidikan yang disiplin dan penanaman aspek kejujuran sehingga
saat di dunia kerja, alumni telah terbiasa bekerja dengan integritas
yang tinggi. Kompetensi individual yang dihargai tinggi adalah
inisiatif. Kemampuan negosiasi dan independensi merupakan hal
yang cukup langka dan perlu untuk ditempa oleh alumni. Lebih
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lanjut, alumni yang konsisten menghasilkan output yang baik akan
dihargai lebih dibandingkan alumni yang kualitas outputnya tidak
konsisten.

Keempat, kemampuan belajar dan beradaptasi dengan hal-hal
baru. Kemampuan beradaptasi adalah hal yang penting untuk dikuasai
oleh para alumni, karena tantangan di dunia kerja semakin lama
semakin tinggi. Proses adaptasi yang singkat membuktikan kesiapan
individual alumni untuk memiliki karier yang lebih baik.

LANGKAH-LANGKAH TRANSFORMASI MAHASISWA

Menjadikan universitas sebagai wadah transformasi dari segenap
kalangan mahasiswa, ”tentara akademik” yang bernama mahasiswa
perlu diarahkan, didorong, dimotivasi, disupervisi, dan didanai pene-
litian serta didukung pengabdian masyarakatnya agar menghasilkan
luaran yang berkualitas. Tentunya orientasi utama adalah menghasil-
kan SDM yang berguna dengan kemampuan: (1) analisis (membaca
keadaan/data, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan masalah),
(2) mencari solusi (memilih teknologi yang sesuai dan dapat dilakukan,
membuktikan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan
teknologi yang dipilih), dan (3) menyimpulkan (melihat perbedaan
sebelum dan sesudah intervensi teknologi, mendefinisikan keterba-
tasan, memberikan inspirasi pengembangan lanjutan).

Transformasi mahasiswa sebagai “tentara akademik” di institusi
pendidikan tinggi yang masih dalam tahap berubah orientasi dari
pengajaran ke penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dilakukan
dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) tahap membangun minat, (2)
transformasi membangun kebanggaan komunal, (3) transformasi
membangun semangat dan jiwa ulet, (4) transformasi membangun
kepercayaan dan kebersamaan komunal, dan (5) transformasi
penemuan jati diri.
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Gambar 1 Skenario Transformasi Mahasiswa dalam Akuisisi Soft-Skills
Era Disruptif

TAHAP TRANSFORMASI MINAT

Transformasi minat mempermudah proses transisi strategi
pembelajaran dan sikap terhadap ilmu pengetahuan (Clanchy dan
Ballard, 1997). Hari-hari pertama perkuliahan memberikan kesan
paling penting dalam tahapan transformasi minat. Oleh karena itu,
pola ospek terbaik adalah dengan mengenalkan prestasi dan ekspektasi
kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Kuliah-kuliah perdana di awal
semester akan memberikan motivasi dan imaji dari pengetahuan
yang akan dibawakan. Dosen diharapkan mampu memberikan rele-
vansi mata kuliah tersebut kepada mahasiswa, sehingga minat untuk
mempelajarinya akan tumbuh.

Salah satu cara menarik minat adalah belajar sesuai dengan
konteks yang dialami masyarakat sekitar. Mahasiswa disilakan untuk
mengangkat suatu kasus di lingkungan yang mereka amati untuk
dirumuskan masalahnya dan dicarikan solusi atas masalah tersebut.
Sebagai contoh penerapan akan hal ini di program studi kami adalah
di mata kuliah alat mesin pengolahan. Belajar alat-alat pengolahan
tidak akan berarti kecuali mahasiswa mengenal produk apa yang
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akan diciptakan atau ditingkatkan kualitasnya. Selanjutnya, dari
tujuan akhir tersebut, kelompok mahasiswa diminta untuk mengkaji
peralatan-peralatan yang dibutuhkan, input bahan baku yang
diperlukan, proses kerja, dan kondisi usaha yang diperlukan agar
“bisnis” yang diciptakan menguntungkan, on paper. Contoh lain
adalah mata kuliah metodologi penelitian, yang mana para mahasiswa
diminta mengangkat satu inovasi sederhana dari kasus-kasus setempat,
mencari teknologi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, men-
cari metode yang workable dalam satuan waktu tertentu dan menu-
angkannya dalam proposal penelitian berkelompok. Untuk memacu
kualitas proposal yang dihasilkan, peer group dari kelompok lain
diminta mereview proposal sesuai dengan parameter-parameter yang
diperlukan. Luaran dari mata kuliah ini proposal yang siap diajukan
ke kompetisi-kompetisi yang ada. Sementara dampak dari mata
kuliah ini adalah pemahaman teoretis dan kemampuan perumusan
masalah dan pencapaian solusi terukur dari mahasiswa.

Penularan minat dalam keterlibatan di penelitian berkualitas
dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan materiil maupun
imateriil, tentunya sesuai dengan kemampuan dosen/supervisi. Mem-
berikan upaya penghargaan materiil dapat berupa: (1) mengikutser-
takan mahasiswa sebagai peneliti pelaksana/enumerator yang mana
penelitian tersebut menjadi bagian dari skripsi sang mahasiswa ataupun
menggaji mahasiswa, (3) membayari biaya seminar atau analisis, (4)
mendorong upaya pembiayaan skripsi mahasiswa melalui program-
program hibah, dan (5) memberikan reward bagi penelitian terbaik
untuk kurun waktu satu tahun. Penghargaan imateriil contohnya
adalah (1) memberikan pengertian bahwa penelitian dengan output
publikasi yang berkualitas akan membantu mahasiswa yang berniat
studi lanjut, (2) mahasiswa memiliki hubungan industrial yang luas
(terutama bila penelitiannya dibiayai pihak ketiga), dan (3) penelitian
kolektif yang berkualitas akan membangun semangat dan mental
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kerja kolektif dan kemampuan adaptasi dan analisis yang dibutuhkan
pengguna lulusan (singkatnya: mudah diterima bekerja).

TAHAP TRANSFORMASI MEMBANGUN KEBANGGAAN

Salah satu strategi sukses meningkatkan kualitas mahasiswa
secara keseluruhan adalah dengan memberikan kebanggaan pada
mereka. Mahasiswa mulai diberikan kebanggaan dengan memberi
contoh-contoh pihak lain yang telah berhasil menempuh jalan hidup
sebagai mahasiswa yang berkualitas. Upaya ini akan lebih mudah
seiring dengan waktu, yang mana contoh-contoh keberhasilan diambil
dari lingkungan yang lebih dekat. Terdapat empat tahapan memba-
ngun kebanggaan komunal, yaitu: (1) membangun rasa bangga
terpilih menjadi mahasiswa secara individual; (2) rasa bangga ber-
gabung dalam komunitas mahasiswa yang progresif; (3) rasa bangga
membangun komunitas dan masyarakat bersama-sama; dan (4) rasa
bangga memiliki prestasi akademik.

Pertama, rasa bangga terpilih menjadi mahasiswa di universitas
negeri seperti Universitas Mulawarman. Bagi rekan-rekan mahasiswa
yang berasal dari pedalaman dan daerah lainnya, menjadi mahasiswa
adalah sebuah pencapaian yang sangat berarti. Bukan satu dua kami
menjumpai rekan-rekan mahasiswa yang merupakan calon sarjana
pertama dari keluarga mereka. Ini adalah sebuah kebanggaan yang
perlu didorong dan dimotivasi agar mereka dapat terus berkembang.
Upaya yang dilakukan di sini misalnya dengan menghadirkan banyak
narasumber penting di kegiatan-kegiatan akademik, seperti misalnya
kuliah tamu.

Kedua, rasa bangga terhadap apa yang mereka ternyata mampu
lakukan selama menjadi mahasiswa. Tiga prinsip pendidikan Ki
Hajar Dewantara, di antaranya adalah “ing madyo mangun karso”,
yang kalau boleh kami artikan: “mari turun, sejajar dengan mereka,
berada di tengah-tengah mereka untuk bersama membangun masa
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depan yang lebih baik”. Upaya ini dilakukan dengan cara melibatkan
mahasiswa dalam kepanitiaan event besar seperti mengundang
pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri.

Ketiga, rasa bangga terhadap masyarakat, daerah, dan bangsa
sehingga mereka semakin peduli dan membangun bangsa melalui
karya-karya di daerah masing-masing. Rasa bangga ini sudah mulai
terlihat saat satu per satu bimbingan menyampaikan hasil-hasil
pemikiran dan riset mereka yang fokus mengangkat potensi daerah.

Gambar 2 Liputan Koran Regional Goes to Campus, Kaltim Post, Maret
2014 dan Oktober 2014

Keempat, yaitu membangkitkan kebanggaan untuk memiliki
prestasi akademik. Setelah mahasiswa-mahasiswa termotivasi untuk
maju, maka perlu pencapaian individual dan kelompok lebih lanjut
berupa kesuksesan di kompetisi-kompetisi regional dan nasional. Ini
dapat dimulai dengan membangun iklim akademik yang menyenang-
kan, seperti mendukung gagasan mahasiswa dalam membentuk grup
debat ilmiah “Food Science Debate” yang mencoba merutinkan acara
mereka setiap hari tertentu, misalnya Sabtu.
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Gambar 3 Contoh Sesi Food Science Debate

Mahasiswa juga perlu diberikan contoh-contoh yang membang-
gakan, misalnya output penelitian kakak kelas mereka yang sudah
tembus di tingkat jurnal nasional terakreditasi yang terkenal lama
dan susah, jurnal internasional bereputasi, buku, monograf, dan
bentuk-bentuk penghargaan lain semisal hasil riset memenangi lomba
tingkat regional, nasional, dan internasional.

TAHAP TRANSFORMASI MEMBANGUN SEMANGAT

Tujuan dari membangun semangat adalah memperkuat motivasi
mahasiswa bahwa mereka mampu bersaing dan mampu mengembang-
kan diri. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan ini terdiri
dari beberapa kegiatan seperti berikut. (1) Pelatihan penulisan karya
tulis ilmiah yang diberi insentif langsung terhadap nilai di maka
kuliah tertentu (seperti metodologi penelitian dan rancangan perco-
baan). (2) Perbaikan fasilitas nongkrong mahasiswa dalam wujud
penguatan layanan internet, perpustakaan, taman-taman, dan ruang-
ruang diskusi. (3) Pencangkokan ke grup riset dengan sistem kaka
kelas membina adik kelas (peer tutor). (4) Pembinaan kegiatan
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kemahasiswaan yang berbasis pencapaian akademik, semisal mengikuti
ajang kompetisi-kompetisi eksternal.

  

Gambar 4 Presentasi Mahasiswa THP dalam Mata Kuliah Metode
Penelitian dengan Rekan-Rekan yang Lain Berperan sebagai Sparring

Partner

Transformasi membangun semangat berarti juga membina
sarana-prasarana kampus untuk mendukung tumbuhnya iklim
akademik. Menjadikan kampus sebagai rumah utama adalah salah
satu target dari tahapan transformasi ini. Perbaikan fasilitas nongkrong
mahasiswa dalam wujud penguatan layanan internet, perpustakaan,
taman-taman, dan ruang-ruang diskusi menjadikan mahasiswa merasa
kampus adalah rumah inspiratif bagi mereka. Dosen perlu memberikan
perhatian terhadap penyelesaian masalah non-teknis semisal akses
internet yang baik, ruang lab yang nyaman untuk mereka bekerja
dan berdiskusi, hingga memiliki perangkat komputasi cadangan bila
perangkat kerja mahasiswa mengalami kerusakan. Terkadang, penye-
lesaian masalah non-teknis termasuk memberikan keleluasaan maha-
siswa untuk mengatur waktu kerja oleh sebab mereka pun mencari
pekerjaan sampingan di luar.  

Bekerja dalam tim merupakan strategi membangun semangat
yang sudah dikenal. Pencangkokan ke grup riset dengan sistem
kakak kelas membina adik kelas (peer tutor) akan memberikan
keuntungan, yaitu eksposur terhadap dunia tugas akhir mahasiswa
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sejak awal, dimulai dari ekspektasi, beban yang akan dihadapi, dan
keterampilan yang perlu dikuasai. Selain sistem pembinaan kakak
kelas-adik kelas, penyelesaian tugas akhir mahasiswa dilakukan secara
tandem, atau minimal dua mahasiswa dengan satu topik riset yang
mirip. Keuntungan mengerjakan riset dalam sistem tandem dan peer
tutor adalah: (1) mahasiswa tingkat akhir terbantu dengan asistensi
mahasiswa yang lebih junior; (2) data yang diperoleh cenderung
lebih luas karena bekerja secara teamwork; (3) ada teman senasib
untuk diskusi dan curah perhatian; (4) komitmen kerja yang lebih
baik sehingga waktu lulus lebih singkat.

Membangun semangat mahasiswa tingkat akhir yang stabil
harus dibarengi dengan penerapan disiplin terhadap timeline dan
supervisi periodik oleh dosen. Perhatian dosen merupakan hal yang
krusial dalam transformasi membangun semangat. Curahan perhatian
merupakan suntikan semangat bagi mahasiswa yang diharapkan
memiliki perkembangan minimal dua minggu sekali. Bila stagnan
dalam periode satu bulan, dosen perlu dengan segera memanggil
para mahasiswa untuk menanyakan sebab-sebabnya.

TAHAP MEMBANGUN KEPERCAYAAN MAHASISWA

Tahapan membangun kepercayaan adalah tahapan yang paling
berat. Tahapan ini di antaranya adalah menerapkan kebijakan yang
sama dan adil bagi seluruh mahasiswa, interaksi dosen-mahasiswa
yang bersifat egaliter atau terbuka, dan adanya diskusi serius-santai
dengan tetap berfokus pada capaian akademik yang diharapkan. Di
dalam model pengajaran yang dilakukan, dosen memberikan tugas
yang bertahap berdasarkan tingkat kesulitan dan memberikan contoh-
contoh atau model-model yang berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan. Ini menimbulkan kepercayaan kepada mahasiswa
bahwa yang disampaikan bukan sekadar teori, melainkan hasil kerja
dari penelitian dan pengabdian masyarakat di universitas tersebut.
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Membangun kepercayaan di dalam dunia riset contohnya
adalah memberikan panduan yang jelas dan pelatihan yang cukup.
Produksi data amat bergantung pada seberapa upaya dosen untuk
melatih mahasiswa dan seberapa kepercayaan dosen terhadap data
yang dihasilkan. Dosen sebagai peneliti utama, tidak boleh lepas
tangan begitu saja dalam melatih mahasiswa yang baru pertama kali
meneliti. Bagi kami adalah sebuah keharusan bagi dosen untuk
melatih atau menyaksikan latihan yang dilakukan mahasiswa. Dalam
perjalanan riset yang kami amati, banyak kasus yang dialami yang
mana mahasiswa tidak mau disupervisi atau dilatih langsung oleh
dosennya. Akan tetapi, untuk membangun kepercayaan mahasiswa,
dosen harus berbesar hati untuk tidak lelah dalam melatih keteram-
pilan teknis mahasiswa tingkat akhir.

Membangun kepercayaan mahasiswa termasuk di dalamnya
adalah mencantumkan nama mereka sebagai peneliti sesuai dengan
kesepakatan yang diambil. Misalnya, dosen dan mahasiswa bersepakat
untuk meletakkan nama dosen di awal artikel publikasi atau sebalik-
nya. Etika dasar ini termasuk tidak boleh menghilangkan nama
mahasiswa yang telah terlibat dalam penelitian tersebut, kecuali atas
dasar kesepakatan sebelumnya dan dibarengi dengan penghargaan
pengalihnamaan hak intelektual mereka. Intinya, membangun keper-
cayaan berarti mengizinkan mereka duduk sebagai kolega akademik
yang setara. Dalam banyak situasi, dosen pun belajar dari pengalaman
penelitian yang dilakukan mahasiswa. Pengalaman-pengalaman
tersebut perlu dituliskan di dalam skripsi sehingga menjadi sebuah
kontribusi unik dan berkesan. Sebagai contoh, beberapa bimbingan
kami menyampaikan kalau suatu metode (“A”) kurang sesuai dite-
rapkan untuk kasus tertentu, atau hasil analisis terhadap kombinasi
bahan baku atau metode (“B+C+D”) ternyata tidak sesuai harapan
yang diinginkan. Ini adalah insight baru yang sangat berharga bagi
dosen pembimbing.
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TAHAP MENEMUKAN JATI DIRI

Percaya diri dapat dibangun dengan penguasaan keterampilan
tertentu. Penerapannya adalah bekerja berkelompok yang dikemas
dalam skema-skema penugasan kelompok yang terstruktur, bukan
sekadar pembentukan kelompok dan memberikan tugas kelompok.
Penugasan kelompok yang terstruktur maksudnya adalah setiap
pribadi dalam kelompok tersebut memiliki peranan yang unik dan
menunjang keberhasilan kelompoknya. Contoh mata kuliah yang
dapat dimodelkan seperti ini adalah praktikum terpadu, yang mana
satu grup mahasiswa membentuk kelompok produsen start-up dengan
tujuan menciptakan inovasi baru. Ada yang berperan sebagai perumus,
pemasar, perencana pembelian bahan baku, pemimpin usaha, dan
pengelola kualitas produk. Setelah masa tertentu, tim diminta untuk
melakukan laporan antara dan presentasi akhir.

Mahasiswa-mahasiswa asal pedalaman yang sukses melalui
tahapan-tahapan sebelum ini biasanya akan memiliki visi yang lebih
baik dibandingkan teman-teman mereka. Ini ditandai dengan
timbulnya semangat untuk mencoba hal-hal baru dan tantangan-
tantangan yang semakin berat. Sebagai contoh, beberapa kelompok
mahasiswa akan mengajukan diri secara voluntary untuk terlibat di
program kreativitas mahasiswa (PKM), lomba-lomba tingkat re-
gional dan nasional, dan melamar untuk terlibat di penelitian hibah
yang dilakukan oleh dosen. Di tahapan ini, peranan dosen lebih ke
arah prinsip tut wuri hadayani, karena mereka telah melihat
keteladanan, etos kerja, dan hasil dari kakak-kakak kelas sebelumnya.
Dorongan lain yang dilakukan adalah membantu pendanaan tim
mahasiswa dalam wujud membantu akses dengan industri ataupun
jejaring alumni untuk kegiatan seperti magang, kompetisi ilmiah,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
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Gambar 6 Kegiatan-Kegiatan Mahasiswa Berupa (1) Penelitian dalam
Rangka Program Kreativitas Mahasiswa, dan (2) Food Bowl Competition

Tingkat Nasional.

RANGKUMAN LANGKAH TRANSFORMASI MAHASISWA

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya,
kami mencoba merangkum secara sistematis aspek-aspek yang
diperlukan bagi mahasiswa di Era Disruptif dan strategi transformasi
berikut contoh-contoh tindakan yang dilakukan terhadap mahasiswa
asal pedalaman Kalimantan. Rangkuman langkah transformasi
mahasiswa sesuai aspek-aspek kemampuan mahasiswa di Era Disruptif
disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Rangkuman Langkah Transformasi Mahasiswa Sesuai Aspek-
Aspek Kemampuan Mahasiswa di Era Disruptif

Aspek 
Skenario 

Transformasi yang 
Terkait 

Contoh Tindakan yang Dilakukan 

Knowledge 
discovery 

Transformasi minat 
dan Transformasi 
membangun kebang-
gaan 

- Contoh-contoh sukses diberikan alumni yang berhasil dan praktisi 
dalam program pengenalan kampus 

- Penyajian imaji positif dalam bentuk media social dan website resmi, 
maupun papan pengumuman kesuksesan (Hall of fame) 

- Pemberian insentif awal berupa luaran yang dihasilkan dosen seperti 
buku dan produk 

- Seminar-seminar kemahasiswaan yang berkaitan dengan keahlian 
profesi 



48 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2018
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang

KESIMPULAN

Era Disruptif memberikan tantangan tersendiri dalam penyiapan
sumber daya mahasiswa di perguruan tinggi. Bahan baku mahasiswa
asal pedalaman Kalimantan diidentifikasikan memiliki kesenjangan
untuk dapat mencapai luaran alumni yang mampu bersaing di Era
Disruptif. Aspek-aspek soft skills yang perlu ditransformasikan dari
mahasiswa asal pedalaman Kalimantan adalah sebagai berikut. (1)
Knowledge discovery didekati dengan transformasi minat dan
transformasi membangun kebanggaan. (2) Mind exploration dan fact
finding didekati dengan transformasi membangun semangat dan jiwa
yang ulet. (3) Thinking assessment didekati dengan transformasi
membangun kepercayaan dan kebersamaan. (4) Delivering ideas dan
confidence didekati dengan transformasi penemuan jati diri. (5)
Integrity didekati dengan transformasi membangun kepercayaan dan
transformasi penemuan jati diri.

Mind 
exploration 
dan fact 
finding 

Transformasi memba-
ngun semangat dan 
jiwa yang ulet 

- Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah yang diberi insentif langsung 
terhadap nilai di maka kuliah tertentu (seperti metodologi penelitian, 
rancangan percobaan).  

- Perbaikan fasilitas nongkrong mahasiswa dalam wujud penguatan 
layanan internet, perpustakaan, taman-taman dan ruang-ruang diskusi 

- Pencangkokan ke grup riset dengan sistem kaka kelas membina adik 
kelas (peer tutor) 

- Pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang berbasis pencapaian 
akademik, semisal mengikuti ajang kompetisi-kompetisi eksternal. 

Thinking 
assessment 

Transformasi mem-
bangun kepercayaan 
dan kebersamaan 

- Kebijakan yang sama dan adil bagi seluruh mahasiswa 
- Interaksi dosen-mahasiswa yang bersifat egaliter atau terbuka 
- Diskusi serius-santai dengan tetap berfokus pada capaian akademik 

yang diharapkan 
- Menepati janji dan menjaga integritas dalam kerjasama kegiatan dan 

publikasi dengan mahasiswa 

Delivering 
ideas dan 
confidence 

Transformasi penemu-
an jati diri 

- Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan riset secara transparan (kontrak 
riset yang jelas tentang take-and-give) 

- Dorongan semangat mahasiswa dalam bentuk reward yang sesuai 
- Pelibatan di event-event besar seperti Seminar Internasional 
- Ekspose di media cetak, elektronik, dan sosial sesuai porsinya.  

Integrity Transformasi memba-
ngun kepercayaan dan 
transformasi 
penemuan jati diri 

- Keteladanan dan penepatan janji kepada mahasiswa 
- Interaksi dosen-mahasiswa yang bersifat egaliter atau terbuka 
- Supervisi yang bersifat continuous improvement 
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POLA ADAPTASI PADA FUSI TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM PELAKSANAAN BELAJAR

BERBASIS KEHIDUPAN

Eka Pramono Adi
Henry Praherdhiono

Abstrak: Pendekatan belajar berbasis kehidupan dalam kurikulum
memberikan konsekuensi pengembangan dan pengelolaan tekno-
logi layanan belajar dalam kegiatan akademik. Berbagai teknologi
informasi dalam konsep management system information dengan
platform content management system, learning management sistem,
massive open online courses, serta platform lainnya merupakan
sumber daya teknologi yang mampu mendukung pembelajaran abad
21. Pola adaptasi pada fusi teknologi informasi dikonstruksi untuk
memberikan layanan belajar dan pembelajaran bagi mahasiswa.
Pola adaptasi dilakukan dengan menyatukan berbagai platform da-
lam sistem pengelolaan terpadu dalam sistem akademik mengguna-
kan single sign on.

Kata kunci: belajar berbasis kehidupan, management system in-
formation, content management system, learning management
sistem, massive open online courses, single sign on

PENDAHULUAN

Fusi terhadap penggunaan teknologi menjadi keharusan di
abad 21. Keefektifan dan efisiensi merupakan landasan penerapan
fusi berbagai teknologi dalam kehidupan. Fusi teknologi informasi
didefinisikan sebagai penerapan berbagai teknologi dalam melakukan
proses pengombinasian data atau informasi untuk memperbaiki
estimasi atau prediksi suatu keadaan (Steinberg dan White, 1998).
Fusi teknologi informasi sejalan dengan pendekatan Belajar Berbasis
Kehidupan (BBK) yang memfokuskan pada kemandirian pebelajar
untuk bisa memperbaiki hingga mempertajam estimasi atau mem-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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prediksi keadaan di masa yang akan datang, sehingga pebelajar
memiliki “jalan hidup” yang terkonstruksi dengan baik. Keharusan
melakukan fusi terhadap teknologi informasi dalam perspektif BBK
Universitas Negeri Malang sebagai teknologi yang sinkron dengan
landasan pendekatan sistem.

Pendekatan BBK merupakan pendekatan kegiatan yang identik
pola keterbukaan akses sumber belajar. Semakin banyak yang meng-
istilahkan BBK dengan kekayaan sumber belajar yang melimpah
sehingga mengistilahkan pendidikan terbuka sebagai salah satu pola
BBK. Asumsi dan beberapa premis yang mendasari penjelasan bahwa
BBK yang merupakan pendidikan terbuka pada umumnya merupakan
sikap terbuka tentang praktik belajar mengajar (Rodriguez, 2012).
Hal ini menjadi suatu istilah baru, termasuk perizinan terbuka
terhadap sumber belajar, penyediaan akses terbuka terhadap kuliah
dari pendidikan tinggi, dan pengembangan platform terukur (sering
dibandingkan dengan software komersial).

Pendekatan BBK di Universitas Negeri Malang tidak dapat
dilepaskan dengan perkembangan open education yang mengarah
pada open education resources (OER) dan open education practices
(OEP) yang telah masif. OER dan OEP memiliki visi dasar untuk
meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan dalam skala global.
Perkembangan OER adalah produksi dan publikasi sumber belajar
dengan lisensi terbuka. Universitas Negeri Malang secara khusus dan
institusi universitas secara umum memerlukan adaptasi dan penyisipan
OER dalam konteks belajar dan pembelajaran. Namun setiap pola
fusi menimbulkan faktor psiko-sosial yang memengaruhi penggunaan
OER. Pengembangan pola fusi teknologi informasi di berbagai dunia
mengarah pada (1) terwujudnya MOOC dan kuliah terbuka sebagai
layanan belajar dan pembelajaran (Rauhala, 2015), (2) skalabilitas
umpan balik dan dukungan (Ortega-Arranz dkk., 2017), (3) desain
pendidikan kuliah terbuka (Stracke, 2017), dan (3) integrasi dan fusi
teknologi (Luo dkk., 2002).
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Fusi teknologi informasi di Universitas Negeri Malang terbentuk
dari kekayaan sumber belajar di MOOC, sistem pembelajaran jarak
jauh (sipejar) atau LMS Universitas Negeri Malang dan sumber-sumber
lain yang menjadi rujukan sehingga menjadi wujud fusi teknologi infor-
masi (Gambar 1). Teknologi OER maupun OEP perlu disinkronisasikan
pada platform pembelajaran MOOC dan Sipejar Universitas Negeri
Malang. Fusi teknologi masih menjadi harapan untuk membangun
kurikulum dengan pendekatan BBK. Pendekatan BBK pada tataran tek-
nis perlu mengeksplorasi kategori baru dalam keilmuan untuk meng-
apresiasi perilaku belajar dan memvisualisasi prestasi atau hasil pebelajar
(Leach dan Hadi, 2017). Beberapa ide baru lainnya adalah dalam pene-
litian oleh pappas dkk (2017) yaitu dengan mengeksplorasi aktivitas
pebelajar yang tidak lagi dibatasi hanya sampai periode ujian (misal
hanya merupakan tugas terstruktur dan bukan sebagai kegiatan UTS
atau UAS). Pada tataran teknis pembelajaran tidak hanya hal-hal yang
bersifat maknistik seperti rangkaian kegiatan, urutan tugas, dan lain-
lain namun juga mengeksplorasi emosi sehubungan dengan penerimaan
pebelajar terhadap beban belajar. Fusi teknologi komunikasi yang ter-
buka dan fleksibel merupakan teknologi utama dalam belajar dan pem-
belajaran dengan pendekatan BBK.

Gambar 1 Konsep Fusi Teknologi
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Inovasi belajar dan pembelajaran yang terus-menerus dalam
pembelajaran dengan pendekatan BBK merupakan kondisi yang
menguntungkan untuk lingkungan belajar dan pembelajaran yang
bersifat terbuka. Teknologi yang sejalan dengan lingkungan belajar
terbuka adalah platform yang disajikan melalui MOOC dan LMS.
Universitas Negeri Malang dalam pola fusi teknologi informasi
mengacu pada konstruksi open education. Dengan pola tersebut
diharapkan kegiatan belajar dan pembelajaran menjadi fleksibel dan
memudahkan untuk memunculkan ide baru.

POLA ADAPTASI FUSI TEKNOLOGI INFORMASI

Fusi teknologi informasi dalam pembelajaran merupakan termi-
nologi teknologi pendidikan (Richey, 2013). Beberapa istilah yang
baru dalam terminologi tersebut adalah LMS dan MOOC. Pada
Universitas Negeri Malang ataupun universitas yang lainnya, MOOC
masih belum mendapatkan kedudukan yang sama dengan LMS.
LMS masih dipandang sebagai sistem pembelajaran yang resmi
sebagai wujud layanan, sedangkan sistem pembelajaran terbuka masih
belum mendapatkan pengakuan yang setara. Universitas Negeri
Malang mengonstruksi fusi teknologi informasi sebagai basis belajar
dan pembelajaran pada pendekatan BBK (Gambar 2). Konstruksi
MOOC yang mendapatkan respons baik di tingkat lembaga adalah
extended MOOC atau yang lebih dikenal dengan xMOOC (Kennedy,
2014). Walaupun MOOC masih dalam perdebatan, namun tidak
bisa dipungkiri bahwa MOOC telah mendapatkan pengakuan dan
respons baik. pada tahun 2011 MOOC tentang introduction to
artificial intelligence, yang dijalankan oleh Sebastian Thrun dan
Peter Norvig di Stanford University, mencapai 160.000 pendaftaran
(Rodriguez, 2012). ketersediaan MOOC sejak saat itu berkembang
pesat, dengan lebih dari 4200 telah dirilis hingga akhir 2015 (Shah,
2015). Pengembang fusi teknologi informasi Universitas Negeri
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Malang optimis untuk membangun MOOCs yang terintegrasi dengan
LMS sipejar.um.ac.id.

Pengembangan platform MOOC berikutnya merupakan hasil
dari pengembangan layanan OER. Dua klasifikasi utama dari desain
MOOC mulai digunakan yaitu xMOOC yang mengikuti pendekatan
pembelajaran berbasis konten yang serupa dengan pembelajaran
online sebagai standar kampus (Gambar 4); dan perkuliahan ke
depan mengadopsi cMOOC yang dibangun di seputar prinsip
pembelajaran kolaborasi yang konstruktivis antara pebelajar (Kennedy,
2014). Perbedaan memang terjadi dalam pendefinisian jenis MOOC,
namun, Universitas Negeri Malang tidak dalam persimpangan klasi-
fikasi. Prinsip dari pengembangan layanan pembelajaran selaras dengan
alternatif diusulkan oleh Clark (1983) yaitu menyediakan apa pun
bentuk MOOC dan tidak mempermasalahkan klasifikasi MOOC
yang berbeda satu sama lain, hal ini juga selaras dengan pendapat
Conole (2015) bahwa klasifikasi MOOC tidak perlu dipisahkan
berdasarkan kategori. MOOC yang dibangun oleh pegiat di Univer-
sitas Negeri Malang merupakan piranti dalam pembelajaran era
sekarang.

Pengembangan platform pembelajaran memanfaatkan pola fusi
teknologi informasi. Secara umum, platform LMS dalam sipejar.um.
ac.id menjadi platform utama dalam pembelajaran yang dipadukan
dengan pangkalan data dari sistem akademik (siakad) sebagai plat-
form utama pengelolaan mahasiswa dengan basis sistem informasi
manajemen (SIM). Teknologi informasi lainnya yang terpadu adalah
web informasi berupa konten kelembagaan dan organisasi mengguna-
kan platform content management system (CMS). Keterpaduan
sistem melalui akun single sign on ditetapkan sebagai otomasi sistem
layanan satu akun dan satu pintu. Pola adaptasi fusi teknologi sistem
informasi di Universitas Negeri Malang dirancang agar OER dapat
diakses dengan mudah oleh civitas akademik.
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Gambar 2 Fusi Teknologi Informasi Sistem BBK

Pengembangan fusi teknologi informasi dimaksudkan untuk
memberikan gambaran dan sistem belajar berbasis kehidupan. Belajar
berbasis kehidupan di Universitas Negeri Malang memerlukan pe-
ngembangan sistem yang inovatif sehingga penggunaannya fleksibel
dan memudahkan pengajar dalam hal ini dosen maupun pebelajar
yaitu para mahasiswa. Platform MOOC, platform sipejar merupakan
wujud platform yang dikembangkan sebagai layanan OER. Pola
adaptasi yang dilakukan adalah melalui fusi teknologi informasi
dalam belajar berbasis kehidupan berupa penggabungan teknologi
dalam sistem pembelajaran agar mampu diterapkan secara trans-
disipliner sehingga menguatkan kapabilitas mahasiswa. Pola adaptasi
tecermin pada sistem informasi akademik. Pola adaptasi fusi teknologi
informasi bagai pengguna sistem pembelajaran secara keseluruhan
adalah kemudahan akses pada satu akun pengguna. Layanan yang
diberikan Universitas Negeri Malang menjadi mudah untuk diakses
oleh pengguna tanpa harus menggunakan akun yang berbeda-beda
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untuk semua layanan pada platform-platform yang disediakan. Ke-
mampuan layanan tersebut merupakan cerminan efisiensi dan keefek-
tifan sistem untuk mendukung pendekatan BBK dalam setiap layanan
akademik.

IMPLEMENTASI POLA ADAPTASI FUSI TEKNOLOGI INFOR-
MASI

Pengembangan lingkungan belajar terbuka sebagai platform
LMS bukan merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan di Univer-
sitas Negeri Malang. Pembelajaran melalui sistem blended hingga
online memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tahun 2008,
Universitas Negeri Malang telah membangun teknologi pembelajaran
pada platform LMS. Gagasan awal pada pengembangan platform di
awal adalah wadah inovasi pembelajaran yang dikembangkan dosen
untuk memfasilitasi mahasiswa Universitas Negeri Malang. Pemba-
haruan berikutnya adalah mengurangi kelemahan sistem pembelajaran
yang tidak terpadu. Pola fusi teknologi informasi dirancang sebagai
wujud sistem yang terpadu dan fleksibel. Pengembangan fusi teknologi
memberikan kesempatan pembelajaran melalui teknologi online atau
dengan bahasa sederhananya adalah membangun sumber belajar
sehingga memungkinkan banyak orang mengakses kesempatan belajar
yang biasanya tidak mungkin terjadi atau sulit terjadi (Weise &
Christensen, 2014). Kemunculan massive open online courses
(MOOC) baru-baru ini merupakan langkah maju yang besar bagi
Universitas Negeri Malang. Ribuan mahasiswa telah mengakses plat-
form pembelajaran online di sipejar.um.ac.id. Pemantauan layanan
dilakukan (Gambar 3) oleh pengelola layanan di universitas negeri
malang membuktikan bahwa pembelajaran memerlukan pertimbangan
pengembangannya.
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Gambar 3 Penilaian Mahasiswa terhadap Kurikulum BBK
(1016 Responden)

Pola adaptasi fusi teknologi informasi merupakan langkah
strategis dalam mewujudkan layanan pengembangan kapabilitas maha-
siswa. Fusi teknologi informasi dalam belajar berbasis kehidupan
diterapkan pada kurikulum transdispliner. Mahasiswa tidak hanya
memperoleh pembelajaran dari prodinya sendiri, namun diberikan
hak untuk memperkuat kapabilitas dengan mengambil mata kuliah
di luar prodi melalui layanan berbagai platform. Perwujudan inovasi
adalah kemudahan aktivitas belajar melalui pola adaptasi fusi teknologi
informasi menjadi kegiatan belajar dan pembelajaran yang mampu
mewadahi inovasi sehingga mahasiswa dapat menggunakan bahan
belajar yang dikembangkan dalam wujud dijadikan OER dan OEP.

Kebaharuan yang digagas memunculkan koneksi terhadap sum-
ber belajar yang berpotensi menguatkan kapabilitas bukan hanya
yang dibangun oleh dosen dan mahasiswa saja. Pola adaptasi ke
depan adalah membangun layanan yang dikembangkan secara masif
(Gambar 4) dengan membuat koneksi-koneksi konten belajar berbasis
kehidupan di luar platform yang telah ada namun tetap menjadi satu
sistem layanan belajar di Universitas Negeri Malang sehingga memiliki
koneksi tanpa batas dan terkait satu dengan yang lainnya.
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KESIMPULAN

Pola adaptasi fusi teknologi informasi dalam layanan belajar dan
pembelajaran di Universitas Negeri Malang merupakan sistem ekologi
fusi teknologi informasi transdispliner. Pengembangan keterpaduan
platform layanan belajar di Universitas Negeri Malang merupakan pen-
ciri bahwa telah terjadi adaptasi teknologi secara terus menerus untuk
mewujudkan OER dan OEP yang disesuaikan dengan perkembangan
keilmuan dan teknologi. Fleksibilitas akses merupakan tujuan pengem-
bangan akses pembelajaran yang ramah teknologi. Mahasiswa dan peng-
guna lainnya dapat memanfaatkan gadget smartphone maupun per-
sonal computer sebagai perangkat akses terhadap berbagai konten yang
disediakan. Pada pola adaptasi teknologi informasi menggunakan ber-
bagai jenis konten dimasukkan ke dalam platform baik berupa modul
pembelajaran elektronik bersama yang terdiri dari teks, audio, visual,
animasi, dan berbagai kombinasinya maupun konten lain yang masih
berada pada website resminya. Sehingga pola adaptasi yang memadukan
semua platform layanan belajar baik yang di dalam Universitas Negeri
Malang maupun di luarnya dalam satu sistem dan akun tunggal, menjadi
penciri pengembangan fusi teknologi informasi di Universitas Negeri
Malang.

Gambar 4 Infografis Pengembangan Layanan Pembelajaran
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OPTIMALISASI PEMBELAJARAN DARING
MELALUI PERSONALIZED LEARNING DI ERA

TEKNOLOGI DISRUPSI

Saida Ulfa

Abstrak: Perkembangan teknologi internet dan web berperan besar
dalam perubahan landscape pendidikan di abad 21. Teknologi ter-
sebut menjadi katalis dalam proses transformasi pembelajaran yang
berpusat pada guru (teacher centered) menuju pembelajaran yang
berpusat pada peserta didik (student centered). Pembelajaran ber-
basis daring (online) merupakan salah satu wujud implementasi
student centered. Saat ini pemanfaatan pembelajaran berbasis dar-
ing mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kebutuhan peserta
belajar daring juga semakin meningkat, di antaranya adalah per-
sonalisasi dalam pembelajaran daring atau personalized e-learn-
ing. Personalisasi merupakan salah satu faktor dari lima faktor pe-
nentu kesuksesan belajar daring yang diusulkan dalam tulisan ini.
Pada tulisan ini membahas bingkai kerja personalized e-learning
yang merupakan integrasi adaptive learning system dan learning
management system.

Kata kunci: adaptive learning, online learning, personalized learn-
ing

PENDAHULUAN

Internet dan perangkat teknologi bergerak adalah bagian dari
information communication and technology (ICT) yang merupakan
pervasive technology di masyarakat modern saat ini. Istilah pervasive
technology merupakan teknologi yang menyatu dalam kehidupan
sehari-hari dan mendominasi kehidupan seseorang. Berbagai kemu-
dahan ditawarkan melalui pemanfaatan teknologi tersebut sehingga
tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat modern ber-
anggapan bahwa teknologi ini dapat meningkatkan kualitas hidup
mereka. Terlebih lagi di era revolusi industri 4.0 ini, era di mana
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berkembangnya big data, machine learning, artificial intelligence,
dan smart technologies yang menghasilkan self-optimization, self-
cognition, dan self-customization di dalam sebuah industri. Di era
ini, kemampuan machine atau perangkat dapat berkomunikasi antar
satu sama lain melalui internet semakin terbuka lebar, dikenal
dengan istilah internet of things (IoT), dan saat ini terjadi evolusi
menuju paradigma baru internet yakni internet of people (IoP)
(Conti, Passarella, Das, 2017).

Evolusi teknologi world wide web (WWW) sangat berperan
dalam mempercepat terjadinya revolusi industri 4.0. Teknologi WWW
merupakan media informasi global terbesar yang dapat bertukar data
dan informasi melalui perangkat komputer (personal computer)
maupun perangkat bergerak (mobile) yang terhubung dengan internet.
Teknologi web ini telah mengalami evolusi dimulai dari web 1.0
yang mempunyai ciri ‘read only static web’, kemudian berkembang
menjadi web 2.0 yang bercirikan ‘read-write interactive web’ dan
selanjutnya menjadi ‘read-write intelligent web’ yang menjadi ciri
utama web 3.0. Semantic web merupakan ekstensi dari web 3.0 yang
memungkinkan penggunanya memperoleh informasi yang lebih
spesifik dengan teknologi intelligent web yang dimilikinya. Adanya
machine learning yang memungkinkan penggunanya mencari
informasi lebih detail sampai pada level semantic atau makna sesuai
dengan konteks pencarian yang diinginkan. Informasi dibentuk
menjadi sebuah struktur yang menjadikan sebuah machine dapat
membacanya dan memahami seperti cara berfikir manusia (Nath,
Dhar, & Basistha, 2014). Oleh karena itu, saat ini memungkinkan
sebuah sistem yang menggunakan teknologi tersebut tidak lagi didesain
untuk melayani namun dirancang untuk memahami penggunanya.

Perkembangan teknologi internet dan web berperan besar
dalam perubahan landscape pendidikan di abad 21. Hadirnya virtual
classroom, massive open online courses (moocs), smartboards, media
jejaring sosial, cloud computing yang menawarkan fleksibilitas, inter-
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aktifitas, kolaborasi, mobilitas, dan aksesibilitas yang menghasilkan
disruptive innovation dalam pendidikan. Hal inilah yang mempercepat
proses transformasi pendidikan dari pembelajaran yang berpusat
pada guru (teacher centered) menuju pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik (learner centered). Kehadiran teknologi ini tidak
hanya sebagai media atau alat pembelajaran semata namun berfungsi
sebagai alat kognitif atau cognitive tool (Jonassen, 2009) yang
mampu menjadi katalis dalam pencapaian tujuan pembelajaran.
Menurut Jonnasen, cognitive tools merupakan alat untuk membantu
peserta belajar mengorganisasi dan merepresentasikan pengetahuan
yang dimilikinya menjadi sebuah struktur pengetahuan (knowledge
structures) dalam hal ini merupakan bagian dari proses knowledge
construction. Cognitive tools ini secara aktif melibatkan peserta
belajar menciptakan pengetahuan baru yang merupakan refleksi
pemahaman terhadap informasi yang diperolehnya.

PEMBELAJARAN BERBASIS PERSONAL DI ERA DISRUPSI

Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring atau “dalam jejaring” merupakan istilah
yang saat ini digunakan di Indonesia yang merujuk pada online
learning. Pembelajaran daring memiliki arti yang luas yaitu belajar
dengan memanfaatkan teknologi internet yang dapat terjadi secara
formal maupun informal. Pembelajaran formal terjadi ketika pembel-
ajaran tersebut memiliki kurikulum terstruktur dan terorganisasi
sehingga memiliki tujuan pembelajaran yang jelas sehingga dikate-
gorikan sebagai intentional learning. Dalam pembelajaran daring,
konsep formal learning diwujudkan dalam sebuah lingkungan belajar
yang menggunakan standar dengan menggunakan SCORM-compli-
ant, tracked, LMS (learning management system)-oriented learning
modules. Tujuan dari standar ini adalah menyediakan struktur data
yang tetap dan protocol komunikasi untuk objek pembelajaran
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(learning object) dan alur kerja sistem pembelajaran. Standar tersebut
mendukung kemudahan aksesibilitas, penggunaan kembali, dan
pengelolaan yang berfokus pada konten metadata (content metadata),
paket konten (content packaging), dan komunikasi run-time (run-
time communication) dalam mendukung aktivitas pebelajar.

Konsep pembelajaran dengan menggunakan LMS mengadopsi
lingkungan belajar traditional classroom (kelas tradisional) atau face
to face learning (pembelajaran tatap muka) yang mengusung interak-
tivitas antara pebelajar dan instruktur, pebelajar dan pebelajar, pebela-
jar dan sistem. Umumnya pebelajar akan menerima pengakuan telah
menyelesaikan proses pembelajaran dalam bentuk sertifikat kelulusan,
pembelajaran ini dikenal dengan istilah e-learning. Istilah e-learning
masih sering menjadi perdebatan, setiap peneliti memiliki definisi
tersendiri bergantung pada konteks kajian penelitiannya (Arkorful &
Abaidoo, 2014). Namun pada tulisan ini istilah pembelajaran daring
merujuk pada pembelajaran formal yang memiliki kurikulum yang
terstruktur.

Pemanfaatan pembelajaran berbasis e-learning mengalami pening-
katan dari tahun ke tahun. Saat ini tren penelitian model pembelajaran
berbasis e-learning mengalami transformasi dari model transfer pengeta-
huan menuju sistem berbasis cerdas yang memiliki kemampuan pengam-
bilan keputusan yang canggih. Hal ini didukung dengan perkembangan
platform adaptive learning environment (ALE) yang terintegrasi pada
adaptive hypermedia system (AHS). Perkembangan platform tersebut
merupakan dampak dari perkembangan teknologi web yang saat ini
sudah memasuki era Web 3.0, era yang mengusung teknologi semantic
web dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Pada lingkungan belajar berbasis komputer, kesuksesan proses
belajar sangat bergantung pada bagaimana lingkungan belajar menya-
jikan domain knowledge pada pebelajar, perubahan konten yang
didasarkan pada kompleksitas dan granulitas yang sesuai dengan
progress pebelajar, serta mempertimbangkan perangkat yang akan
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digunakan oleh pebelajar (Kinshuk, 2016). Selain itu, Kinshuk me-
nambahkan mekanisme personifikasi dan adaptabilitas membutuhkan
lingkungan yang diharapkan dapat adaptasi secara seamless pada
lingkungan belajar pebelajar di mana pun dan kapan pun. Pembel-
ajaran berbasis web saat ini semakin banyak diakses melalui perangkat
bergerak. Hal inilah yang mendukung berkembangnya sistem smart
learning atau pembelajaran cerdas. Menurut Zhu et.al (2016), smart
learning lebih fokus pada technology-supported learning environ-
ments, fokus pada interaksi antara pebelajar dan lingkungan belajar
dengan mengimplementasikan adaptasi dalam belajar yang mendukung
pembelajaran berbasis konteks.

Sukses dalam Belajar Daring

Pembelajaran daring atau e-learning saat ini merupakan bisnis
yang sangat menguntungkan dalam dunia global. Diperkirakan
keuntungan dalam bisnis platform e-learning ini akan mencapai
$325 miliar USD pada tahun 2025 (Forbes, 2018). Banyaknya
pilihan platform e-learning mulai dari open source sampai berbayar
yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan kemudahan dalam penggu-
naan, semakin mengakselerasi pemanfaatan e-learning dalam pembela-
jaran formal maupun informal. Salah satu platform berbasis LMS
yang sangat popular di Indonesia adalah MOODLE, kaya akan fitur
yang mengadopsi perangkat pembelajaran tradisional atau pembela-
jaran tatap muka. Namun, kesuksesan belajar daring tidak cukup
hanya dengan dukungan kekayaan lingkungan belajar (learning envi-
ronment). Berikut beberapa faktor pendukung kesuksesan belajar
daring yang diusulkan oleh penulis.

Self-Regulated Learning dan Self Directed Learning

Kesuksesan pembelajaran daring baik yang berlangsung secara
formal maupun informal sangat bergantung pada kesiapan individu
dalam belajar. Peserta belajar boleh saja memiliki performa yang baik
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dalam konsep belajar traditional classroom atau pertemuan tatap
muka, namun tidak serta merta memiliki performa yang baik dalam
pembelajaran berbasis daring. Sehingga seorang instruktur, guru,
atau dosen perlu mempersiapkan peserta didik atau peserta belajarnya
dalam proses pembelajaran daring. Seperti diketahui, distraction
(gangguan) konsentrasi pebelajar mudah terjadi dengan adanya
berbagai kemudahan dalam mengakses konten yang bersifat hiburan.
Oleh karena itu, keterampilan self-directed learning (SDL) and self-
regulated learning (SRL) sangat penting bagi seorang yang ingin
belajar secara daring. Peserta belajar daring dapat memilih apa yang
akan dipelajari (what to study), bagaimana cara belajarnya (how to
study), kapan waktu belajarnya (when to study), dan berapa lama
proses pembelajaran itu akan berlangsung (how long to study)
merupakan aspek self-regulated dalam proses belajar yang berimplikasi
terhadap efektivitas belajar dan capaian hasil belajar yang optimal
(Dunlosky & Theide, 1998).

SDL diartikan sebagai proses di mana seseorang mengambil
inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosis
kebutuhan belajarnya, memformulasikan tujuan pembelajaran, meng-
identifikasi materi pembelajaran, memilih dan mengimplementasikan
strategi pembelajaran yang sesuai, serta mengevaluasi hasil yang
diperolehnya (Knowles, 1975). Sedangkan SRL merupakan kebebasan
seseorang dalam belajar. SRL ini menekankan pada regulasi perilaku
dan emosi yang merupakan sebuah kegiatan aktif dan proses belajar
yang konstruktif di mana peserta belajar menentukan tujuan belajarnya
dan berusaha memonitor, meregulasi, dan mengontrol kognisi, moti-
vasi, serta perilakunya (Pintrich, Wolters, & Baxter, 2000).

Self-Paced

Belajar dengan mode self-paced atau kecepatan belajar individu
merupakan bagian penting dari sebuah personalisasi dalam pembela-
jaran. Self-paced ini memberikan fleksibilitas kepada pebelajar dalam
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mengatur waktu belajarnya, termasuk kapan harus mengerjakan
tugas dan mengerjakan kuis, tes formatif atau sumatif. Telah banyak
penelitian yang membuktikan keefektivitasan self-controlled terhadap
pemberian kebebasan kepada peserta belajar dalam memilih apa
yang akan dipelajari (Kornell & Metcalfe, 2006), bagaimana mengatur
waktu untuk mempelajari ulang materi (Toppino , Cohen, Davis, &
Moors, 2009), serta efektivitas dalam memberikan kesempatan kepada
peserta belajar untuk mengontrol keseluruhan waktu belajarnya
(Jonathan & Benjamin, 2011).

Konten Bersifat Fleksibel

Pemanfaatan konten yang bersifat fleksibel memberikan kemu-
dahan kepada peserta belajar daring melalui penyediaan materi
belajar dengan berbagai format multimedia. Penggunaan format
sesuai dengan minatnya, seperti teks, gambar, audio, animasi, maupun
video. Konten yang bersifat fleksibel memungkinkan peserta belajar
memperoleh pengalaman belajar yang berbeda, sesuai kebutuhan
dan karakteristiknya. Seseorang akan dapat belajar secara optimal
ketika strategi yang digunakan sesuai dengan gaya belajar (learning
styles) yang dimilikinya. Berdasarkan gaya belajar Felder-Silverman
Model, ada lima hal yang perlu diperhatikan terkait gaya belajar
seseorang, yakni (1) tipe informasi yang dipilih untuk diterima, yaitu
(i) sensory/external berupa penglihatan (sight), pendengaran (sound),
sensasi fisik (physical sensation), (ii) intuitive/internal berupa peng-
lihatan, firasat, pandangan, dan lain-lain; (2) alat sensor (sensory
channel) yang efektif digunakan untuk memproses informasi, misalnya
(i) visual berupa gambar, teks, diagram, demonstrasi, dan lain-lain,
(ii) pendengaran (auditory) berupa suara; (3) organisasi informasi
yang disukai, yaitu deduktif atau induktif; (4) cara memproses
informasi yang disenangi yaitu secara aktif atau reflektif; (5) kemajuan
pebelajar dalam memahami sesuatu, berurutan (sequence) dalam
setiap langkah atau menyeluruh (holistic).
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Keterlibatan dalam Pembelajaran

Meningkatkan keterlibatan peserta belajar dalam belajar dar-
ing merupakan salah satu kunci sukses belajar daring. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Carini, Kuh, dan Klein (2006)
mengatakan bahwa keterlibatan pebelajar dalam pembelajaran secara
positif memiliki korelasi dengan nilai peserta belajar. Interaksi peserta
belajar dapat dilakukan melalui penyediaan kuis, tugas, latihan,
forum, serta diskusi. Terbukti hubungan teman sebaya (peer relation-
ship) dan interaksi adalah faktor penting dalam meningkatkan keter-
libatan dalam belajar. Misalnya peneliti menyarankan menggunakan
fitur media sosial untuk mendorong kolaborasi dan berbagi informasi
(Junco, Helbergert, & Loken, 119–132) untuk meningkatkan
keterlibatan seseorang dalam belajar.

Personalisasi dalam Pembelajaran

Personalisasi dalam pembelajaran daring dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Peserta belajar
akan mempelajari sesuatu sesuai dengan minat dan karakteristik
yang dimilikinya sehingga waktu yang dibutuhkan dalam belajar bisa
lebih efisien. Materi ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian
berikutnya. Pemanfaatan pembelajaran berbasis daring memiliki ber-
bagai kelemahan, di antaranya adalah permasalahan completion rate
atau tingkat penyelesaian (Anders, 2015). Dalam laporan penelitian
Cooten (2017) mengatakan completion rate rata-rata kuliah berbasis
e-learning seperti MOOCs (massive open online courses) masih di
bawah 10%, bahkan HarvardX dan MITx melaporkan bahwa hanya
5,5% dari peserta belajar yang mendaftar kuliah berbasis daring
mereka memperoleh sertifikat  (Ahearn, 2017). Khusus di Indonesia
belum ada data yang dirilis oleh penyelenggara kuliah berbasis
MOOC di Indonesia terkait completion rate peserta belajar. Berda-
sarkan fakta di seluruh dunia, completion rate telah menjadi tantangan
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terbesar dalam pembelajaran daring (Onah, Sinclair, & Royat, 2014;
Sein-Echaluce, Blanco, & García-Peñalvo, 2017). Onah, dkk menge-
mukakan beberapa alasan banyaknya peserta belajar yang drop out
sehingga menyebabkan completion rate rendah di antaranya: tidak
ada niat untuk menyelesaikan, tidak punya waktu untuk belajar,
sulitnya materi dan tidak ada bantuan dukungan belajar, tidak
memiliki keterampilan belajar digital, memiliki pengalaman yang
buruk dalam belajar, ekspektasi belajar yang berbeda, lambat memulai
belajar, dan lain sebagainya.

Masalah completion rate rendah juga dipicu masalah beban
kognitif berlebih (cognitive overload) yang dihadapi oleh peserta
belajar. Cognitive overload merupakan situasi di mana seseorang
memperoleh banyak informasi atau tugas secara bersamaan sehingga
menyebabkan ia tidak dapat memproses informasi yang diperolehnya.
Saat ini, konten pembelajaran daring yang ditawarkan pada conven-
tional e-learning umumnya tidak mengakomodasi kebutuhan peserta
belajar. Materi yang disajikan cenderung seragam (homogen), tanpa
melihat pengetahuan sebelumnya (prior knowledge), serta karakteristik
peserta belajar sehingga dapat menyebabkan cognitive overload. Jika
faktor ini diabaikan, completion rate bisa semakin rendah. Menurut
Chang, Kurcz, El-Bishouty, Kinshuk, dan Graf (2015) salah satu cara
untuk menghindari beban kognitif berlebih pada pembelajaran berbasis
daring adalah penyajian materi yang bersifat personal (personalized
learning materials). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem
pembelajaran daring yang dapat mengakomodasi pembelajaran ber-
basis personal atau lebih dikenal dengan istilah personalized e-
learning. Personalized e-learning ini akan memberikan rekomendasi
konten atau materi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.
Rekomendasi tersebut ditujukan untuk membantu peserta belajar
untuk dapat memproses informasi secara bertahap. Hal ini telah
diungkapkan oleh Devedži (2006) bahwa personalisasi dalam pem-
belajaran daring adalah pendidikan yang berkaitan dengan teknologi
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yang menyediakan kemungkinan dalam menciptakan urutan pembel-
ajaran (learning sequence) kepada masing-masing peserta belajar
berdasarkan kebutuhan personal dan materi yang disukai (learning
preference), tiap orang akan menerima materi yang berbeda sesuai
dengan kebutuhannya. Alasan utama dari sebuah personalized learn-
ing adalah adanya keyakinan bahwa setiap individu adalah makhluk
yang unik yang memiliki gaya belajar tersendiri. Konsep personalized
learning ini berasal dari Howard Gardners dalam bukunya yang
berjudul Theory of Multiple Intelligences. Selain itu, Cronbach
(1957) mengatakan bahwa hasil belajar diperoleh dari interaksi
antara “attributes of person” dengan “treatment variables”. Ia meng-
anjurkan untuk membedakan instruksi atau pengajaran kepada indi-
vidu berdasarkan kemampuan kognitifnya. Hipotesis inilah yang
menjadi cikal bakal fondasi adaptive learning.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam adaptive learning
menurut Aroyo, Dolog, Houben, Kravcik, Naeve, Nilsson, & Wild
(2006), yakni (1) apa (what) yang akan menjadi materi untuk
adaptasi, hal ini akan berkaitan dengan domain module pada Gambar
2; (2) berdasarkan parameter apa (according to what) yang akan
menjadi dasar adaptasi, bagian ini akan menggunakan learner mod-
ule; (3) bagaimana (how) hasil adaptasi tersebut disajikan, pedagogi-
cal module dan adaptive engine system menjadi bagian yang akan
memproses hasil adaptasi.

Dengan demikian, personalized learning adalah penyesuaian
pedagogi, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk memenuhi
kebutuhan dan gaya belajar individual peserta belajar (Baguley dkk.,
2014). Personalized e-learning menawarkan kepada peserta belajar
kostumasi beberapa elemen dari proses pembelajaran daring (Klašnja-
Miliæeviæ dkk, 2016, hal. 22).
• Lingkungan belajar (learning environment): konten dan tampilan

yang disajikan ke peserta belajar seperti latar belakang (back-
ground), tema, ukuran huruf, warna, dan lain-lain).
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• Konten pembelajaran (learning content): representasi multimedia
seperti textual, grafik, audio, video, dan lain sebagainya.

• Interaksi (interaction): termasuk fasilitator, peserta belajar, konten
pembelajaran yang menggunakan mouse, keyboard, tap/swipe
yang digunakan pada kuis, diskusi online, game, tutorial, dan
pendekatan adaptive learning).

Gambar 1 Metode dan Teknik Adaptasi dalam ALS
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Pembelajaran adaptif (adaptive learning) mengacu pada proses
pembelajaran di mana konten disajikan dengan adanya perubahan
atau adaptasi berdasarkan respons dari peserta belajar. Sebuah sistem
pembelajaran adaptif atau adaptive learning system (ALS) menawarkan
konten yang bersifat personal (personalized content), presentasi
(presentation), serta rekomendasi navigasi (navigation supports),
metode dan teknik adaptasi dalam ALS dapat dilihat pada Gambar
1.

 Lee dan Park (2008) membagi ALS menjadi tiga level instruksi
sebagai berikut. (1) Macro level: adaptasi pembelajaran (instruction)
berdasarkan pengubahan (altering) tujuan pembelajaran, sistem
penyajian, atau kurikulum sehingga memungkinkan adaptasi pada
berbagai dimensi seperti navigasi, assessmen, dan presentasi. Salah
satu contoh teori lama mengenai macro-adaptive instructional sys-
tems adalah Keller’s Personalized System of Instruction (Keller &
Sherman, 1974). (2) Midlevel: sistem memfasilitasi adaptasi berupa
strategi pembelajaran (instructional strategies). (3) Micro level: proses
adaptasi dalam pembelajaran dilakukan secara real-time berdasarkan
kebutuhan peserta belajar. Beberapa peneliti menggunakan on-task
measures untuk mengukur perilaku dan performa peserta belajar
seperti respons terhadap error, keadaan yang tidak tampak (latency),
dan kondisi emosi yang digunakan untuk membuat keputusan dalam
pembelajaran/instruksi adaptif (adaptive instruction) (Park & Lee,
2007). Menurut Park dan Lee, sebagian besar model micro-adaptive
dikembangkan untuk mengadaptasi dua variable pembelajaran (in-
structional variables), yakni jumlah konten yang akan disajikan dan
urutan penyajian konten.

Sebagian besar ALS terdiri atas tiga komponen, yakni content
model, learner model, dan instructional strategy model  (Oxman &
Wong, 2014). Menurut Oxman dan Wong, tujuan utama sebuah ALS
adalah untuk membuat pembelajaran lebih personal agar dapat
memperbaiki atau meningkatkan performa belajar seseorang. ALS ini
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akan mengidentifikasi dan menyediakan konten yang dapat membantu
seseorang belajar. Gambar 2 adalah bingkai kerja (framework) per-
sonalized e-learning yang merupakan gabungan antara komponen
personalized learning yang merupakan ALS dan LMS (Qazdar dkk,
2015). Pengintegrasian ALS pada sebuah LMS diyakini mampu
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran daring
yang memberikan pengalaman belajar yang lebih kepada peserta
didik berupa personalisasi dalam pembelajaran.

Learning Management System

Learning Management System (LMS) adalah is software yang
dapat menyimpan, melacak, mengikuti aktivitas peserta belajar, serta
mampu menangani pembelajaran dan pelatihan secara otomatis.

Gambar 2 Bingkai Kerja Personalized e-Learning
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Standar LMS menyediakan peserta belajar dengan antarmuka (inter-
face) yang sederhana dan modern. Sebuah LMS umumnya meng-
gunakan standar Sharable Content Object Reference Model (SCORM)
untuk melacak kursus yang disajikan pada e-learning (Yarandi,
Jahankhani, & Tawil, 2013).

Learner Module

Menurut Chrysafiadi dan Virvou (2012), learner module adalah
basis dari sebuah personalisasi sebuah ALS yang bertanggung jawab
menyimpan karakteristik peserta belajar seperti kemampuan intelek-
tual, kemampuan kognitif, gaya belajar, pengetahuan lampau, motivasi
berprestasi, dan kemampuan memecahkan masalah dalam membuat
keputusan. Sedangkan menurut Fröschl, Nguyen, dan Do (2008)
informasi personal seorang peserta belajar yang merupakan bagian
dari learning module adalah pengetahuan, tujuan, pengalaman, minat,
latar belakang, sifat pribadi (personal traits), gaya belajar, aktivitas
belajar, dan hasil belajar.

Pedagogical Module

Menurut Iglesias, Martínez, Aler, dan Fernández (2009) peda-
gogical module berfungsi untuk memutuskan apa, bagaimana dan
kapan untuk mengajarkan konten yang diambil dari domain module.
Keputusan pedagogis yang diambil berdasarkan kebutuhan peserta
belajar. Secara sederhana cara kerja pedagogical module adalah
membandingkan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta belajar yang
tersimpan pada learner module dan selanjutnya memilihkan strategi
pedagogis yang tepat.

Domain Module

Domain module sering disebut sistem pakar (expert system)
karena berisi semua pengetahuan atau teaching material yang akan
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diajarkan, wujud seorang tutor direpresentasikan pada bagian ini.
Sebuah sistem akan powerful jika domain module nya memiliki
pengetahuan yang lengkap, tipe knowledge yang digunakan pada
bagian ini structural knowledge adalah Domain Module umumnya
terdiri atas: (a) knowledge model dan (b) course units. Knowledge
model mengacu pada konsep dasar subjek yang akan diajarkan dan
tipe hubungan di antaranya seperti ‘prerequisite’ dan ‘specialization’
yang selanjutnya diasosiasikan dengan course unit (Hatzilygeroudis
& Prentzas, 2005).

Adaptive Engine System

Adaptation engine adalah sebuah motor yang memproses dan
menggabungkan informasi yang diperoleh dari masing-masing
komponen, yakni learner module, pedagogical module, dan domain
module untuk menghasilkan adaptasi terkait dengan konten dan
strategi pembelajaran sehingga membuat proses pembelajaran menjadi
personal (Qazdar dkk, 2015).

PENUTUP

Personalisasi dalam pembelajaran daring atau personalized e-
learning merupakan salah satu tren pembelajaran di masa depan.
walaupun ide personalisasi dalam pembelajaran bukan teori baru
dalam pendidikan. Beberapa dekade sebelumnya, para peneliti telah
mengembangkan pendekatan personalized learning untuk meningkat-
kan hasil belajar dalam konteks lingkungan belajar (learning environ-
ment) yang berbeda. Dengan dampak perkembangan teknologi dis-
rupsi, saat ini potensi untuk membangun lingkungan belajar personal
yang lebih sophisticated (cerdas) semakin terbuka lebar.

Tulisan ini memberikan gambaran umum berupa bingkai kerja
yang dapat digunakan dalam mengembangkan sebuah personalized
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e-learning. Bingkai kerja ini mengintegrasikan Adaptive Learning
System (ALS) ke dalam Learning Management System (LMS). Sebuah
LMS selain mengelola pembelajaran daring juga berfungsi meng-
administrasi pembelajaran. Luaran dari sebuah ALS adalah personali-
sasi konten yang menciptakan proses pembelajaran dinamis, setiap
pebelajar akan memperoleh materi yang relevan dengan kebutuhan
dan karakteristik yang dimilikinya. Personalized e-learning telah
memberikan harapan baru bagi peserta belajar daring agar proses
belajarnya lebih optimal dan menggapai kesuksesan dalam belajar
daring. Seperti diketahui bahwa belajar daring memiliki tantangan
tersendiri.
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CURRICULUM BASED MEASUREMENT
DALAM PROGRAM PENANGANAN SISWA

AT-RISK OLEH GURU

Imanuel Hitipeuw

Abstrak: Selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan
kompetensi guru, penanganan hal-hal yang berkaitan siswa at-risk
merupakan hal yang penting. Di SD siswa at-risk (berisiko) membu-
tuhkan guru-guru yang terampil dan paham dengan kondisi yang
mereka alami, bila tidak, anak-anak ini akan mengalami gangguan
dalam perkembangan selanjutnya. Siswa SD yang sedang dalam
tumbuh kembang memerlukan bantuan orang dewasa. Guru sebagai
orang dewasa di sekolah seharusnya bisa membantu menangani
masalah siswa agar perkembangannya kembali berjalan normal.
Namun faktanya masih juga ditemukan banyak problem siswa yang
belum bisa diatasi sendiri oleh guru karena berbagai sebab, antara
lain belum mampu mengidentifikasi problem siswa dengan tepat,
belum terampil bagaimana membangun program pembelajaran
yang spesifik sebagai treatment permasalahan siswa, serta masih
belum terampil bagaimana melakukan pengukuran yang tepat untuk
mengetahui perkembangan siswa? Salah satu cara untuk membantu
mengatasi problem ini adalah dengan menggunakan CBM (cur-
riculum based measurement); dan LPTK bisa berperan untuk mem-
bantu guru-guru di lapangan dan melalui program PPG mengenal-
kan CBM. Harapannya dengan CBM siswa at-risk bisa mendapat-
kan bantuan. Pada kesempatan awal ini, penulis akan lebih mene-
kankan pemaparan berkenaan pentingnya CBM dan fungsinya da-
lam mengentaskan permasalahan siswa dan sekaligus sebagai upaya
memberdayakan guru. Selain itu, perlunya berkolaborasi perguruan
tinggi dengan sekolah untuk mengimplementasikan CBM dalam
seting pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: siswa at-risk, curriculum based measurement, assess-
ment
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PENDAHULUAN

Penelitian berkenaan anak-anak sekolah dan permasalahannya
tidak pernah habis. Di kota Malang sendiri ditemukan banyak anak-
anak di satu sekolah tidak mendapatkan layanan yang semestinya
karena ketidaktahuan pihak sekolah berkenaan needs siswa (Wahyu,
Ardyanti, Hitipeuw, & Ramli, 2017). Masih ada sekolah yang
melihat siswa yang bermasalah akademik atau perilaku dan dianggap
bodoh, nakal, atau kurang pandai sebagai masalah yang ada pada
anak itu sendiri. Pandangan semacam ini bisa merugikan siswa sebab
mereka tidak melihat bahwa kekurangan yang ditampilkan siswa,
bisa saja merefleksikan adanya needs dalam diri siswa yang tidak
terpenuhi. Ada needs siswa yang tidak terpenuhi terkadang berkorelasi
dengan perilaku misbehaviour (Adelman & Taylor, 2011; Hardin,
2004; Jones & Jones, 1998).

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, masih ditemukan
anak-anak yang dalam perkembangan selanjutnya akan mengalami
masalah bila tidak segera ditolong. Permasalahan yang mereka alami
mulai dari masalah akademik, gangguan emosi dan perilaku, gangguan
sensoris, kesalahan pola asuh, sampai masalah pelecehan seksual.
Bahkan ada yang mengalami kesalahan pe-label-an oleh karena
minimnya informasi yang dimiliki saat melakukan identifikasi dan
diagnosis terhadap permasalahan siswa. Secara rinci penulis menemu-
kan ada anak yang mengalami gangguan perhatian, hambatan belajar
karena obat-obatan, anak dengan kesalahan diagnosis, anak dengan
gangguan pendengaran dan bicara, anak dengan masalah membaca
dan menulis, serta anak dengan masalah penolakan dan pembiaran
dari orang tua. Selain dari sisi siswa, permasalahan dari sisi sekolah
itu sendiri, masih ditemukan sekolah yang belum membangun iklim
sekolah yang positif untuk siswa berkembang dan belajar. Sementara
sekolah bila tidak memberikan iklim positif untuk belajar bagi semua
siswa maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pengalaman yang
buruk pada diri siswa terhadap sekolah itu sendiri (Eggen & Kauchak,
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2010; Schunk, 2012). Untuk itu, semua permasalahan perlu dicarikan
jalan keluarnya oleh pihak sekolah. Dalam kondisi semacam ini,
mengharapkan siswa yang berubah sendiri adalah hal sulit dicapai,
mengingat usia anak masih membutuhkan bantuan orang dewasa
untuk tumbuh kembang. Untuk itu, bagaimana sekolah menemukan
solusi untuk mengatasi permasalahan akademik dan non-akademik
siswanya menjadi penting sekali.

Berdasarkan uraian di atas, sekolah perlu memiliki cara untuk
mengatasi problem siswa bila sudah di luar kemampuan siswa untuk
mengatasinya. Siswa-siswa yang bermasalah secara akademik dan
telah berlangsung cukup lama maka persoalan yang mereka hadapi
semakin berat dan mereka akan berisiko (at-risk) untuk gagal dan
atau lebih parah mengalami disability — bila sekolah tidak melakukan
tindakan untuk mengatasi. Untuk itu, melalui naskah ini, penulis
akan mengenalkan satu cara untuk mengatasi problem siswa at-risk
yakni dengan curriculum based measurement (singkatannya CBM).

ALASAN-ALASAN MENGAPA CBM

Kurikulum Pendidikan Guru dan sekolah belum berubah
banyak, sekalipun kurikulum selalu berubah. Maksudnya bahwa
kurikulum yang ada selalu membahas bagaimana memperlengkapi
siswa agar menjadi individu yang cerdas dan kompeten dalam
bidangnya. Namun ada yang dilupakan dalam kurikulum pendidikan
guru bahwa memahami perkembangan siswa dan bagaimana mencipta-
kan lingkungan belajar yang positif kurang diberi porsi yang cukup.
Memang banyak metode dan strategi yang dilatihkan ke guru-guru,
namun dalam praktik di sekolah tampak yang penting adalah kembali
ke materi yang akan diajarkan. Sementara persoalan berkenaan
apakah siswa mengerti atau tidak dan suka atau tidak suka dengan
pelajaran kurang mendapatkan perhatian serius. Kondisi ini sepertinya
makin kuat bila dilihat dari tingginya tingkat absensi guru (ketidak-
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hadiran) di Indonesia yang mencapai rata-rata 26%, dan di Pulau
Jawa sendiri sampai mencapai 35% (ACDP Indonesia, 2014). Bahkan
di lapangan ada kepala sekolah yang melakukan rapat dengan guru
di jam efektif belajar, bahkan di jam-jam awal.

Pengamatan penulis, jam kosong bisa memicu munculnya
perilaku off-task di kelas dan bisa membuat image or climate tentang
kelas tidak kondusif untuk belajar (Alberto & Troutman, 2012;
Cooper, Heron, & Heward, 2013; Hardin, 2004). Kelas yang
demikian bisa membuat motivasi belajar siswa turun dan lebih jauh
bisa membuat belajar itu sendiri tidak menarik. Tidak heran, respons
siswa terhadap pelajaran, guru, ataupun sekolah dalam perspektif
Pavlovian bisa dikategorikan dalam dua kutub yang berbeda, yakni
suka atau tidak suka dengan yang berkaitan dengan sekolah itu
sendiri (Eggen & Kauchak, 2010). Bila siswa tidak suka dengan
pelajaran, guru, atau sekolah umumnya mereka akan menunjukkan
prestasi yang rendah, sebab siswa akan enggan untuk terlibat dengan
kegiatan akademik. Perilaku manusia itu sendiri menjauhi hal yang
tidak disukai atau tidak menyenangkan (Berk, 2003; Cooper et al.,
2013). Tidak heran bila kita cermati, ada siswa yang enggan kerjakan
tugas, atau berada di mall-mall pada jam pelajaran, atau bolos dan
memilih di kantin pada jam pelajaran tertentu. Sebaliknya, bila hal-
hal tersebut menyenangkan, perilaku manusia akan mendekatinya.
Dengan demikian, bisa dipahami bahwa baik buruknya siswa
dipengaruhi oleh apa yang sekolah berikan. Oleh karena itu, siswa
yang berisiko (at-risk) bisa saja problemnya ada pada pihak sekolah
berkenaan strategi atau metode atau tingkat materi yang disajikan ke
siswa tidak sesuai dengan needs siswa.

Dari perspektif siswa, sejak kecil kita tahu bahwa manusia
memiliki rasa ingin tahu dan suka bertanya (Berk, 2003; Dworetzky,
1990; Eggen & Kauchak, 2010; Krause, Bochner, Duchesne, &
McMaugh, 2010), dan di hari pertama sekolah umumnya anak
bahagia sebab keingintahuan untuk eksplorasi lingkungan yang
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mendorong mereka bersekolah dan untuk itu sekolah dituntut untuk
menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan bagi
semua siswa (Jones & Jones, 1998; Wang, Haertel, & Walberg,
1993). Kelas yang nyaman dan keinginan siswa untuk belajar bisa
menciptakan flow (Hardison, Behm, Hallowell, & Fonooni, 2014;
Miller & Cohen, 2001) yang pada akhirnya berpengaruh positif
pada perilaku dan prestasi siswa di kelas.

Siswa yang tidak memiliki intellectual disabilities pada dasarnya
memiliki kemampuan untuk belajar apa saja, namun tidak jarang
masih ada guru-guru di sekolah reguler yang melihat siswa-siswinya
secara bias. Ada yang melihat kelasnya bahwa siswanya tidak semua
pintar, sebagian siswanya masuk kategori sedang dan siswanya mereka
yang kurang pandai. Memang betul kemampuan yang ditampilkan
siswa di kelas beragam, namun hal ini tidak berarti siswa yang
kemampuan sedang dan yang kurang pandai akan selamanya demi-
kian, sebab apa yang mereka tampilkan hanyalah actual ability yang
artinya kemampuan yang diperoleh dari hasil belajar dan belum
merefleksikan keseluruhan potential ability-nya (Eggen & Kauchak,
2010; Hitipeuw, 2009). Seberapa jauh belajar yang dimiliki sese-
orang—sebesar itulah yang bisa ditunjukkan dan bila orang tersebut
terus belajar maka kemungkinan besar actual ability-nya meningkat
dan menjadi siswa yang cerdas di kelasnya. Mengapa hal ini bisa
demikian, dikarenakan setiap orang memiliki potential ability (Dwo-
retzky, 1990; Eggen & Kauchak, 2010; Hitipeuw, 2009). Oleh
karena itu, siswa menunjukkan prestasi rendah di kelas dan melabelnya
sebagai siswa dengan kemampuan rendah akan berisiko (at-risk)
pada interaksi guru dan siswa di kelas.

Pernyataan di atas lebih menonjolkan problem guru berkenaan
pemahaman tentang potential ability masih belum merata di kalangan
pendidik tertentu. Akibatnya anak-anak yang selalu menunjukkan
prestasi rendah akan dipandang kurang pandai, dan tidak dilihat
bahwa siswa tersebut sebenarnya mampu. Akibat selanjutnya, siswa
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bisa saja mempercayainya, dan bila mereka gagal dalam berprestasi
mereka percaya bahwa itu karena mereka berkategori siswa kurang
pandai. Pada tahap ini, pandangan siswa yang semacam ini bila
meminjam teori Atribusi dari Winer, akan berbahaya bila sekolah
tidak menolong sebab siswa melihat penyebab kegagalannya karena
dia tidak punya kemampuan (ability) sehingga lebih jauh lagi dia
berpandangan bahwa tidak ada gunanya belajar bila tidak punya
kemampuan (Eggen & Kauchak, 2010; Schunk, 2012). Pada sisi
guru, kegagalan dilihat karena faktor siswa dan bukan karena guru
sehingga keinginan memodifikasi pembelajaran atau usaha-usaha
untuk membantu siswa kemungkinan minim sebab dalam pandangan
guru persoalan itu berada di luar kontrol guru (external locus of
control) dan kondisi ini semakin merugikan siswa bila guru juga
belum memiliki keterampilan khusus untuk membantu siswa (Schunk,
2012). Bila kondisi semacam ini terus berjalan, siswa akan semakin
tertinggal dan berisiko (at-risk students) terhambat dalam perkem-
bangannya selanjutnya (Heward, 2014). Untuk itu, bagaimana mem-
perlengkapi guru-guru dengan keterampilan mengatasi siswa at-risk
menjadi hal yang krusial.

Siswa-siswi dengan problem belajar dan perilaku di kelas
masih terus ditemukan dalam pengalaman penulis saat terjun ke
lapangan. Siswa-siswi semacam ini bukan tidak ditangani oleh sekolah,
hanya saja bila terus muncul artinya tindakan penanganan yang
diberikan sekolah tidak mencapai sasaran atau tidak efektif. Bila
tindakan semacam ini terus dijalankan, siswa sangat berisiko gagal
bila tidak dilakukan tindakan memodifikasi pembelajaran sesuai
dengan needs mereka. Mengapa? Siswa-siswi ini akan menjadi at-risk
students yakni siswa yang berada dalam lingkungan belajar yang
kurang tepat dan bila tidak diubah lingkungannya, kemungkinan
akan menyimpang atau terhambat belajar dan perkembangan lainnya
(Chaves-Sousa et al., 2017; Kourkoutas & Xavier, 2010; Marbouti,
Diefes-Dux, & Madhavan, 2016). Untuk itu, bagaimana memodifikasi
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pembelajaran yang sesuai dengan needs siswa adalah hal yang penting.
Bila tidak ada penanganan yang tepat dari lingkungan sekitarnya,
misalnya di kelas, mereka akan lebih banyak lakukan hal-hal lain
yang terkadang mengganggu kelas. Misalnya, mereka senang berjalan-
jalan dan ngobrol di kelas, atau sering ke luar kelas, dan bisa
dipastikan siswa semacam ini sering mendapatkan hukuman dan
berisiko tinggal kelas (Alberto & Troutman, 2012; Hardin, 2004;
Jones & Jones, 1998). Kembali lagi keterampilan guru-guru mengatasi
permasalahan at-risk students menjadi hal yang seharusnya dimiliki
oleh pihak sekolah.

Dengan munculnya gerakan inklusi di Indonesia dan masih
ditemukan guru-guru yang kurang paham tentang siswa-siswi at-risk
dan yang tinggal kelas maka bisa saja sekolah menyamakan siswa at-
risk dengan mereka yang disabilities (Hitipeuw, 2012). Sementara
label disabilities ini tidak jarang semakin membuat siswa terpuruk
dalam pendidikannya, sebab mereka terkadang disamakan dengan
intellectual disabilities hanya karena menunjukkan prestasi yang
rendah. Label yang dikenakan ke siswa akan memengaruhi ekspektasi
sekolah terhadap siswa tersebut (Heward, 2014; Schunk, 2012), di
mana sekolah bisa saja tidak terlalu menuntut siswa untuk berprestasi,
yang selanjutnya akan membuat siswa semakin terus tertinggal di
bandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Untuk itu diperlukan
usaha guru yang maksimal dengan tentunya ditunjang dengan kete-
rampilan memecahkan masalah at-risk agar tidak berkembang menjadi
disabilities.

Dari paparan di atas memecahkan persoalan at-risk students,
sekolah membutuhkan guru-guru yang diperlengkapi dengan kemam-
puan penanganan masalah siswa, dan bukan sekadar tahu content
setiap matapelajaran. Guru dalam persiapan pembelajaran selalu
menentukan materi pembelajaran, hanya saja guru yang jeli sebaiknya
mengukur terlebih dahulu level instruksional siswa, terutama bila
berhadapan dengan siswa dengan kemampuan beragam, apalagi di
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dalam kelas ada siswa at-risk. Level instruksional merupakan tingkat
instruksional yang bisa dikuasai siswa dengan bantuan guru dan
siswa melihat materi pembelajaran di level ini sebagai materi yang
challenging (O’Shea & Katsafanas, 2010; Seth Aldrich & Wright,
2001) sebab masuk dalam zone of proximal development siswa
(Eggen & Kauchak, 2010; Schunk, 2012). Untuk mengukur (mea-
sure) level instruksional sebenarnya guru mampu melakukannya bila
sekolah-sekolah sudah memahami fungsi asesmen formatif. Sayangnya
di lapangan, fungsi asesmen formatif terkadang disamakan dengan
asesmen sumatif sehingga pemahamannya menjadi kabur.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengenalkan salah satu
asesmen yang bisa membantu mengatasi masalah siswa at-risk yakni
curriculum based measurement (selanjutnya disingkat CBM). CBM
digunakan untuk menentukan level materi instruksional siswa agar
program pembelajaran yang dibangun untuk siswa bisa sesuai dengan
perkembangan terkini siswa; dan saat program dijalankan, pengukuran
berulang juga tetap dilakukan guna melihat proses perubahan belajar
siswa. Seberapa efektif program yang dijalankan, dilakukan dengan
menganalisis data pengukuran yang ditampilkan secara grafik. Grafik
diperlukan sebab membantu melihat perkembangan dari suatu pro-
gram yang diterapkan secara berkesinambungan (Kilgus, Methe,
Maggin, & Tomasula, 2014; O’Shea & Katsafanas, 2010; Seth
Aldrich & Wright, 2001).

Pemilihan CBM karena bisa diajarkan dan dijalankan oleh
guru. Selain itu, CBM memberikan informasi langsung yang digunakan
sebagai feedback untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajar-
an sehingga fungsinya mengisi fungsi asesmen formatif secara rinci
dan sistematis. Kemampuan CBM untuk memecahkan masalah at-
risk menjadikannya sebagai pilihan yang tepat untuk membantu
guru-guru di Indonesia. Dalam kesempatan ini, penulis akan men-
jelaskan hal-hal berkaitan CBM berdasarkan pentingnya dan fungsi
CBM dalam penanganan anak-anak berisiko (at-risk). Diharapkan
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dengan pemaparan akan pentingnya CBM dan fungsinya, akan
memunculkan dorongan untuk mempelajari lebih jauh tentang CBM
untuk kepentingan layanan ke siswa agar semua anak bisa tumbuh
dan berkembang melalui pembelajaran yang berfungsi sebagai treat-
ment atau therapy bagi siswa at-risk.

PENGERTIAN CURRICULUM BASED MEASUREMENT

Dalam dunia pendidikan, ada yang menggunakan CBM dan
ada yang menggunakan CBA (curriculum based assessment), ada
pula yang menggunakannya secara bersama dan bergantian, namun
ada juga yang membedakannya (IrisCenter, 2018; Seth Aldrich &
Wright, 2001). Misalnya ada yang mengetengahkan CBM sebagai
satu bentuk asesmen kelas yang singkat yang digunakan guru untuk
mengevaluasi tidak hanya kemajuan siswa tetapi juga keefektifan
metode pembelajaran yang sedang digunakan dan dilakukan secara
berulang serta bisa diberikan kapan saja sepanjang tahun guna
mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi dan
memodifikasi program pembelajaran; terus mengevaluasi kemajuan
siswa dalam berbagai cara; dan membandingkan hasilnya dengan
norma kelas (atau yang dikenal di sekolah kita dengan KKM),
dengan siswa lain, atau dengan national benchmarking. CBM mudah
dan cepat dilaksanakan dan hasilnya yang disajikan secara visual
yang memberikan gambaran jelas bagaimana kemajuan akademik
siswa. CBM juga memungkinkan guru melacak semua keterampilan
siswa dari satu mata pelajaran sepanjang tahun ajaran (IrisCenter,
2018).

Yang lain melihat CBA sebagai suatu metode yang mengukur
secara sistematis keterampilan akademik dasar siswa dengan meng-
gunakan probes untuk menentukan di mana level (materi) pembel-
ajaran siswa, yang nantinya digunakan sebagai dasar membangun
program siswa. Hasil pengukuran yang berulang sebelum dan selama
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program dijalankan ditampilkan melalui grafik guna memonitor
apakah program berdampak positif atau efektif. Sementara CBM,
lebih jauh lagi menggunakan informasi yang diperoleh melalui CBA
untuk membandingkan siswa dengan norma lokal (KKM) dan untuk
mengidentifikasi keterampilan terkini siswa berkenaan materi
pembelajaran apakah memerlukan modifikasi lanjutan atau intervensi;
dan CBM juga menggunakan lebih lanjut informasi ini untuk
memutuskan hal-hal berkenaan least restrictive environment dan
kelayakan siswa tersebut untuk mendapatkan program tertentu atau
tidak, seperti layanan pendidikan khusus atau tidak (O’Shea &
Katsafanas, 2010; Seth Aldrich & Wright, 2001).

Curriculum based measurement makin banyak digunakan dalam
mengatasi problem membaca, matematika, dan menulis yang banyak
ditemukan di sekolah-sekolah. Beragam riset telah dilakukan ada
yang menggunakan untuk monitor efek dari intervensi akademik/
program individual siswa dan untuk memutuskan apakah intervensi
diteruskan, dimodifikasi, atau dihentikan berdasarkan interpretasi
data times series dan interpretasi dibangun atas analisis visual (Christ,
Zopluoglu, Monaghen, & Van Norman, 2013; Hitipeuw & Firdaus,
2014; Van Norman & Christ, 2016). Ada yang menyandingkan
dengan instrumen lain seperti teacher ratings using performance
screening guides (PSGs) untuk mengukur kemampuan membaca dan
matematika (Kettler & Albers, 2013). Ada yang menggunakan untuk
mengenalkan cara terbaru untuk mengembangkan cara memonitor
kemajuan akademik siswa secara longitudinal (Montague, Penfield,
Enders, & Huang, 2010).

Asesmen pengukuran berulang yang dilakukan ini mengambil
bahan materi pembelajaran dari kurikulum siswa. Guru memberikan
ke siswa probes yang merupakan sampel item yang mewakili bahan-
bahan yang ada di kurikulum, apakah berkenaan membaca, mate-
matika, atau menulis. Misalnya, bila ada siswa kelas IV diketahui
berdasarkan pembicaraan dengan guru bahwa siswa tersebut belum
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bisa membaca, sementara umumnya semua siswa lain sudah bisa
membaca semua paling lambat di kelas II, maka untuk menentukan
level pembelajaran membaca siswa tersebut, probes akan dibuat
dengan sampel-sampel item yang berangkat dari materi bacaan kelas
1 sampai kelas 4. Item-item berisi antara lain: membaca afabet,
mengurutkan alfabet, membaca suku kata dengan beragam pola,
membaca kata yang dibangun dari beragam pola suku kata, dan
membaca kalimat sederhana dengan pola tiga sampai lima kata.
Untuk probes-nya dibuat dengan rentangan waktu sampai lima
menit. Dengan probes akan terlihat sejauh mana level kemampuan
membaca siswa kelas IV tersebut apakah berada pada level kelas 2,
kelas 3, atau bahkan level kelas 1.

Berdasarkan paparan di atas, CBM bisa dipahami sebagai
berikut.
• Cara atau metode pengukuran yang berkelanjutan yang mengguna-

kan probes yang durasinya singkat antara satu sampai lima menit.
• Item dalam probes menggunakan bahan-bahan yang ada dalam

kurikulum siswa di sekolah.
• Hasil probes dijadikan dasar membangun program pembelajaran.
• Hasil pengukuran ditampilkan dalam bentuk grafik untuk diukur

dan dimonitor guna melihat perkembangan siswa.
• Analisis visual grafis dilakukan untuk menentukan keefektifan

program dan penentuan modifikasi.
• Data CBM lebih jauh untuk membuat keputusan berkenaan

kelayakan anak dalam mendapatkan program tertentu atau tidak.

Berdasarkan spesifikasi di atas, dalam pelaksanaannya CBM
memiliki langkah-langkah yang spesifik. Ada enam langkah CBM,
yaitu (1) membangun probes yang tepat; (2) melaksanakan dan
mengukur probes; (3) membangun grafik hasil pengukuran; (4)
menentukan tujuan; (5) membuat keputusan pembelajaran; dan (6)
mengomunikasikan kemajuan.
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PENTINGNYA CBM

Curriculum based measurement diperlukan sekali di sekolah-
sekolah untuk membantu siswa yang berisiko atau mungkin sudah
berisiko mengalami kegagalan dan tinggal kelas karena ketidakmam-
puan mencerna materi ajar atau karena metode yang digunakan guru
kurang sesuai dengan kondisi siswa. Ketidakmampuan ini bukanlah
menunjukkan selalu bahwa siswa tidak bisa menempuh pendidikannya
di jenjang sekolah tersebut, tetapi lebih pada adanya kesenjangan
antara kemampuan awal siswa dan wujud pembelajaran yang dibe-
rikan. Bisa juga disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara
kebutuhan siswa dan program yang dibangun oleh sekolah untuk
siswa (Ardoin, Christ, Morena, Cormier, & Klingbeil, 2013; Iris
Center, 2018).

Di sekolah siswa yang belum bisa membaca yang ditemukan
penulis ada yang sampai kelas empat sekolah dasar. Di kelas, siswa
tersebut bisa dipastikan akan mengalami kegagalan dalam memahami
materi ajar. Mengapa demikian, sebab sejak awal kelas satu, sekolah
di Indonesia menekankan penggunaan buku teks dan pembelajaran
yang berpusat pada siswa. Ketidakmampuan memahami isi buku teks
akan memengaruhi prestasi siswa, sebab setiap tes umumnya meng-
gunakan paper and pencil test yang menuntut pengerahan kemampuan
pengetahuan siswa, tidak saja tentang materi tersebut, tetapi juga
keterampilan membaca materi tes untuk bisa berprestasi. Tidak
jarang siswa semacam ini akan mengalami ketakutan dan juga marah
karena harus berhadapan dengan materi pelajaran yang membuatnya
frustrasi. Akibatnya, siswa bisa saja menolak mengerjakan tugas,
melawan guru, dan mencoba mengalihkan perhatian guru dengan
melakukan hal lain di kelas agar tidak melakukan hal yang tidak
disukainya. Bila hal semacam ini terus berlanjut maka akan terbentuk
perilaku yang tidak sesuai di kelas yang dikenal dengan off-task
behavior atau yang lain menyebut misbehavior (Adelman & Taylor,
2011).
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Pendidik di lapangan atau orang-orang dewasa di sekitar siswa
tidak jarang memandang perilaku misbehavior atau off-task behavior
siswa sebagai ketidakmampuan mengontrol diri dari siswa tersebut
(Adelman & Taylor, 2011). Guru dan sekolah melihat siswa semakin
tidak kondusif dengan belajar. Akibat terburuk, siswa yang berprestasi
di bawah KKM dan belum bisa membaca bisa saja salah dikategorikan
ke dalam anak dengan kemampuan di bawah rata-rata, sebagaimana
yang ditemukan di lapangan (Hitipeuw, 2012) dan juga ada mengate-
gorikan sebagai anak dengan gangguan perhatian dan hiperaktif.

Cara mengategori semacam di atas, di era sekolah inklusif
kemungkinan akan berdampak negatif terhadap perkembangan siswa.
Oleh karena persepsi lingkungan sekolahnya yang melihat ketidak-
mampuan siswa sebagai problem internal siswa. Artinya, kesalahan
bukan pada materi ajar atau metode atau evaluasi yang dijalankan
pihak sekolah yang perlu dimodifikasi. Pandangan semacam ini, bila
meminjam teori atribusi dari Weiner yang melihat bagaimana individu
(guru dan siswa) menginterpretasi peristiwa-peristiwa yang terjadi
akan memengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka (Eggen &
Kauchak, 2010; Santrock, 2010). Guru yang memandang ini prob-
lem internal siswa tidak akan melakukan banyak usaha untuk memo-
difikasi pembelajaran. Sebaliknya, siswa yang percaya bahwa kegagal-
annya karena dia tidak memiliki kemampuan akan menyerah dan
menerima kegagalannya begitu saja dan berhenti untuk belajar. Hal
semacam ini akan menciptakan problem yang tidak berujung yang
dikenal dengan slogan “lingkaran setan”. Selanjutnya bila kondisi
semacam ini terus berlangsung, siswa bisa terganggu perkembangannya
dan menjadi siswa berkelainan (Heward, 2014; Kauffman & Hallahan,
2011). Untuk memutuskan apa yang disebut dengan lingkaran setan
ini, CBM bisa digunakan untuk memecahkan persoalan ini dan
penggunaannya yang tepat akan membantu siswa belajar dan ber-
kembang.
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Membantu mengatasi siswa yang at-risk. CBM mampu mem-
berikan informasi kemampuan awal siswa, sehingga siswa yang
bermasalah dan berisiko (at-risk) bisa mendapatkan materi pembela-
jaran yang dibangun dengan tepat yang memiliki fungsi sebagai
treatment or therapy bagi permasalahan at-risk siswa. Level materi
pembelajaran berada dalam level yang challenging dan ada dalam
zone of proximal development siswa (Eggen & Kauchak, 2010;
Hitipeuw, 2009; Wahyu et al., 2017) maka pembelajaran semacam
ini akan lebih menitikberatkan pada pengalaman sukses dalam belajar
bagi semua siswa. Bagi siswa at-risk mereka akan mendapati ling-
kungan belajar membantu mereka berhasil.

Mampu menjelaskan faktor yang berpengaruh pada siswa.
CBM mampu memberikan informasi dan analisis yang lebih tepat
berkenaan permasalahan yang berkaitan dengan belajar siswa di
kelas karena didasarkan atas data-data empiris. Dengan pengukuran
yang berulang-ulang, diperoleh data-data yang memberikan gambaran
tentang hal apa saja yang berpengaruh dan perlu diubah untuk
membantu belajar siswa. Dengan probes akan diketahui materi ajar
mana yang terlalu tinggi dan membuat frustasi dan materi mana
yang sudah dikuasai sehingga bisa menimbulkan kebosanan pada diri
siswa untuk belajar (Seth Aldrich & Wright, 2001). Selain itu, CBM
membantu mengenali apakah problem siswa muncul karena metode
yang dipilih guru tidak sesuai dengan kondisi siswa sehingga guru
perlu lakukan modifikasi (Christ et al., 2013; Van Norman &
Christ, 2016). Dengan kata lain, CBM memberikan informasi yang
empiris bagi guru faktor apa yang perlu dianalisis dan dimodifikasi
agar pembelajaran bisa berjalan.

FUNGSI CBM

Sebagai formative assessment. CBM ada dalam kelompok
asesmen formatif yang merupakan metode assessment yang memonitor
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kemajuan (IrisCenter, 2018). Asesmen formatif adalah evaluasi ber-
kelanjutan terhadap belajar siswa untuk memberikan balikan berke-
naan performansi pebelajar dan pembelajaran itu sendiri. Sebagai
asesmen yang dirancang untuk memperkirakan kecepatan peningkatan
belajar setiap siswa, mengidentifikasi siswa mana yang tidak membuat
kemajuan dan yang membutuhkan pembelajaran tambahan atau
pembelajaran alternatif. CBM bukanlah hal yang baru sama sekali
dalam dunia pendidikan, hanya saja prosedurnya lebih presisi di-
karenakan digunakan untuk mengatasi problem yang muncul berkaitan
dengan pembelajaran dan performansi siswa.

CBM menggunakan probes yang mengukur keterampilan dan
pengetahuan siswa berdasarkan kurikulum sekolah siswa yang bersang-
kutan. Probes nya menjadi menarik sebab memberikan gambaran
kemampuan dan keterampilan siswa sampai di mana berdasarkan
kurikulum yang ada. Keuntungannya, prestasi siswa tidak saja berguna
untuk melihat kemajuan siswa itu sendiri, tetapi bisa juga digunakan
untuk membandingkan kemajuan siswa dengan norma kelas atau
KKM sehingga CBM mendukung pencapaian kurikulum yang diguna-
kan sekolah (Van Norman & Christ, 2016).

CBM dengan repeated assessment (pengukuran berulang) meru-
pakan cara untuk mendapatkan balikan yang berkelanjutan untuk
memodifikasi pembelajaran dan untuk melihat bagaimana proses
kemajuan belajar siswa dari setiap sesi atau tahap pembelajaran
(Christ et al., 2013; IrisCenter, 2018; Seth Aldrich & Wright, 2001).
Pengukuran yang berulang memberi gambaran di sesi ke berapa
kemajuan siswa mencapai tujuan yang ditetapkan, dan juga meng-
informasikan setelah sesi ke berapa modifikasi harus dilakukan atau
intervensi harus dihentikan misalnya. Semua fungsi pengukuran
berulang menyediakan informasi langsung akan kemajuan siswa dan
pembelajaran itu sendiri.

Pengukuran berulang memberikan on-going & progress moni-
toring (monitoring kemajuan & berkelanjutan) dan ini merupakan
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ciri CBM dikarenakan peristiwa pembelajaran perlu memastikan
apakah terjadi perubahan perilaku pada siswa atau tidak (IrisCenter,
2018). Untuk memastikan hal ini, monitoring perubahan perilaku
atau performansi siswa perlu dilakukan secara regular dan untuk
setiap keterampilan yang ada dalam kurikulum siswa. Selain itu,
perubahan performansi siswa perlu dilihat juga seberapa besar
perubahannya atau kemajuan dibanding dengan sebelumnya untuk
memastikan apakah program yang dibangun melalui proses CBM
sudah efektif.

Feedback (balikan) adalah hal penting dalam CBM. Balikan
dimungkinkan tersedia selalu dalam CBM dikarenakan pengukuran
yang berulang. Data selalu tersedia dari pengukuran berulang sehingga
guru mampu mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menge-
tahui apakah program pembelajarannya yang diberikan perlu dimodi-
fikasi atau apakah performansi siswanya lebih baik atau tidak (Seth
Aldrich & Wright, 2001; Van Norman & Christ, 2016). Dengan
balikan guru bisa segera memperbaiki program pembelajaran apakah
itu materi, metode, atau apa saja yang diperlukan agar program
semakin efektif. Dengan demikian, balikan membantu menginformasi-
kan apakah perlu segera menghentikan pendekatan atau metode
yang digunakan dan diganti dengan yang lain karena data menunjuk-
kan tiadanya kemajuan? Dengan feedback, siswa akan mendapatkan
program yang dirancang dengan lebih tepat dan selalu diperbaharui
berdasarkan perkembangan siswa.

Level of instruction (level pembelajaran) bisa diketahui melalui
implementasi probes (Seth Aldrich & Wright, 2001; Van Norman &
Christ, 2016). Dengan hasil probes, guru mendapatkan masukan apa
yang harus dilakukan dalam perencanaan pembelajaran agar siswanya
mengalami kemajuan dalam belajar dan tidak mengalami masalah
dalam belajar. Level pembelajaran yang cukup menantang akan
membuat siswa merasa nyaman dengan belajarnya dengan bantuan
guru.



99BOOK SERIES 3
Learner’s Characteristics and Personalized Learning Platforms

Secara singkat, CBM dengan fungsinya sebagai asesmen for-
matif, berulang-ulang dilakukan, dan memberikan informasi berkenaan
level pembelajaran siswa serta monitor kemajuan secara berkelanjutan
merupakan hal yang diperlukan untuk membantu meningkatkan
peran guru dalam membantu siswa berisiko terganggu dalam per-
kembangan akademik dan non-akademik. Dengan CBM akan mem-
berikan kompetensi yang lebih ke guru sebab mereka tidak hanya
bisa membelajarkan siswa pada umumnya, namun bisa menangani
dan sekaligus mencegah siswa berisiko di sekolah. Sifatnya yang
formatif memungkinkan penerapannya di sekolah dan dilakukan
oleh guru.

SIMPULAN

Curriculum based measurement (CBM) merupakan asesmen
kelas yang dilakukan guru secara berulang dan item-itemnya disusun
dari kurikulum siswa untuk mengevaluasi di mana level pembelajaran
individual siswa. Level pembelajaran digunakan oleh guru dalam
membangun perencanaan pembelajaran yang tepat. Keberhasilan
program pebelajaran yang dibangun berdasarkan CBM terus dimonitor
untuk melihat ketepatan program, kemajuan siswa, dan kemungkinan
modifikasi program. Dengan demikian, semua siswa at-risk dengan
CBM akan dimampukan dalam pembelajaran dan akan berprestasi.
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BAYU SKAK: MODEL SELF-CONCEPT
BERBASIS PERSONAL BRANDING

JAWA MISUH’

Heppy Jundan Hendrawan
M. Misbahul Amri

Abstrak: Gelombang industri 4.0 membuka peluang luas bagi tum-
buhnya dunia digital, dengan segenap peluang yang hadir bersama-
nya. Media sosial dengan berbagai platformnya menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari kehidupan. Sejak didirikan tahun 2005
YouTube sekarang muncul sebagai salah satu social media dengan
streaming video platform yang terpopuler. Pengguna aktif YouTube
sendiri menurut data terbaru yang dirilis oleh CEO YouTube Su-
san Wojcicki (2018) di seluruh dunia per Mei 2018 mencapai rata-
rata mencapai 1,8 Miliar setiap bulan di seluruh dunia. Potensi ini
tentu penting untuk dikembangkan sebagai peluang sekaligus tan-
tangan bagi generasi milenial. Bayu Skak adalah seorang mahasiswa
Desain Komunikasi Visual UM yang berhasil mengoptimalkan pelu-
ang tersebut. Setelah hampir delapan tahun membangun kreativitas
secara produktif melalui channel Bayu Skak. Mahasiswa yang kemu-
dian dikenal sebagai content creator, sukses meraih Gold Play But-
ton dari YouTube, dengan satu juta lebih subscriber sebagai syarat
capaiannya tentu bukan hal yang mudah. Menggunakan pendekatan
studi kasus diharapkan penelitian ini mampu mengeksplorasi lebih
dalam tentang rumusan self-concept yang terbentuk pada mahasiswa
dengan prestasi khusus tersebut, berikut dampak pada karier profe-
sional yang dirintisnya. Dari data yang dihimpun melalui wawan-
cara, observasi dan dokumentasi kegiatan Bayu Skak, ternyata dite-
mukan kecenderungan bahwa self-concept yang dibangun oleh Bayu
Skak berbasis pada kekuatan dari self-branding yang dibangunnya
secara alamiah. Temuan yang menarik lainnya dari penelitian ini
adalah diusungnya konsep local genuine sebagai medium verbal
maupun visual melalui pendekatan komedial sebagai kemasannya
dan dengan menggunakan term “jawa misuh” sebagai strategi dife-
rensiasinya.

Kata kunci: Bayu Skak, self-concept, personal branding, Jawa misuh
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PENDAHULUAN

YouTube merupakan database video yang paling popular di
dunia internet. YouTube berfungsi sebagai sarana untuk berbagi
video secara online. Situs ini memfasilitasi penggunanya untuk
meng-upload video yang dapat diakses oleh pengguna lain di seluruh
dunia secara gratis. Situs ini memang disediakan bagi mereka yang
ingin melakukan pencarian informasi video dan menontonnya lang-
sung. Pengguna YouTube dapat mengakses dan dapat diakses oleh
siapa saja.

Bayu Eko Moektito atau yang lebih dikenal dengan nama Bayu
Skak adalah seorang YouTuber yang terkenal berkat karya-karya
videonya yang mengusung tema-tema remaja, kehidupan sehari-hari,
dan didukung dengan penggunaan bahasa khas ‘malangan’ yang
sangat kental. Selain itu Bayu Skak juga tercatat sebagai alumni
mahasiswa Program Studi Desain Komunikasi Visual (Angkatan
2011), Jurusan Seni dan Desain, Universitas Negeri Malang. Saat ini
sudah lebih dari satu juta pengunjung yang mengakses channel
YouTube-nya.

Dengan tingginya jumlah pengunjung video YouTube yang
mayoritas penggunanya remaja dan mahasiswa maka penelitian ini
berusaha merumuskan Model Self-Concept Berbasis Media YouTube
sebagai Saluran Pembentuk Karakter Mahasiswa Era Inovasi Disruptif
yang bisa menjawab kebutuhan pengembangan diri mahasiswa meng-
hadapi tantangan masa depan melalui pendekatan kapabilitas yang
berorientasi pada capability development.

Dalam perkembangannya YouTube sebagai salah satu media
sosial, dengan mengusung platform video sharing ternyata mampu
membawa dampak signifikan dalam memformulasikan makna baru
self-concept. Terlebih YouTube sendiri menawarkan berbagai macam
kemungkinan baru baik dari aspek teknologi, konten, maupun
layanannya dengan mengusung inovasi penuh ‘gangguan’ (disrup-
tive) bagi para penggunanya.
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SELF-CONCEPT MELALUI YOUTUBE

Fenomena semakin banyaknya pengguna YouTube dan media
sosial lainnya membawa perubahan signifikan dalam kehidupan
masyarakat. Perubahan tersebut secara fundamental tentu akan ber-
dampak pada bergantinya konsep diri (self-concept) penggunanya.
Self-concept atau konsep diri adalah pemahaman tentang diri sendiri
yang timbul akibat interaksi dengan orang lain. Riswandi (2013: 64)
mengemukakan bahwa konsep diri merupakan faktor yang menen-
tukan (determinan) dalam komunikasi kita dengan orang lain. Konsep
diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita. Persepsi
tentang diri ini bisa bersifat psikologis, sosial, dan fisis menurut
William D Brooks dalam Jalaludin Rakhmat (2015: 98).

Secara khusus perubahan tersebut tampak pada pengguna
media sosial YouTube sendiri, baik yang secara aktif menggunakan
(users) maupun mereka yang sudah menjadi pelanggan (subscriber).
Terlebih YouTube sendiri menawarkan berbagai macam kemungkinan
baru baik dari aspek teknologi, konten maupun layanannya dengan
mengusung inovasi penuh ‘gangguan’ (disruptive) bagi para penggu-
nanya.

Teori disruptive dikemukakan oleh Rhenald Kasali, dalam
bukunya Disruption (2017). Kasali dengan antusias menyuntikkan
semangat perubahan baru, seperti terbaca dari tagline yang ditawar-
kannya: ‘disrupting or disrupted.” Bahkan secara khusus Kasali
menganjurkan kepada siapa pun untuk berani dan segera melakukan
self-disruption. Artinya jika kita sebagai manusia merasa cepat puas
dengan capaian hari ini, dengan hanya mengandalkan stabilitas
situasi yang kemudian berbuah rutinitas dan berakhir pada kemapanan
maka cepat atau lambat kita akan mengalami gegar keadaan, terlebih
ketika berhadapan dengan fenomena a trend break, yaitu sebuah
situasi yang sama sekali baru, tak terduga , dan tidak kita perhitungkan
sebelumnya - yang dengan cepat membawa angin perubahan dengan
dampak ikutannya dalam sekejap. Situasi inilah yang kemudian
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digambarkan secara dramatis oleh Kasali (2017;193) untuk mende-
skripsikan karakter manusia yang masih setia pada comfort zone-
nya, “Kalau anda masih hidup tapi ‘kaku’ dan ‘dingin’ maka sebenar-
nya anda sudah mati.”

Salah satu bentuk self-concept yang dapat dilihat pada studi
kasus Bayu Skak adalah bahwa Bayu Skak sukses melakukan per-
sonal branding. Personal branding adalah proses memasarkan diri
dan karier melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum.
Citra ini kemudian dapat dipresentasikan lewat berbagai jalur, seperti
media sosial, blog, situs web pribadi, hingga perilaku di depan
umum. Dalam hal ini Bayu Skak menggunakan YouTube sebagai
media pembentuk personal brandingnya.

Menurut data terbaru yang dirilis oleh kompas.com(18/09/
2017), Bayu Skak baru saja mendapat penghargaan Gold Button dari
YouTube Indonesia. Penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi
bagi seorang YouTuber yang telah berhasil menghimpun satu juta
pelanggan (subscriber) dari kanal YouTube-nya. Lebih jauh lagi pada
sebuah sesi tanya jawab event YouTube Pop-Up Space di Jakarta
tersebut, Bayu Skak secara gamblang menjelaskan bahwa income per
bulannya dari AdSense (iklan dari Google) via YouTube saja rata-rata
bisa mencapai 2.000 dollar (sekitar Rp 26 juta). Belum lagi pendapatan
dari proyek-proyek seperti menjadi brand endorser yang nilai kon-
traknya diakui bisa mencapai 2.300 dollar (sekitar Rp 30 juta) per
bulan. Artinya pria 24 tahun yang masih menyandang status mahasis-
wa ini bisa meraup pendapatan rata-rata Rp 50 juta dalam setiap
bulan. Pendapatan yang mungkin belum tentu bisa dicapai untuk
karyawan kantoran - bahkan setelah 20 tahun bekerja.

Fakta tersebut membuktikan fenomena inovasi desruptif dalam
bidang teknologi berbasis internet (melalui saluran kanal YouTube)
telah memberi dampak pada perubahan nilai-nilai, gaya hidup,
karakter, hingga orientasi profesional penggunanya terhadap kondisi
reguler pada umumnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa meskipun
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Bayu Eko Moektito secara kompetensi belum dinyatakan lulus secara
formal pada jenjang S1 (bahkan terancam DO), namun sebenarnya
disadari atau tidak Bayu telah berhasil menunjukkan kapabilitasnya
melalui pendekatan life based learning seperti yang sedang digalakkan
sebagai konsep sekaligus patron fundamental pembelajaran di Uni-
versitas Negeri Malang. Minimal apa yang menjadi capaian Bayu
hari ini menunjukan bahwa hal-hal yang menjadi prinsip dasar
konsep pembelajaran life based learning berhasil diimplementasikan
pada konteks riil sebagai wujud nyata dari model capability develop-
ment. Pemilihan YouTube sebagai media pengembangan model self-
concept dan menjadi bagian implementasi dari filosofi inovasi belajar
(learning innovation) bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan
global di masa depan, tentu cukup beralasan.

Gambar 1 Model Self-Concept Youtuber Bayu Skak
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Jika dilihat model self-concept dari seorang Youtuber Bayu
Skak maka secara umum bisa diidentifikasikan bahwa ada skema
konsep diri yang membentuknya. Dari hasil observasi dilakukan baik
secara online maupun off line setidaknya lima faktor utama yang
memengaruhi konstruksi self-concept dari Bayu Skak.
1. Faktor pengalaman (experiences) (A)
2. Faktor latar belakang budaya (cultural background) (B)
3. Faktor latar belakang pendidikan (educational background) (C)
4. Faktor latar belakang sosial (social background) (D)
5. Faktor media Youtube (Youtube channel) (Y)

Skema di atas menunjukkan bahwa setidaknya ada dua self-
concept yang terbentuk dalam perjalanan karier seorang Bayu Skak.
Dalam skema ini hubungan antar lima faktor tersebut, dengan
terbentuknya self-concept bisa dijelaskan dalam konfigurasi relasional
sebagai berikut.

1         +                 +         ( Y )         = Content Creator 

     
A B 

                 
  +                 +         ( Y )         = Personal Branding 

 
 

A C 

            +       
     +                                      = Social Networks 
 

A D 

Gambar 2 Model Konfigurasi Relasional (AB) Berorientasi Content
Creator

Gambar 3 Model Konfigurasi Relasional (AC) Berorientasi Personal
Branding

Gambar 4 Model Konfigurasi Relasional (AD) Berorientasi Social Networks
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Secara lebih detail ke-3 konfigurasi relasional tersebut bisa
dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan orientasi yang akan dijadikan
tujuan akhir (goals). Pembahasan dalam paper ini akan mencoba
menjabarkan secara khusus tentang bagaimana model konfigurasi
relasional yang digunakan oleh Bayu Skak bekerja, dalam membangun
personal branding. Untuk itu, akan ditunjukkan terlebih dahulu satu
segmen yang menjelaskan bagaimana fokus dari model self-concept
Youtuber Bayu Skak berorientasi pada personal branding dioperasio-
nalkan.

Gambar 5 Model Self-Concept Youtuber Bayu Skak –
Segmen Personal Branding

Faktor pengalaman (experiences) menentukan karena Bayu
Skak secara empiris mengalami sendiri beberapa peristiwa, kejadian,
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dan momen yang membekas dalam memorinya. Baik pengalaman
yang sifatnya imajinatif, intuitif, dan interaktif. Setiap pengalaman
yang dialaminya ada yang mudah ‘menguap’, namun ada juga yang
mampu ‘mengendap’ dengan skalanya masing-masing.

Seperti halnya ketika pertama kali akronim SKAK dideklarasi-
kan. Ternyata kata SKAK muncul dari pengalaman dirinya dan
sekumpulan temannya yang sedang kesel atau lelah dengan rutinitas
sekolahnya dulu di SMK sehingga lahirlah SKAK pada sekitar tahun
2010 yang menjadi akronim dari frasa ‘Sekumpulan Arek Kesel’.
Meski lahir dari momen sederhana, namun siapa yang menyangka
bahwa kata SKAK yang kemudian selalu bersanding dengan nama
BAYU menjadi sebuah brand sukses pada akhirnya. Hal tersebut
sekaligus membantah tesis bahwa sebuah brand harus lahir dari
sebuah pemikiran dan konsep yang matang sebelum dipilih dan
dikenalkan ke publik. Terlebih dalam gelombang arus besar revolusi
industri 4.0, tantangan dalam membangun sebuah brand justru pada
fase bagaimana sebuah brand tersebut dirawat (brand maintenance).

Gambar 6 Channel Bayu Skak pada Youtube

Artinya tidak cukup jika pemilik brand hanya fokus pada
bagaimana sebuah brand dikenalkan. Untuk itulah konsistensi (con-
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sistency) menjadi kata kunci untuk memenangkan persaingan, terlebih
dalam menjaga eksistensi sebuah brand sekaligus loyalitas subscriber-
nya. Hal senada juga diyakini oleh Bayu Skak (Hendrawan, 2018)
ketika dihadapkan pada pilihan antara eksplorasi, konsistensi, atau
kreativitas: “Menurut saya konsistensi, karena dengan konsisten kita
bisa mengembangkan kreativitas dan dapat mengeksplor sesuatu
lebih dalam...”.

FAKTOR GAIRAH (PASSION)

Dalam kasus Bayu Skak ditemukan faktor yang ditengarai
menjadi akar dari kesuksesannya, yaitu adanya ‘gairah’ (passion)
lebih pada diri seseorang Bayu terhadap sebuah aktivitas yang terkait
dengan dunia videografi. Passion yang lebih terhadap videografi
seolah menemukan salurannya ketika YouTube memberikan ruang
secara khusus bagi siapa pun untuk membuat channel di dalamnya.
Hal tersebut relevan dengan pilihan Bayu Skak (Hendrawan, 2018)
ketika dihadapkan pada pilihan passion, talent atau vision “Menurut
saya passion, karena menurut saya talenta itu bisa di asah dan vision
dapat berubah ubah sesuai perkembangan zaman sedangkan passion
tidak melihat zaman namun akan terus berkembang”.

Bayu Skak yang sejak lama memendam keinginan untuk menjadi
seorang businessman dan sutradara (film director), laksana gayung
bersambut – Bayu segera merespons untuk mengoptimalkan potensi
tersebut. Karenanya sejak tahun 2010, Bayu tercatat sudah mulai
aktif membuat channel dan mulai mengunggah videonya. Sejak itu
Bayu rata-rata berhasil memproduksi empat video dalam sebulan
dan secara konsisten kemudian mengunggahnya minimal seminggu
sekali ke dalam channel baik yang #Bayu Skak maupun #Bayu Skak
Daily Life. Karenanya video yang sudah ter-publish sejak tahun
2010–November 2017 sudah mencapai kurang lebih 333 video
(Hendrawan, 2017).
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FAKTOR LATAR BELAKANG BUDAYA (CULTURAL BACK-
GROUND)

Faktor tersebut dinilai mempunyai kontribusi cukup signifikan
dalam membentuk karakter khas konten verbal maupun visual dari
Channel Bayu Skak. mempunyai peran yang unik. Hal ini dibuktikan
dengan digunakannya atribut, aksen hingga frase ‘mesoh’ khas Ma-
langan yang memiliki kekhasan (uniqueness). Seperti yang dijelaskan
alasannya oleh Bayu Skak (Hendrawan, 2018) bahwa mesoh bukan
hanya sekadar identitas: “Mesoh menurut saya juga sebagai identitas
orang Jawa, tidak hanya sebagai konten strategi. Oleh karena itu,
sebenarnya yang saya lakukan adalah mengenalkan identitas lokal
saya saja.”

Gambar 7 Tampilan Bayu Skak dalam Kostum Khas Jawa

Meskipun faktor latar belakang budaya dalam skema relasional
berorientasi personal branding tidak terlalu dominan. Namun untuk
kasus Bayu Skak faktor budaya cukup memberikan kontribusi secara
konsisten. Hal tersebut dibuktikan dengan kerap tampilnya Bayu
Skak dengan kostum khas jawa dan penggunaan kata ‘cuk!’ sebagai
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bagian (differentiation) dari identitas budaya yang melekat pada
personanya.

FAKTOR LATAR BELAKANG PENDIDIKAN (EDUCATIONAL
BACKGROUND)

Faktor latar belakang pendidikan pada kasus Bayu Skak meski
diakui tidak berpengaruh secara signifikan, namun dalam skema
berorientasi personal branding. Beberapa unsur penting seperti:
pengalaman yang bersifat eksperimental hanya ditemui, setelah bayu
memperoleh pengalaman langsung (practical) pada saat sekolah di
SMK 4 maupun pada saat kuliah di Jurusan Seni & Desain, Univer-
sitas Negeri Malang. Kemudian dengan bekal pengetahuan (knowl-
edge) yang diperolehnya baik secara teori maupun praktik itulah,
Bayu Skak berhasil merumuskan bagaimana branding strategy dikelola
secara ideal. Bekal tersebut menjadi modal lahirnya kreativitas (cre-
ativity) yang terus-menerus dieksplorasi secara optimal oleh Bayu
Skak dalam bentuk karya mandiri maupun tugas-tugas belajarnya.

FAKTOR LATAR BELAKANG SOSIAL (SOCIAL BACKGROUND)

Faktor latar belakang sosial pada kasus Bayu Skak, lebih
dominan pada soal bagaimana seorang Bayu Skak membangun relasi
sosialnya. Harus diakui bahwa Bayu tanpa relasi yang terbangun
melalui channel media sosialnya mungkin hanya akan menjadi berita
yang datang dan pergi. Karenanya wajar Bayu berpendapat bahwa:
“...fokus dan optimal di karier karena yg terpenting adalah link”
(hendrawan, 2018)”. Jika setiap pengguna media sosial mempunyai
orientasi untuk menunjukkan eksistensinya. Dalam konteks penggu-
naan media sosial berbasis platform video sharing – YouTube. Sebagai
creator maupun user, kita sering dihadapkan pada persoalan bahwa
menjadi seorang youtuber tidak cukup mengandalkan keberadaan
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subscriber saja. Karena karakter subscriber secara psikologis mudah
berubah dan berpindah ke channel yang lain. Terlebih jika merasa
bahwa channel yang di-subscribe tidak mampu lagi menyajikan
kebaruan, keunikan, sekaligus keragaman dalam menyajikan konten-
nya.

FAKTOR YouTube

Faktor YouTube, tentu saja menjadi dominan. Keberadaannya
masih sulit untuk tergantikan. Setidaknya YouTube sudah berhasil
menggeser dominasi media mainstream. Pada saat yang sama media
ini berhasil memberikan ruang alternatif bagi para content creator
untuk menunjukkan hasil karyanya sehingga YouTube secara prinsip
telah mampu meyakinkan kepada siapa pun bahwa media ini menjun-
jung tinggi independensi sekaligus membuka ruang eksistensi seluas-
luasnya. Bagi siapa pun dan di mana pun, asal mau memenuhi
ketentuan Youtube yang berlaku untuk semua. Hal inilah yang
memungkinkan siapa saja bisa kemudian menjadi trending bahkan
viral, jika konten-konten yang ditawarkan memiliki daya tarik lebih
dari konten pada channel lainnya. Oleh karena itu, akan semakin
terbuka peluang untuk mendulang sebanyak-banyaknya – like, share,
comment, dan subscriber. Bayu Skak menjadi bukti bahwa meski
berangkat dari bukan siapa-siapa, namun karena berhasil menjaga
konsistensi & menjamin produktivitasnya kini telah menjelma sebagai
youtuber sukses dengan channel berikut konten-kontennya.

PENUTUP

Bayu segera sadar bahwa labelling diri itu menjadi penting
untuk membangun sebuah identitas personal. Terlebih ketika Bayu
Skak sudah menjadi salah satu content creator yang malang melintang
di dunia maya yang riuh oleh berjuta identitas. Maka secara naluriah
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kebutuhan akan personal branding datang dengan sendirinya. Di
sinilah brand Bayu Skak kemudian hadir sebagai pilihan identitas
yang melekat sekaligus berhasil merepresentasikan karakter Bayu
sebagai salah seorang youtuber dengan karakter ‘Jawa Mesoh’. Oleh
karena itu, sukses tidaknya sebuah brand tidak cukup dari seberapa
bagus atau keren brand itu dibuat, namun harus ada strategi sekaligus
energi yang bersifat disruptive untuk menjaga agar personal branding
tersebut terjaga eksistensinya.

Dalam konteks personal branding Bayu Skak, ada hal mendasar
yang menjadi penting, yaitu hadirnya konsistensi secara produktif.
Sebagai seorang content creator yang mempunyai latar belakang
budaya Jawa Timuran, latar belakang sekolah hingga level S1 dan
latar belakang sosial yang cukup. Ternyata mampu membentuk
karakter Bayu yang mempunyai idealisme dan nasionalisme yang
baik. Bahkan sebagai bentuk komitmennya, Bayu Skak selama tiga
tahun terakhir telah membuat jadwal khusus bagi semua viewers
channel-nya. Terlebih bagi para subscriber-nya yang setia menunggu
sesuatu yang baru pada konten-kontennya. Dengan memberikan
jaminan (guarantee) bahwa akan “Video Baru Setiap Sabtu”, maka
para subscriber-nya semakin merasa terlibat dalam proses kreatif dari
konten-kontennya. Artinya, ada jaminan dari Bayu Skak bahwa hasil
produksinya yang akan diunggah minimal sekali dalam seminggu.
Hal tersebut merupakan bagian dari branding strategy yang diperta-
hankan. Bayu Skak memahami bahwa produktivitas membutuhkan
konsistensi, karena hanya dengan itu apresiasi pun akan tumbuh dan
berkembang. Oleh karena penting bagi viewers, subscriber, maupun
para endorser-nya untuk mendapatkan jaminan kualitas, dengan
memberikan kontinuitas.

Bayu Skak sadar betul bahwa bentuk profesionalismenya telah
berhasil menjadi modal dasar terbentuknya self-concept #1. Atas
pemahaman yang utuh akan konsep diri tersebutlah, yang kemudian
mampu mengantarkan untuk mendapatkan Golden Play Button dari
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pihak YouTube. Kemudian setelah berhasil membangun self-concept
#2, Bayu Skak pun sukses meraih mimpinya yang lain, yaitu
keterlibatannya dalam sebuah produksi film layar lebar yang ikut dia
persiapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan tayang juga suksesnya
film “YO WIS BEN”. Di mana sekarang tengah masuk dalam
produksi sekuelnya “YO WIS BEN 2”.

Self-branding atau self-concept yang dialami oleh Bayu Skak
bermula dari hobi atau passion-nya dalam menggunakan media
sosial terutama YouTube. Berawal dari kegemarannya membuat video-
video lucu yang kemudian diunggah melalui Facebook dan YouTube.
Konsistensinya men-share video-video tersebut melalui jejaring
pertemanannya itulah yang membuatnya dibicarakan banyak orang.
Orang kemudian mengenalnya sebagai sosok yang lucu dengan
tingkahnya yang tidak sungkan di depan kamera, serta ide-ide segar
yang membuat pengguna YouTube tertarik untuk menonton.

Selain passion-nya dalam dunia per-YouTube-an, Bayu Skak
juga melakukan self-branding dengan menggunakan Cultural Back-
ground yang membentuk diferensiasi dengan pengguna YouTube
yang lain. Penggunaan bahasa Jawa sebagai konsep local genuine
yang melekat pada setiap konten YouTube membuatnya terkenal
dengan keunikan, ke-nyeleneh-an dan mampu menarik perhatian.

Jenjang pendidikan juga berpengaruh dengan perkembangan
kariernya. Bayu Skak sudah aktif meng-upload video di YouTube
sejak dirinya masih di SMK. Kemudian melanjutkan pendidikan di
Jurusan Seni Desain Universitas Negeri Malang. Berbekal dari ilmu
pengetahuan yang didapatnya itulah kemudian Bayu Skak memantap-
kan diri sebagai salah satu YouTuber sukses di Indonesia. Dari video
kontennya secara sistematis telah ikut membangun self-concept Bayu
Skak. Bahkan Bayu Skak sebagai channel-nya, kemudian secara
alamiah hadir sebagai personal branding. Dengan memberikan impresi
pada konsistensi atas muatan lokal sebagai konten yang kemudian
disebut “Jawa mesoh” sebagai diferensiasinya.
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MENGASAH KOMPETENSI TRANSVERSAL:
MODAL ADAPTABILITAS GENERASI MILENIAL

Muslihati
Ahmad Yusuf Sobri
Henry Praherdhiono

Abstrak: Era disrupsi mengiringi hadirnya revolusi 4.0. Pengaruh-
nya begitu nyata di berbagai aspek kehidupan manusia saat ini.
Perubahan tersebut menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk
mengembangkan inovasi pembelajaran. Model pembelajaran ino-
vatif berupa perpaduan experiential learning, semi flipped class-
room dan soft-scaffolding digunakan untuk mengoperasionalkan
konsep design thinking, menjadi model pembelajaran inovatif yang
dikemas dalam pembelajaran mata kuliah manajemen inovasi. Mo-
del ini diterapkan untuk mengembangkan kompetensi transversal
atau keterampilan abad 21 sebagai modal adaptabilitas menghadapi
era disrupsi.

Kata kunci: kompetensi transversal, adaptabilitas, pembelajaran
inovatif, design thinking

TANTANGAN ERA DISRUPSI

Semenjak revolusi industri 4.0 mewarnai dunia di awal tahun
2000-an, era baru telah tiba. Perubahan besar terjadi dan munculah
masa disrupsi. Era ini pernah diramalkan Clayton Christensen pada
tahun 1997 melalui buku populer The Innovator’s Dilemma yang
ditulis berdasarkan hasil penelitiannya. Melalui buku itu pula, dia
memopulerkan istilah baru disruption yang saat ini tengah mendunia.

Kasali (2018) memaparkan adanya lima indikator perubahan
era disrupsi yang sangat memengaruhi kecenderungan kerja di ber-
bagai bidang kehidupan saat ini. Pertama, disrupsi menyebabkan
penghematan dan pemangkasan biaya melalui proses bisnis yang
lebih simpel. Kedua, kualitas produksi mengarah pada hasil yang
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lebih baik dibanding era sebelumnya. Ketiga, disrupsi berpotensi
menciptakan pasar baru dan membuka pasar yang selama ini tertutup.
Keempat, produk dan jasa menjadi lebih mudah diakses oleh para
penggunanya, seperti layanan ojek dan taksi online, layanan perbankan
dengan financial technology yang dapat diakses dengan mudah
melalui smartphone. Kelima, disrupsi membuat segala sesuatu menjadi
lebih smart, pintar, hemat waktu dan lebih akurat.

Semua perubahan itu perlu direspons dengan cepat dan cerdas
oleh berbagai kalangan, khususnya perguruan tinggi. Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga wajib bergegas
mengiringi derap era disrupsi dengan membenahi sistem pelayanan
pendidikannya, jika tidak, risiko tenggelam diantara gegap gempitanya
era yang menyatukan seluruh dunia membayangi langkah perguruan
tinggi. Begitu urgennya inovasi di era disrupsi karena di dalam
lembaga pendidikan tinggi inilah generasi terkini—generasi milenial
atau generasi Z—memperoleh pendidikan untuk masa depannya.

Generasi milenial atau sering disebut juga generasi Z dipandang
sebagai digital natives yang lahir, tumbuh dan berkembang bersama
dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
sepanjang rentang tahun 1995 sd 2015 (Singh, 2014; Mohr dan
Mohr, 2017). Karenanya mereka sangat akrab dengan perubahan
yang terjadi, bahkan mereka memiliki andil dalam perkembangan
disrupsi itu sendiri. Sebagai digital natives, generasi ini menjadi
pengguna perangkat komunikasi dan sosial media secara aktif bahkan
menginisiasi munculnya berbagai trend pola komunikasi, fashion,
kuliner, dan aneka bisnis baru yang mampu mengubah dunia.
Kehadiran Gojek, Grab, Traveloka, Bukalapak, dan lain-lain yang
telah mengubah gaya hidup manusia saat ini menjadi bukti nyata
bahwa generasi milenial telah berhasil mewarnai era baru.

Universitas Negeri Malang (UM) sebagai Lembaga Pendidikan
Tenaga Kependidikan (LPTK) merespons geliat era disrupsi melalui
program-program inovatif, salah satunya berupa pengembangan
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inovasi pembelajaran. Gebrakan ini bertujuan menginspirasi mahasiswa
agar memiliki adaptabilitas terhadap abad 21. Program inovatif
merupakan jawaban UM atas dua tantangan besar yang dihadapi
perguruan tinggi saat ini yaitu perubahan demand dam orientasi
dunia kerja atau dunia usaha serta tantangan karakteristik belajar
mahasiswa sebagai generasi milenial.

Dunia kerja saat ini jelas berusaha menyesuaikan diri dengan
tuntutan era disrupsi. Banyak perombakan manajemen bisnis yang
dilakukan berbagai kalangan agar tetap eksis. Sementara itu, karak-
teristik mahasiswa milenial yang khas baik menyangkut gaya dan
cara belajar maupun orientasinya belajarnya. Semua ini menjadi
tantangan bagi UM untuk menciptakan pembelajaran yang mem-
fasilitasi proses belajar generasi milenial.

Tentang model pembelajaran, Wilson dan Gerber (2008) menya-
takan bahwa pembelajaran generasi milenial memerlukan sentuhan
adaptasi pedagogis. Lebih lanjut, Dede (2005) menyarankan peman-
faatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran agar minat
dan antusiasme belajar mahasiswa dapat ditingkatkan. Gairah belajar
memang menjadi variabel penting dalam proses fasilitasi mahasiswa
dalam menguasai berbagai kapabilitas, termasuk kompetensi trans-
versal. Tulisan ini akan mengulas hakikat kompetensi transversal,
urgensi dan model pengembangannya melalui pembelajaran inovatif.

HAKIKAT KOMPETENSI TRANSVERSAL DAN MENGAPA
MENJADI BEGITU PENTING?

Kompetensi yang memadai dan adaptif sangat diperlukan untuk
survive dan berhasil menghadapi era disrupsi. Terkait dengan hal
tersebut UNESCO (United Nations Education, Scientific, and Cul-
tural Organization), salah satu organisasi di bawah naungan PBB
mengemukakan konsep kompetensi transversal, sebuah istilah yang
unik dan baru. Lalu apa sejatinya kompetensi transversal?



124 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2018
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang

Kompetensi transversal pada hakikatnya merupakan kecakapan
generik yang bersifat transferable. Kompetensi ini dipahami sebagai
kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara
integratif ketika menghadapi berbagai situasi yang kompleks baik
lokal dan global (José Sá dan Serpa, 2018). Aspek-aspek utama
kompetensi transversal adalah kemampuan berpikir kritis, intra-
personal, literasi media dan informasi, global citizenship, berpikir
kritis dan inovatif, serta kompetensi hidup sehat secara fisik dan
psikis. Keenam aspek tersebut merupakan serangkaian kompetensi
yang bersifat saling mendukung dan menguatkan. Karena itulah
kompetensi transversal dikonstruksikan dan dicanangkan oleh
UNESCO untuk memberikan arah pengembangan kompetensi
generasi muda agar memiliki adaptabilitas menghadapi pesatnya
transformasi di berbagai bidang. Enam aspek kompetensi transversal
memiliki indikator yang terjabarkan sebagai berikut. (1) Keterampilan
interpersonal meliputi keterampilan komunikasi, keterampilan
berorganisasi, kemampuan bekerja tim dan berkolaborasi, sosiabilitas
dan kolegialitas, empati dan rasa belas kasihan. (2) Keterampilan
intrapersonal terdiri dari disiplin diri, kemampuan belajar mandiri,
fleksibilitas dan adaptabilitas, kesadaran diri, ketekunan dan motivasi
diri, rasa belas kasihan, integritas, dan respek diri. (3) Literasi media
dan informasi terdiri dari etika penggunaan teknologi informasi,
kemampuan mengevaluasi informasi dan isi media secara kritis, serta
kemampuan memperoleh dan menganalisis informasi melalui tekno-
logi informasi dan komunikasi. (4) Global citizenship meliputi kesa-
daran dan keterbukaan, toleransi dan hormat pada perbedaan, tang-
gung jawab dan kemampuan menyelesaikan konflik, pemahaman
etika dan hubungan antar budaya, partisipasi demokrasi, menghargai
alam sekitar/lingkungan, identitas kebangsaan, dan rasa cinta tanah
air. (5) Berpikir kritis dan inovatif terdiri dari kreativitas, kewirausa-
haan, resourcefulness, kemampuan aplikatif, berpikir reflektif, dan
pengambilan keputusan yang beralasan. (6) Kemampuan dan kebiasaan
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hidup sehat baik secara fisik maupun psikologis, kemampuan ini
meliputi, kebugaran fisik, dan kemampuan menerapkan dan meng-
hormati nilai-nilai agama (Serrano, Romero, Bello & Pérez.; 2011,
Inkilla, 2015).

Dengan kompetensi ini seseorang akan menguasai cara dan
strategi menerapkan pengetahuannya serta mampu memecahkan
masalah di lingkungan baru dalam konteks yang lebih luas, multi-
disiplin, berseting kompleks. Dengan kompetensi ini seseorang juga
akan mampu menentukan solusi atau keputusan yang berdasarkan
data dan informasi yang akurat, bersifat etis serta mampu bertanggung
jawab atas solusi tersebut. Kompetensi ini dapat menjadi bekal bagi
seseorang karena memiliki aspek kemampuan komunikasi yang efektif
dan santun. Yang terpenting dari penguasaan kompetensi transversal
adalah terbentuknya pribadi pebelajar mandiri sepanjang hayat
(Serrano, Romero, Bello, & Pérez, 2011; Inkilla, 2015; UNESCO,
2015).

Merujuk pada jabaran dan keunggulan kompetensi transversal
maka tidak berlebihan jika UNESCO menyebutnya sebagai keteram-
pilan abad 21 yang sangat penting dilatihkan pada pebelajar muda.
Kompetensi menjadi modal adaptabilitas mahasiswa menghadapi
tantangan era disrupsi. UNESCO memandang kompetensi ini sebagai
modal bagi generasi milenial dalam menghadapi tantangan era terkini
sekaligus modal untuk mencapai kemajuan bangsa. Hal ini tidak
lepas dari aspek-aspek khas kompetensi yang dipandang Inkilla
(2015) sebagai kompetensi prasyarat untuk menjadi pribadi inovator.

Mengingat urgensi kompetensi transversal maka tantangan
berikutnya adalah penentuan model pembelajaran yang tepat dan
fasilitatif terhadap pengembangan kompetensi ini. Adapun penerapan-
nya tentu perlu mempertimbangkan berbagai hal di antaranya karakter
pebelajar milenial.



126 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2018
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang

KECENDERUNGAN KARAKTER BELAJAR MAHASISWA UM

Sebagaimana disebutkan bahwa dinamika dan transformasi
dunia saat ini memerlukan kemampuan adaptasi yang sangat kuat.
Cepatnya perubahan hanya dapat diimbangi oleh orang-orang kreatif
dan mampu belajar mandiri. Semua tantangan tersebut menjadi
amanah perguruan tinggi dalam hal pembelajaran. Menyediakan
iklim dan budaya akademik yang mendidik dan membelajarkan
merupakan tugas lembaga pendidikan tinggi yang harus diikhtiari
secara serius.

Tantangan tersebut menjadi kian menarik ketika menghadapi
realitas karakter sebagian besar pebelajar milenial di UM. Sebagai
generasi milenial, mahasiswa UM saat ini akrab dengan pemanfaatan
teknologi informasi. Mereka lebih sering memanfaatkan web, blog,
dan e-book sebagai sumber belajar dibandingkan dengan mengakses
sumber belajar cetak. Karakter sedemikian memang menjadi kecen-
derungan pebelajar era saat ini. Notter dan Grant (2018) menyebutkan
dalam bukunya When Millenials Take Over bahwa karakteristik kerja
yang diharapkan generasi yang lahir di tahun 80-an hingga 2004
yaitu sistem kerja digital, terbuka, lentur, dan cepat. Demikian pula
dengan mahasiswa UM. mereka menginginkan situasi pembelajaran
yang menyenangkan, komunikatif, berbasis sistem kerja digital,
terbuka, fleksibel, dan cepat.

Namun di samping harapan akan situasi belajar, belum seluruh
mahasiswa memiliki keterampilan, kebiasaan, dan sikap belajar yang
memadai. Berdasarkan hasil studi awal pada sejumlah mahasiswa
Universitas Negeri Malang diperoleh gambaran bahwa kemampuan
memahami teori dan mengaitkan dengan konteks nyata belum ber-
kembang dengan baik. Hal itu disebabkan kebiasaan membaca buku
teks dan sumber pustaka utama masih sangat rendah. Lebih lanjut
hal tersebut berpengaruh pada kemampuan berpikir kritis dan keca-
kapan penelusuran contoh nyata. Dalam hal kebiasaan belajar, tidak
semua mahasiswa UM memiliki target harian membaca buku teks
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untuk pemahaman teori. Sumber bacaan seperti blog, web, dan
bahan-bahan e-book pendek lebih disukai daripada jurnal ilmiah dan
e-book panjang. Dalam hal sikap belajar, mereka cenderung pasif
dan sangat bergantung. Hal ini terindikasi dari cara mereka mengem-
bangkan ide, di mana mereka memilih untuk belajar di bawah
arahan dibandingkan bernisiatif belajar secara mandiri. Dalam menger-
jakan tugas cenderung menanyakan batas penyelesaian tugas diban-
dingkan menetapkan target dan dalam hal pemahaman antara konsep
dan pengalaman empiris, mereka memilih untuk mencari secara
instan melalui tulisan pada blog atau website dibandingkan dengan
mempelajarinya melalui buku teks, jurnal, ataupun hasil penelitian.
Kecenderungan tersebut perlu dijawab dengan penerapan model
pembelajaran yang menterjadikan pengalaman belajar sekaligus
melatih mereka dalam berinisitiatif, aktif menggali ide inovatif, dan
tentu memiliki keterampilan belajar yang baik, kemampuan komuni-
kasi yang efektif, dan mampu berpikir kritis.

MODIFIKASI MODEL PEMBELAJARAN UNTUK PENGEM-
BANGAN KOMPETENSI TRANSVERSAL

Kegiatan pembelajaran di UM menerapkan berbagai model
pembelajaran. Pada mata kuliah yang berorientasi penguasaan kon-
septual, sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk presentasi dan
diskusi kelompok. Sementara pada mata kuliah praktikum, metode
reherseal, demonstrasi, dan modeling menjadi metode-metode pilihan.

Tentunya setiap model dan metode pembelajaran memiliki
kekurangan dan kelebihan. Secara spesifik, setiap metode pembelajar-
an memiliki kekhasan fungsi dan manfaat. Pola-pola pembelajaran
konvensional seperti tatap muka, tanya jawab langsung, diskusi
kelompok, dan penugasan masih efektif untuk mengembangkan
kemampuan berpikir kritis, membangun interaksi antar-individu yang
empatik dan simpatik, serta melatih mahasiswa mentransfer hasil



128 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2018
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang

belajar dalam konteks riil di lapangan. Namun demikian, pembelajaran
konvensional yang bersifat direktif, lebih mengedepankan teacher
centered dengan metode ceramah dirasakan mahasiswa kurang mena-
rik sehingga minat dan keterlibatan mahasiswa untuk aktif dalam
proses pembelajaran belum cukup terlihat.

Seiring dengan semangat keunggulan, pola pembelajaran yang
diterapkan di Universitas Negeri Malang diharapkan mampu mengem-
bangkan penguasaan teoretis dan pengembangan kemampuan belajar
berkesinambungan bagi mahasiswa. Demi mempertemukan harapan
keunggulan dan tuntutan penyesuaian dengan karakteristik mahasiswa
milenial maka pengembangan kompetensi transversal memerlukan
pola pembelajaran yang sesuai. Hal ini menjadi sangat krusial karena
pemilihan model pembelajaran menjadi satu faktor penentu keberha-
silan pembelajaran (Joice dan Wiel, 2003; Santrock, 2001).

Salah satu model yang berkembang dalam pembelajaran orang
dewasa (andragogi) adalah pembelajaran experiential. Model pem-
belajaran yang dikembangkan oleh Kolb (1984) ini bertujuan mengem-
bangkan capaian belajar kognitif, afektif, dan keterampilan melalui
transformasi pengalaman (experience). Model ini menempatkan penga-
laman dan mengalami sebagai proses sekaligus sumber belajar. Melalui
model ini pebelajar dilatih untuk menyadari, memahami dan mereflek-
sikan pengalaman, untuk kemudian dikonseptualisasi sebagai wujud
hasil belajar. Pada langkah terakhir pebelajar merealisasikan dan
mempraktikkan hasil belajar dalam tindakan nyata.

Model pembelajaran experiential juga memberikan kesempatan
pebelajar untuk menyerap pengalaman baik informasi maupun kesan
belajar yang menyentuh aspek kognitif dan afektif melalui pengalaman
nyata sehingga mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman baru,
pembentukan sikap, dan keterampilan. Dalam pembelajaran ini teori
dan praktik terintegrasi memfasilitasi pebelajar untuk memperoleh
hasil belajar yang utuh. Prosesnya juga dapat mengaktifkan pembelajar
membangun sikap dan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilannya
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melalui pengalaman nyata sehingga pebelajar dapat melatih keteram-
pilan berpikir melalui proses refleksi.

Dalam praktiknya dosen menghadirkan pengalaman dalam
situasi pembelajaran baik pengalaman riil yang dapat dilihat dan
dirasakan langsung oleh mahasiswa maupun pengalaman nyata secara
simbolis melalui sinema ataupun gambar. Pengalaman ini kemudian
dilihat dampak pembelajarannya pada struktur psikologis siswa—
baik kognitif, afektif maupun psikomotor—melalui observasi reflektif.
Langkah refleksi hasil belajar ini merupakan langkah penting untuk
menumbuhkan kesadaran pebelajar mengenai hasil belajarnya.
Selanjutnya, pebelajar akan diajak untuk melakukan identifikasi hasil
belajar dan merumuskannya menjadi poin-poin kesimpulan hasil
belajar. Perumusan catatan sangat penting bagi pebelajar, karena
dengan demikian maka kesan dan ingatannya pada materi dan
proses belajar akan menguat. Langkah terakhir dalam model ini
adalah tahap implementasi dimana pebelajar ditantang untuk
mempraktikkan hasil belajarnya dalam eksperimentasi aktif. Alur
pembelajaran experiential terilustrasi pada Gambar 1.

Gambar 1 Alur Pembelajaran Melalui Pengalaman Kolb (1984: 42)
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Proses belajar tersebut dirancang dalam pola kerja bertahap
sehingga membantu mahasiswa belajar secara berkelanjutan. Beard
dan Wilson (2006) menerangkan bahwa ketika individu memiliki
pengalaman, berarti secara sadar “terlibat” dalam sebuah peristiwa,
sebuah peristiwa atau kondisi yang dipandang secara subjektif. Peris-
tiwa tersebut menyentuh perasaan dan pikirannya dan kemudian
membentuk pengetahuan yang dihasilkan dari observasi aktual atau
dari apa yang dilakukannya, atau di sebut sebagai proses belajar.
Proses belajar dapat terjadi pada berbagai konteks peristiwa yang
dialami seseorang. Oleh karena itu, pengalaman berkaitan erat
dengan proses belajar.

Pembelajaran experiential merupakan perwujudan teori holistis
yang mendefinisikan belajar sebagai sebuah proses utama adaptasi
manusia yang memerlukan keterlibatan diri secara utuh, karena itu
model pembelajaran ini dapat diaplikasikan tidak saja dalam kelas
formal namun juga dalam semua bidang kehidupan. Proses belajar
experiential bersifat fleksibel tempat dan waktu, karena pengalaman
dapat ditemui di mana dan kapan saja (Kolb dan Kolb, 200; Fowler,
J. 2008.). Model ini tidaklah benar-benar baru, ia telah berkembang
dari masa ke masa melalui beragam kajian yang membuktikan
keefektifannya dalam mengembangkan kompetensi pebelajar (Sea-
man, Brown, & Quay, 2017).

Proses belajar experiential berbasis pandangan filosofis John
Dewey dan teori perkembangan kognitif Piaget. Dari Jewey Kolb
menyerap pandangan bahwa belajar merupakan proses dialektis yang
mengintegrasikan pengalaman dengan konsep, observasi, dan tindak-
an. Peran pengalaman inilah yang menjadi diadopsi Kolb sebagai inti
dari model ini, dengan kata lain, landasan filosofis Dewey merupakan
ruh model pembelajaran ini. Sementara dari Piaget, Kolb mengutip
ungkapan bahwa belajar merupakan siklus interaksi antara individu
dengan lingkungan, dengan unsur pokok terletak pada interaksi
yang menguntungkan antara proses akomodasi konsep terhadap
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pengalaman nyata, dan dengan proses asimilasi pengalaman terhadap
konsep yang dimiliki. Rangkaian filosofis, metodologis dan teoretis
inilah yang menjadikan model ini memiliki ciri khas dibandingkan
model pembelajaran lainnya.

Pada kajian ini, model pembelajaran experiential yang dikem-
bangkan dengan pola semi flipped classroom dipilih untuk memfa-
silitasi peningkatan kompetensi transversal pada mahasiswa. Sementara
itu, sebagai bentuk inovasi, model pembelajaran ini dikombinasi
dengan pola semi flipped classroom pada porsi yang selaras dengan
karakteristik belajar mahasiswa UM. Sesuai dengan kajian Hendry
(2017) pembelajaran flipped classroom ansich tidak sesuai dengan
karakteristik mahasiswa UM sehingga pola ini perlu dimodifikasi
menjadi semi flipped classroom, lebih tepatnya, pembelajaran mandiri
terbimbing (soft scaffolding learning).

Modifikasi model dan pola pembelajaran ini juga untuk me-
realisasikan kurikulum berbasis kehidupan. Karena itulah maka pem-
belajaran ini bertujuan mengembangkan kemampuan dan sikap belajar
mahasiswa melalui pembelajaran inovatif. Dalam prosesnya mahasiswa
diberi kesempatan untuk berkegiatan secara mandiri untuk mem-
peroleh pengalaman empiris namun dalam bimbingan dosen. Upaya
ini dimaksudkan untuk merealisasikan adaptasi pedagogis sebagaimana
yang disarankan Wilson dan Gerber (2008) agar konsep pembelajaran
flipped classroom dapat dikembangkan dengan model-model pembel-
ajaran yang searah. Model pembelajaran experiential dipandang
sesuai dengan saran tersebut.

Dalam penerapannya, secara integratif pembelajaran eksperien-
sial memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar
dari materi online dan pengalaman nyata. Di awal pembelajaran,
mahasiswa dibekali latihan keterampilan dan sikap belajar agar dapat
mengakses konten pembelajaran disajikan secara online secara tepat
dan efektif. Materi pembelajaran dipelajari secara mandiri melalui
media video pembelajaran ditindaklanjuti dengan tugas membuat
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rangkuman, mencatat poin-poin penting, membuat pertanyaan, berdis-
kusi secara online dengan sesama mahasiswa, atau membaca referensi
yang relevan. Mereka juga mengerjakan tugas-tugas yang akan menjadi
bahan pembelajaran dan penguatan di kelas. Kegiatan kelas tetap
dilakukan untuk memantapkan hasil belajar sekaligus berfungsi
menjelaskan konsep-konsep yang kurang dipahami. Aktivitas klasikal
dilakukan melalui diskusi, praktik, dialog, dan ekspositori. Dengan
kata lain, pertemuan klasikal berfungsi sebagai forum komunikasi
dan pembimbingan, sementara ruang luar kelas tidak terbatas pada
berbagai setting sesuai topik dan konteks yang dikaji mahasiswa.
Untuk mencatat kronologis capaian belajar, hasil belajar dicatat
dalam jurnal hasil belajar yang dilengkapi dengan form observasi
reflektif.

Bagi Kolb, pembelajaran melalui pengalaman merupakan paduan
alamiah antara pengajaran, bacaan, dan pengujian. Oleh karenanya,
Kolb memandang pentingnya refleksi pengalaman khususnya refleksi
perasaan dalam proses belajar melalui pengalaman. Melalui refleksi
pebelajar dapat menemukan arti penting pengalaman sekaligus me-
nyarikan pengalaman belajar yang paling berkesan. Remer dalam
Silberman (2007) memaparkan peran penting refleksi dan prosedurnya
dalam proses pembelajaran melalui pengalaman. Terdapat dua pola
refleksi yaitu refleksi dalam proses pembelajaran (in the moment)
dan refleksi mengenai proses pembelajaran (about the moment).
Kedua pola refleksi ini dapat membantu pebelajar menemukan
pengalaman penting yang mengembangkan perilakunya.

Dalam melakukan refleksi, Remer dalam Silberman (2007)
refleksi model GURU. Kata GURU merupakan rangkaian dari ground,
understand, use, dan revise. Ground berarti basic atau dasar. Dalam
tahap ini pertanyaan yang diajukan bertujuan mengungkap kesan
dan pemahaman mendasar yang diperoleh melalui pengalaman belajar.
Understand atau memahami bertujuan mengurai pemahaman pebelajar
dalam konteks yang lebih luas melalui perbandingan beberapa
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pengalaman serupa yang terjadi sebelumnya. Revise merupakan proses
menginspirasi dan menggugah pebelajar merancang langkah dan
upaya pengembangan diri dan perilaku. Dalam tahap ini dimunculkan
komitmen diri dan rencana diri. Tahap berikutnya adalah use.
Pebelajar ditanya bagaimana melaksanakan rancangan perubahan
perilaku yang telah dicetuskan dalam komitmen diri (Remer, 2007).

Refleksi pembelajaran yang digunakan menggabungkan pola
refleksi pada saat mengalami (in the moment) dan refleksi pengalaman
itu sendiri (about the moment). Mahasiswa mengajukan pertanyaan
pada diri sendiri (self-questioning) mengenai proses dan hasil kegiatan.
Dalam proses GURU, pebelajar menganalisis situasi terkini, menyim-
pulkan, merancang rencana, dan mengimplementasikan awal ran-
cangan rencana.

Di samping model GURU, dosen juga dapat saran Nagda,
Gurin, dan Lopez (2003) yang mengajukan sejumlah metode refleksi
antara lain diskusi kelas, penjelasan dan tanya jawab mengenai
aktivitas pembelajaran, serta penulisan jurnal belajar mahasiswa.
Metode-metode ini cukup efektif merefleksi diri dan meningkatkan
pemahaman diri mengenai kompetensi diri. Untuk mendukung
efektivitas pembelajaran ini, fasilitator diharapkan mampu menggugah
mahasiswa menganalisis secara kritis pengalaman dirinya baik, kondisi
emosi maupun informasi yang diperolehnya sebagai bentuk ber-
tumbuhnya kesadaran diri (Achenbach & Arthur, 2002; Nagda et
al., 2003). Diskusi kelompok baik dalam kelompok besar ataupun
kelompok kecil serta pengumpulan jurnal mahasiswa merupakan
langkah lebih lanjut yang sangat mendukung proses pembelajaran
yang menerapkan aktivitas experiential (Arthur & Achenbach, 2002).
Penggunaan film popular dalam pendidikan konselor merupakan
salah satu metode experiential yang baik.

Penerapan modifikasi pembelajaran experiential-soft scaffold-
ing learning di UM didukung oleh sistem manajemen pembelajaran
yang tertata dengan baik. Ruang dan suasana kelas tradisional akan



134 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2018
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang

segera bertransformasi menjadi pembelajaran aktif bagi generasi
milenial. UM sejauh ini telah merealisasikan Pedagogical-Space Tech-
nology sehingga model pembelajaran yang kami kembangkan dapat
terwujud dalam pembelajaran aktif di kelas besar (Lee, Morrone dan
Siering, 2017). Penyiapan “ruang belajar aktif ” memang sangat
penting (Dullenbourg, 1999; Hakkinen, 1999).

Setelah modifikasi model pembelajaran inovatif berhasil
dirumuskan, lalu bagaimana wujud nyata konsep pembelajaran yang
mengasah kompetensi transversal? Berikut ini uraian desain perku-
liahan manajemen inovasi; wadah pengembangan kompetensi abad
21 ini.

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI TRANVERSAL MELALUI
MATA KULIAH MANAJEMEN INOVASI

Sesuai dengan sifatnya yang generik, kompetensi transversal
memiliki aspek-aspek utama yang sangat luas dan beragam. Enam
aspek yaitu kemampuan berpikir kritis, intrapersonal, literasi media
dan informasi, global citizenship, berpikir kritis dan inovatif, dan
kompetensi hidup sehat secara fisik dan psikis dapat dilatihkan
secara parsial. Namun dalam konteks kajian ini, kompetensi transver-
sal tidak diposisikan sebagai konten utama pembelajaran melainkan
hidden curriculum. Penentuan ini berdasarkan pertimbangan bahwa
keenam aspek tersebut merupakan serangkaian kompetensi yang
bersifat saling mendukung dan menguatkan. Karena itulah kompetensi
transversal dikonstruksikan dalam sebuah perkuliahan yang bernama
manajemen inovasi.

Mata kuliah manajemen inovasi bertujuan membelajarkan maha-
siswa agar mampu menemukan dan mengembangkan rencana dan
tindakan inovatif sesuai bidang studi melalui pola pikir dan pola
kerja design thinking berlandaskan kajian ilmiah agar mahasiswa
memiliki adaptabilitas tinggi dalam menghadapi berbagai perubahan
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sosial dan teknologi. Pola pikir dan pola kerja design thinking dipilih
karena tahapan kegiatan belajarnya memfasilitasi pengembangan
keenam aspek kompetensi transversal. Detail kegiatan pembelajaran
mengadaptasi langkah design thinking yaitu (1) pemilihan topik
kajian (topic selection), (2) penggalian ide (explore), (3) mencipta
(create), serta (4) menelaah dan menyebarkan (learn and publica-
tion). Dalam perkuliahan Manajemen Inovasi mahasiswa diwajibkan
mengembangkan ide inovatif.

Dalam empat langkah tersebut mahasiswa diinspirasi dan di-
motivasi agar menyadari dan memahami perkembangan sosial dan
teknologi di berbagai belahan dunia berikut tuntutan berinovasi
(berdasarkan perspektif bidang ilmu setiap program studi), memahami
hakikat dan alur kerja design thinking dalam melakukan upaya
inovasi, berlatih menerapkan design thinking melalui analisis sosial
dalam mengidentifikasi masalah (problem sensing), berlatih meng-
identifikasi masalah (problem sensing) melalui beberapa teknik pe-
ngumpulan data, berlatih melakukan analisis data dan penetapan
masalah prioritas, berlatih mengembangkan ide pemecahan masalah
yang menghasilkan karya inovatif, dan berlatih mempresentasikan
dan memublikasikan ide dan karya inovatif.

Melalui aktivitas tersebut enam aspek kompetensi transversal
dapat dikembangkan. salah satu prinsip pembelajaran yang diterapkan
adalah kolaboratif. Dengan prinsip tersebut maka keterampilan in-
terpersonal meliputi keterampilan komunikasi, keterampilan berorga-
nisasi, kemampuan bekerja tim dan berkolaborasi, sosiabilitas dan
kolegialitas, serta empati dan rasa belas kasihan dapat berkembang.
Sementara itu, tahapan eksplorasi ide akan melatih keterampilan
intrapersonal terdiri dari disiplin diri, kemampuan belajar mandiri,
fleksibilitas dan adaptabilitas, kesadaran diri, ketekunan dan motivasi
diri, rasa belas kasihan, integritas, dan respek diri. Penggunaan
media sebagai sumber belajar dan wahana publikasi dimaksudkan
untuk melatih literasi media dan informasi terdiri dari etika peng-
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gunaan teknologi informasi, kemampuan mengevaluasi informasi
dan isi media secara kritis, kemampuan memperoleh dan menganalisis
informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi, serta global
citizenship meliputi kesadaran dan keterbukaan, toleransi dan hormat
pada perbedaan, tanggung jawab dan kemampuan menyelesaikan
konflik, pemahaman etika dan hubungan antar-budaya, partisipasi
demokrasi, menghargai alam sekitar/lingkungan, identitas kebangsaan,
dan rasa cinta tanah air. Adapun kemampuan berpikir kritis dan
inovatif terdiri dari kreativitas, kewirausahaan, resourcefulness, ke-
mampuan aplikatif, berpikir reflektif, pengambilan keputusan yang
beralasan diasah melalui tahap identifikasi topik proyek, hingga
tahap mencipta. Sementara itu, kemampuan dan kebiasaan hidup
sehat baik secara fisik maupun psikologis, kemampuan ini meliputi
kebugaran fisik, kemampuan menerapkan, dan menghormati nilai-
nilai agama dikembangkan melalui pesan-pesan edukatif dalam
kegiatan belajar.

Konten dan prosedur pembelajaran mata kuliah manajemen
inovasi dalam format design thinking dinyatakan layak dan baik oleh
para ahli dan perwakilan mahasiswa sehingga dapat diterapkan
sebagai model pengembangan kompeten transversal. Penilaian baik
tersebut dikarenakan konsep model pembelajaran kompetensi trans-
versal baik prosedur perkuliahan, konten materi perkuliahan dise-
suaikan dengan karakteristik belajar mahasiswa UM saat ini. Buku
materi dirancang menggunakan bahasa yang mudah dipahami disertai
ilustrasi gambar-gambar yang sesuai dengan konten manajemen
inovasi. Pembelajaran manajemen inovasi sedianya akan dimulai
diberlakukan bagi mahasiswa pada semester gasal 2018/2019.

SIMPULAN

Model pembelajaran inovatif yang mengembangkan kompetensi
transversal telah berhasil dirancang melalui kajian ini. Pengembangan
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kompetensi transversal dirancang dalam pola kerja design thinking
yang disajikan pada mata kuliah manajemen inovasi yang telah siap
diterapkan. Hasil kajian ini diharapkan dapat mewujudkan harapan
besar UM untuk menyiapkan generasi milenial yang sukses meng-
hadapi dan mewarnai era disrupsi melalui kurikulum berbasis kehi-
dupan.
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PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)
MELALUI BELAJAR BERBASIS KEHIDUPAN

DI PERGURUAN TINGGI

Sa’dun Akbar

Abstrak: Fenomena kecenderungan berkembangnya karakter buruk
di tengah-tengah masyarakat dan pentingnya menyiapkan generasi
yang siap menghadapi, dapat hidup, dan menghidupi dunia abad
21 dipandang penting untuk mengonstruksi model penguatan
pendidikan karakter di perguruan tinggi. Fenomena banyaknya
karakter buruk di tengah-tengah masyarakat (termasuk di pergu-
ruan tinggi) diduga sebagai akibat dari lemahnya praktik pendi-
dikan—sehingga kurang bermakna sebagai pendidikan karakter.
Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kehidupan di
perguruan tinggi dipandang penting, di samping untuk mengem-
bangkan karakter baik juga untuk menyiapkan generasi abad 21.
Model penguatan pendidikan karakter di perguruan tinggi perlu
dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan ke dalam
berbagai aktivitas pembelajaran dan kehidupan di perguruan tinggi.

Kata kunci: penguatan pendidikan karakter, perguruan tinggi,
belajar berbasis kehidupan.

PENTINGNYA PPK MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS
KEHIDUPAN

Kehidupan dunia pada saat ini berada pada era revolusi industri
4.0 yang ditandai dengan arus informasi yang sangat deras dari
berbagai penjuru dunia, teknologi informasi yang sangat canggih,
dunia semakin menyatu, dan perubahan-perubahan kehidupan yang
sangat pesat. Pesatnya perubahan dunia tersebut menjadikan
kehidupan masa depan yang sangat tidak menentu. Apa yang dipelajari
mahasiswa beberapa tahun yang lalu—bisa saja menjadi kurang
berguna untuk kehidupan masa kini dan apa yang terjadi dan
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dipelajari saat ini juga belum tentu berguna bagi kehidupan yang
akan datang. Berbagai macam ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari
mahasiswa saat ini belum tentu berguna untuk kehidupan masa
depan—karena di masa depan itu suasananya sudah berubah dan
tidak lagi seperti saat ini.

Mahasiswa tentu perlu belajar bagaimana belajar di tengah-
tengah kehidupan yang sedang berubah dan akan terus berubah itu.
Jadi yang terpenting bagi mahasiswa bukanlah belajar untuk
memperoleh pengetahuan masa lalu yang akan dimanfaatkan di
masa yang akan datang, tetapi belajar bagaimana belajar—atau
belajar menghadapi, hidup di dalam, dan menghidupi dunia saat ini
yang sedang berubah agar mereka terbiasa menghadapi, hidup di
dalam, dan menghidupi dunia masa depan yang sama-sama terus
berubah juga. Belajar bagaimana belajar dan mengatasi berbagai
permasalahan dunia yang sedang dan terus berubah-ubah itulah yang
terpenting bagi mahasiswa.

Apa yang perlu dipelajari di tengah-tengah kehidupan yang
berubah itu? Yang perlu dipelajari adalah belajar tentang dunia yang
sedang berubah itu, cara-cara mempelajari atau memecahkan masalah
di dalam dunia yang sedang berubah itu, dan sikap-sikap yang
diperlukan dalam proses pemecahan masalah kehidupan yang sedang
berubah tersebut. Perolehan belajar dari apa yang dipelajari dari
situasi kehidupan yang berubah tersebut tentu saja juga akan berubah
dan cara-cara mempelajari perubahan juga akan berubah sejalan
dengan perubahan itu.

Pembelajaran berbasis kehidupan adalah proses fasilitasi dengan
memanfaatkan situasi kehidupan riil, dengan menggunakan strategi
fasilitasi yang memungkinkan mahasiswa dapat belajar bagaimana
belajar dalam memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupannya
yang terus mengalami perubahan. Belajar memecahkan masalah
dalam situasi perubahan dunia yang sedang berlangsung. PPK melalui
belajar berbasis kehidupan bagi mahasiswa di perguruan tinggi
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hendaknya diupayakan dengan menciptakan, mengembangkan,
mengonstruksi, dan membangun situasi kehidupan riil dalam sebuah
perguruan tinggi yang kondusif untuk pendidikan dan pembelajaran
nilai-nilai karakter. Konstruksi situasi kehidupan ini perlu dilakukan
dengan pendekatan komprehensif berbasis problem karakter di
perguruan tinggi yang perlu diatasi, melalui pembelajaran di kelas,
budaya kampus, manajemen dan tata kelola dan partisipasi masya-
rakat.

PROBLEM KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI

Masalah Penghargaan Kepada Orang Lain

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di suatu pergu-
ruan tinggi tertentu di Malang, ditemukan beberapa fakta karakter
buruk baik yang terjadi pada mahasiswa, dosen, staf administrasi,
dan warga kampus lainnya. Banyak mahasiswa yang kurang mengha-
rgai dosennya ketika sang dosen sedang berbicara di depan kelas.
Faktanya, ketika dosen berbicara di depan mahasiswa tidak sedikit
mahasiswa yang bermain HP sendiri. Kurangnya penghargaan kepada
orang lain bagi mahasiswa juga tampak dari cara-cara mahasiswa
ketika berkomunikasi dengan dosennya melalui WA—hasil penelitian
Aisyah (2018) juga menunjukkan bahwa saat ini sedang terjadi
pergeseran kesantunan mahasiswa dalam hal berkomunikasi dan
berpakaian. Cara berkomunikasi dan cara berpakaian terkait dengan
penghargaan kepada orang lain. Kurangnya penghargaan kepada
orang lain juga tampak pada foto diri yang ditampilkan pada profil
diri di WA—banyak mahasiswa yang menampilkan diri dengan foto-
foto yang seronok yang terkesan kurang punya rasa malu kepada
orang lain.

Kurangnya penghargaan kepada orang lain juga tampak pada
perilaku dosen. Ada saja dosen yang merendahkan karya dosen lain
dengan negative comment dengan nada melecehkan meskipun mereka



144 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2018
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang

sendiri tidak berkarya. Sering juga dijumpai forum-forum seminar
yang sangat sedikit dihadiri dosen meskipun mereka diundang dalam
suatu forum seminar tersebut dan ini bisa juga sebagai bukti kurangnya
penghargaan kepada undangan orang lain atau kurang menghargai
informasi baru atas karya orang lain. Ditemukan juga fakta terjadi
saling memotong pembicaraan saat terjadi rapat ketika membahas
suatu persoalan tertentu. Kesediaan untuk mendengarkan apa yang
sedang dibicarakan orang lain terkesan masih kurang. Kurangnya
penghargaan kepada orang lain di kalangan dosen juga tampak dari
masih seringnya ada keluhan dari mahasiswa akan kesulitan ber-
komunikasi antara mahasiswa dengan dosen saat melakukan bim-
bingan skripsi dan tesis oleh beberapa dosen tertentu. Sulitnya
proses komunikasi dalam bimbingan ini bisa juga dipandang sebagai
kurangnya penghargaan dosen kepada mahasiswa. Peran dosen sebagai
fasilitator masih dirasakan belum berjalan secara optimal.

Masalah penghargaan kepada orang lain juga ada kalanya
muncul dari tenaga administrasi dalam hal layanan kepada mahasiswa.
Ada saja keluhan dari mahasiswa ketika mahasiswa memerlukan
layanan dari staf administrasi yang merasa kurang puas. Banyak
tenaga administrasi yang lebih asyik bermain HP atau bermain
Facebook di tengah-tengah memberi layanan kepada mahasiswa
sehingga terkesan kurang menghargai mahasiswa yang memerlukan
bantuan, dan lain sebagainya.

Masalah Kejujuran

Karakter buruk mahasiswa lainnya adalah tidak sedikit maha-
siswa yang memalsukan tanda tangan dalam daftar hadir mahasiswa
atau memalsukan tanda tangan dosen pada lembar bukti keterlibatan
mereka pada seminar desain operasional proposal skripsi. Banyak
fakta menunjukkan ditemukan banyak mahasiswa yang sekadar titip
nama ketika mengerjakan tugas kelompok. Sering ditemukan fakta
uji plagiasi karya ilmiah mahasiswa yang mencapai kemiripan yang



BOOK SERIES 3
Learner’s Characteristics and Personalized Learning Platforms

145

cukup tinggi. Kebiasaan mencontek pekerjaan orang lain juga masih
sering dijumpai di kalangan mahasiswa.

Di kalangan dosen pun ada saja hasil uji plagiasi karya dosen
yang mencapai kemiripan dengan karya orang lain yang cukup
tinggi. Bahkan, ada saja dosen yang didiskualifikasi ketika mengajukan
sertifikasi dosen karena ditemukan kemiripan yang sangat tinggi
pada deskripsi diri yang diajukan atau pada karya ilmiah yang
diajukan. Masalah kejujuran juga tampak dari banyaknya karya tulis
mahasiswa yang berupa makalah yang tidak dikembalikan kepada
mahasiswa setelah dikoreksi. Tidak dikembalikannya pekerjaan
mahasiswa (misalnya hasil UTS, UAS, dan tugas-tugas lainnya) oleh
dosen diduga ada kaitannya dengan kejujuran dalam hal mengoreksi
dan memberi masukan atas karya mahasiswa. Kejujuran dan
keterbukaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kejujuran
dalam administrasi keuangan baik yang dilakukan oleh dosen,
mahasiswa, maupun tenaga administrasi juga masih menjadi persoalan
karakter.

Masalah Kolaborasi

Banyak pekerjaan di perguruan tinggi yang menuntut dikerjakan
secara tim baik dalam tim teaching, tim research, dan berbagai tim—
dalam pekerjaan-pekerjaan secara adhok. Dalam pekerjaan menyiap-
kan borang akreditasi prodi misalnya masih saja dirasakan sangat
berat. Sangat berat karena dirasakan kurang adanya kekompakan
kerja secara tim. Ketika dosen diminta untuk menyerahkan daftar
karya ilmiah dan bukti fisik karya ilmiahnya misalnya terasa sekali
sangat lambat. Pelibatan bagian-bagian administrasi yang terkait
dengan penyiapan borang juga belum berjalan secara optimal—
sehingga pengumpulan data masih arus dilakukan oleh dosen yang
tidak memiliki data tersebut. Pelibatan masih cenderung berada di
atas kertas—dan belum bisa bekerja secara tim secara optimal.
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Kolaborasi di antara dosen dan mahasiswa dalam tim riset juga
dirasakan belum bisa berjalan secara optimal. Bisa saja terjadi karena
overload pekerjaan setiap dosen namun faktanya masih saja dido-
minasi oleh ketua timnya kurang pelibatan dan keterlibatan anggo-
tanya belum berjalan secara optimal. Visi kerja secara tim yang saling
membelajarkan dan saling belajar di dalam kerjasama secara tim
belum bisa berjalan secara optimal. Banyak mahasiswa yang terlibat
dalam penelitian dosen—ada kecenderungan pelibatannya masih
relatif terbatas pada pengumpulan data, bahkan ada yang sekadar
dicantumkan untuk mencapai skor yang tinggi pada laporan penelitian
ketika laporan penelitian itu dinilai.

Masalah kolaborasi juga tampak pada kerjasama dalam team
teaching. Ada topik-topik perkuliahan tertentu, bahkan mata kuliah
tertentu yang memerlukan perkuliahan secara tim. Tim dosen yang
terdiri dari dua–tiga orang misalnya perlu hadir bersama-sama dalam
membahas topik perkuliahan tertentu. Ditemukan fakta bahwa ada
saja mata kuliah tertentu yang dirancang secara tim teaching kurang
berjalan secara optimal. Dosen yang seharusnya hadir di depan kelas
secara tim—sering diubah menjadi hadir di depan kelas secara
bergantian. Situasi ini menggambarkan rendahnya kemampuan kola-
borasi dalam kerjasama secara tim.

Masalah Kedisiplinan

Di berbagai perguruan tinggi terdapat norma-norma berupa
misalnya kode etik dosen, tata tertib mahasiswa, dan tata tertib
tenaga administratif yang mengikat perilaku mereka. Berbagai norma
tersebut seharusnya dipatuhi oleh pihak-pihak yang diatur sehingga
tercipta kehidupan yang tertib juga. Faktanya banyak terjadi indisi-
pliner terhadap tata tertib itu baik yang dilakukan oleh dosen,
mahasiswa, pihak administrasi, dan lainnya dalam sebuah perguruan
tinggi baik dalam hal kehadiran, cara berpakaian, pemanfaatan
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fasilitas, dan dalam tata hubungan antar manusia di dalam suatu
komunitas perguruan tinggi.

Fakta yang menggambarkan kekurangdisiplinan dimaksud di
antaranya adalah banyak dosen yang kurang bisa melaksanakan
tatap muka perkuliahan sesuai dengan time schedule yang ditentukan
oleh fakultas; masih ada saja dosen yang harus mengganti perkuliahan
karena mereka tidak bisa hadir kuliah sesuai jadwal perkuliahan—
sehingga mahasiswa yang seharusnya sudah bisa menikmati liburan
mereka harus berangkat kuliah karena dosen yang kurang disiplin.
Banyak dosen yang terlambat menyerahkan nilai akhir. Banyak
dosen yang terlambat dalam menyerahkan laporan penelitian dan
pengabdian masyarakat dari ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M
atau LP3. Dalam berpakaian misalnya banyak dosen yang kurang
patuh dalam berpakaian sesuai dengan hari-hari tertentu dengan
pakaian tertentu yang sudah ditentukan oleh lembaga.

Masalah karakter penghargaan kepada orang lain, kejujuran,
kolaborasi, dan kedisiplinan sebagaimana dikemukakan di atas, sangat
dimungkinkan terjadi karena kehidupan di dalam perguruan tinggi
yang bersangkutan kurang bermakna sebagai wahana untuk pendi-
dikan karakter. Praktik pembelajaran di kelas, budaya kampus,
kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, dan pelibatan masyarakat dalam
pendidikan karakter diduga belum optimal diarahkan untuk pengem-
bangan karakter seluruh anggota komunitas kampus suatu perguruan
tinggi.

Karakter yang masih dianggap masih lemah—misalnya kepada
orang lain, kejujuran, kolaborasi, dan kedisiplinan dapat dijadikan
karakter utama yang perlu diutamakan. Lemahnya karakter tersebut
diduga disebabkan oleh lemahnya praktik pendidikan karakter di
perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk itu, penguatan pendidikan
karakter perlu dilakukan di perguruan tinggi. Dengan praktik pendi-
dikan karakter yang kuat diharapkan mampu mengembangkan karak-
ter anggota komunitas yang kuat juga. Berbagai pengalaman belajar
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di perguruan tinggi perlu digerakkan dengan empat karakter utama
(penghargaan, kejujuran, kolaborasi, dan kedisiplinan) yang menjadi
problem karakter tersebut.

Pendekatan penguatan pendidikan karakter (PPK) di perguruan
tinggi yang dianggap tepat adalah pendekatan komprehensif
sebagaimana dikemukakan oleh Lickhona (1992) dalam Educating
for Character dengan adaptasi dengan latar perguruan tinggi yang
bersangkutan. Adapun model pendekatan komprehensif Lickhoma
digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 Model Komprehenshif (Lickhona, 1992)

Pendekatan komprehensif yang dimaksud adalah cara pandang
dalam membelajarkan nilai-nilai (karakter) dengan strategi yang
menyeluruh baik melalui strategi pembelajaran di kelas—misalnya
dengan menjadikan doses sebagai model—contoh teladan, memba-
ngun komunitas belajar yang menjunjung tinggi nilai etik, membangun
karakter berbasis disiplin, menciptakan lingkungan kelas yang demo-
kratis, mengintegrasikan karakter melalui kurikulum, mempraktikkan
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pembelajaran kooperatif, penghargaan pada karya, refleksi etik, dan
pembelajaran pemecahan masalah; maupun melalui strategi pem-
belajaran di luar kelas. Strategi pembelajaran di luar kelas dapat
dilakukan dengan menjadikan sekolah, orang tua, dan komunitas
menjadi partner, serta menciptakan budaya etik dan budaya excel-
lence di perguruan tinggi.

Model komprehensif Lickhona di atas juga pernah diadaptasi
untuk Revitalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah (Kemdikbusd,
2012) yang dikemas dalam lima buku pedoman: (1) Pendidikan
Karakter Melalui Pendekatan Komprehensif—Sebagai Payung yang
Memayungi; (2) Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran di Kelas;
(3) Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah; (4) Pendidikan
Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler; dan (5) Pendidikan Karak-
ter Melalui Partisipasi Masyarakat. Revitalisasi di atas kemudian
disempurnakan lagi dalam gerakan penguatan pendidikan karakter
(Kemdikbud, 2017) dengan 5-nilai utama religius, nasionalis, gotong
royong, integritas, dan mandiri dengan basis-basis gerakan melalui
menajemen dan tata kelola sekolah, pembelajaran di kelas, budaya
sekolah, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan komprehenship ini
sangat dimungkinkan dapat diimplementasikan dalam PPK di
perguruan tinggi.

PPK BERBASIS KEHIDUPAN PERGURUAN TINGGI

PPK berbasis kehidupan adalah upaya penguatan praktik
pendidikan karakter dengan menggunakan situasi kehidupan riil
yang ada dan berlangsung di perguruan tinggi. Nilai-nilai karakter
yang diutamakan dihidupkan dalam kehidupan perguruan tinggi
sehingga menjadi nilai-nilai kehidupan perguruan tinggi. Nilai-nilai
kehidupan yang hidup di perguruan tinggi itulah yang kemudian
menjadi sumber belajar, media pembelajaran, sekaligus menjadi stan-
dard evaluasi pembelajaran nilai-nilai (karakter) yang diutamakan.
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Mengapa ada core value yang diutamakan? Karakter pada
dasarnya adalah value in action. Nilai atau keyakinan nilai yang
diwujudkan dalam tindakan. Nilai adalah penggerak perilaku. Pen-
didikan karakter merupakan upaya menginternalisasikan nilai-nilai
pada diri seseorang. Untuk itu nilai-nilai yang diutamakan perlu
diintegrasikan ke dalam kehidupan perguruan tinggi. Kehidupan
perguruan tinggi hendaknya dimaknai secara luas—tidak sekadar
aktivitas yang berada dalam sebuah perguruan tinggi tetapi juga
kebiasaan-kebiasaan hidup yang terjadi di dalam perguruan tinggi.

Kehidupan perguruan tinggi sangat diwarnai dengan kegiatan
Tri-Dharma Perguruan Tinggi—yang mencakup pendidikan dan
pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jika mengacu
kepada kegiatan Tri-Dharma Perguruan Tinggi maka nilai-nilai utama
yang diperjuangkan untuk diinternalisasikan pada segenap komunitas
perguruan tinggi hendaknya dapat diintegrasikan ke dalam praktik
pendidikan dan pembelajaran, kegiatan penelitian, dan kegiatan
pengabdian masyarakat. Jika mengacu kepada basis-basis penguatan
pendidikan karakter sebagaimana dikemukakan oleh Lickhona (1992),
Depdikbus (2012, dan 2017) maka penguatan pendidikan karakter
di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-
nilai karakter ke dalam pembelajaran di kelas, budaya sekolah,
ekstrakurikuler, partisipasi masyarakat, dan manajemen dan tata
kelola perguruan tinggi.

Pembelajaran di kelas mencakup perencanaan, pelaksanaan,
dan asesmen dan evaluasi pembelajaran berdasarkan rombongan
belajar. Baik proses-proses pembelajaran ini terjadi di dalam maupun
di luar ruang kelas. Penataan fisik ruang dan penataan sosial orang-
orang dalam proses pembelajaran juga perlu dibangun sehingga
kondusif untuk pendidikan karakter. Dari penataan fisik dan sosial
kelas inilah kemudian akan terbangun situasi pendidikan dan pem-
belajaran untuk pendidikan karakter.
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KONSTRUKSI MODEL PPK BERBASIS KEHIDUPAN DENGAN
PENDEKATAN KOMPREHENSHIP DI PERGURUAN TINGGI

Mengacu kepada problem karakter di perguruan tinggi, PPK
berbasis kehidupan, dan pendekatan komprehensif di atas, berikut
ini disajikan gambaran PPK berbasis kehidupan di perguruan tinggi
sebagai berikut.

Core Values

Core values yang diutamakan dalam PPK perguruan tinggi
adalah nilai karakter yang dianggap lemah di perguruan tinggi yang
bersangkutan atau problem karakter yang paling menonjol terjadi di
suatu perguruan tinggi. Dalam konteks ini, sebagaimana telah dike-
mukakan di atas, yang menjadi core values (nilai-nilai inti), atau
nilai-nilai yang diutamakan untuk dikuatkan adalah nilai-nilai:
penghargaan, kejujuran, kolaborasi, dan kedisiplinan.

Nilai-nilai yang diutamakan juga perlu masuk ke dalam visi,
misi, dan tujuan perguruan tinggi—dan mewarnai branding yang
ditentukan oleh perguruan tinggi. Branding ini akan memberi image
yang positif dalam penguatan nilai-nilai karakter yang diutamakan
itu. Visi adalah apa yang akan dijangkau perguruan tinggi di masa
yang akan datang. Misi adalah pesan yang dibawa yang diwujudkan
dalam berbagai program kegiatan—misalnya pendidikan dan pem-
belajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang ada dalam
suatu perguruan tinggi. Tujuan adalah kualitas-kualitas (karakter)
yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu.

Visi, misi, tujuan, dan branding pendidikan suatu perguruan
tinggi ini perlu disusun bersama oleh segenap civitas akademika
suatu perguruan tinggi. Visi, misi, tujuan, dan branding dengan
muatan karakter utama tersebut kemudian disepakati bersama, diso-
sialisasikan ke segenap bagian komunitas dalam suatu perguruan
tinggi, seluruh anggota komunitas membangun komitmen bersama
untuk mewujudkannya secara kolaboratif dan sinergis.
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Nilai-nilai yang terangkum dalam Visi, misi, tujuan dan brand-
ing tersebut diintegrasikan ke dalam manajemen dan tata kelola
perguruan tinggi, kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembelajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut
juga diintegrasikan ke dalam tradisi dan kebiasaan-kebiasaan hidup,
gagasan dan pola berpikir, aktivitas berkarya, dan karya dalam
kehidupan perguruan tinggi.

PPK Melalui Pendidikan dan Pembelajaran Berbasis Kehidupan Kelas

Pendidikan dan pembelajaran di kelas senantiasa mengaitkan
komponen-komponen pembelajaran. Komponen-komponen pem-
belajaran yang dimaksud mencakup: mahasiswa, dosen, tujuan pem-
belajaran, strategi, sumber dan media, sarana pembelajaran, dan
asesmen dan penilaian pembelajaran.

Cara pandang dosen terhadap mahasiswa misalnya sangat
menentukan bagaimana perlakuan dosen kepada mahasiswa dalam
proses pembelajaran. Ketika mahasiswa dipandang sebagai “mu-
rid”—yang dalam bahasa Arab artinya orang yang membutuhkan—
orang yang mempunyai kehendak dan keinginan maka dosen akan
cenderung lebih menghargai mahasiswa sebagai subjek sehingga
dosen dapat memosisikan diri sebagai fasilitator yang melayani
kepentingan dan kemauan mahasiswa, memberi kemudahan-kemu-
dahan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa belajar nilai-nilai
karakter dengan mudah. Kemauan untuk membantu, membimbing,
ngemong, mendorong, menginspirasi, dan mengarahkan akan lebih
nyata dibanding ketika dosen memandang mahasiswa sebagai objek.
Sikap demokratis, keterbukaan, dan kejujuran akan lebih nyata ada
pada diri dosen ketika mereka memandang mahasiswa sebagai subjek
yang aktif, kreatif, dan produktif. Perlakuan dosen kepada mahasiswa
sangat menentukan karakter mahasiswa.

Dosen hendaknya mampu tampil menjadi pemimpin moral di
kelasnya. Dosen menjadi figur sentral dalam pendidikan karakter
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bagi mahasiswanya. Ia menjadi kurikulum yang hidup—karena pola
berpikirnya, ucapannya, dan tindak-tanduknya dalam memperlakukan
mahasiswa akan menentukan karakter mahasiswa. Ia menjadi inspi-
rator dan teladan bagi mahasiswanya. Dosen dapat berperan menjadi
hidden curriculum bagi mahasiswanya. Kepemimpinan dosen dalam
proses pendidikan dan pembelajaran sangat menentukan keberhasilan
penguatan pendidikan karakter. Berdasarkan beberapa penelitian
yang dilakukan (Akbar, 2007, 2010, 20012, 2013, dan 20017)
bahwa sekolah-sekolah yang kepala sekolah dan guru-gurunya mene-
rapkan kepemimpinan moral dalam proses pembelajarannya mereka
menjadi pendidik karakter yang berhasil. Sekolah-sekolah yang praktik
pendidikan karakternya baik dan mampu menjadikan murid-muridnya
berkarakter baik adalah sekolah yang kepala sekolah dan guru-
gurunya menerapkan kepemimpinan moral. Kepemimpinan moral
adalah suatu kepemimpinan yang ditandai dengan satunya keyakinan
dengan ucapan, sikap, dan perbuatan. Jika dosen mampu tampil
menjadi pemimpin moral maka mereka menjadi orang yang sangat
tepercaya dan karismatik di hadapan mahasiswa. Karisma dosen
sangat menentukan karakter mahasiswa. Dosen pendidik karakter
adalah mereka yang dapat menjadi guru bagi mahasiswanya. Ia bisa
tampil sebagai ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan
tutwuri handayani sebagaimana dinyatakan oleh Dewantoro (1962).

Dari segi tujuan pembelajaran, nilai-nilai karakter yang diuta-
makan hendaknya diintegrasikan ke dalam tujuan pembelajaran.
Penentuan nilai-nilai karakter dalam tujuan pembelajaran ini menjadi
sangat mendasar karena tujuan pembelajaran akan mengarahkan
jalannya proses pembelajaran. Jika Anda tidak jelas ke mana Anda
akan pergi maka Anda akan sampai ke tempat lain yang tidak dituju
(akan tersesat). Muatan nilai karakter dalam tujuan pembelajaran
akan menentukan isi pelajaran yang akan digali dari berbagai sumber
belajar, menentukan pilihan strategi pembelajaran—pendekatan, mo-
del, metode, teknik, dan taktik dalam proses pembelajaran.
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Di samping nilai-nilai karakter perlu diajarkan tersendiri melalui
model-model dan metode pendidikan nilai dan karakter, nilai-nilai
karakter perlu diintegrasikan melalui pilihan strategi/metode pembel-
ajaran. Karakter krisit, kreatif, dan produktif misalnya dapat diha-
dirkan melalui pembelajaran dengan pembelajaran berbasis proyek,
problem based learning, discovery—inquiry menggunakan pendekatan
scientific dengan model-model dan model-model yang serumpun.
Implementasi pendekatan kooperatif (Akbar, 2015) dengan berbagai
model pembelajaran yang serumpun dengan kooperatif sangat efektif
dalam pengembangan karakter kolaboratif, komunikatif, dan peng-
hargaan kepada orang lain.

Pilihan terhadap strategi dan model-model pembelajaran untuk
penguatan karakter hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip dalam
pendidikan nilai dan karakter. Dewantoro misalnya pada tahun
1937 telah menulis Pendidikan Adab dalam sebuah majalah Pusara
(Dewantara, 1962) bahwa pendidikan adab (karakter) hendaknya
dilakukan dengan melibatkan prinsip ngerti, ngroso, dan nglakoni.
Thomas Lickona (1992) menyatakan unsur-unsur karakter itu terdiri
atas moral knowing, moral feeling, dan moral action. Di samping itu,
Abdullah Gymnastiar seorang kiai yang memimpin sebuah pesantren
Daarut-Tauhied Bandung yang lebih dikenal sebagai Bengkel Akhlaq
oleh para wartawan menerapkan filosofi pikir, dzikir, dan ikhtiar
dalam proses pembelajaran di pesantrennya (Akbar, 2000). Bohlin
(2001) juga menekankan bahwa proses internalisasi nilai akan berjalan
secara efektif ketika proses pembelajaran melibatkan proses-proses
understanding, action dan reflection.

Integrasi prinsip-prinsip ngerti, ngroso, dan nglakoni (Dewan-
toro, 1962), unsur-unsur karakter (Lickhona, 1992) dan proses
siklus understanding, actiong, dan reflection (Bohlin, 2001) di atas
diintegrasikan dalam sebuah model pembelajaran Tri Prakoro (Akbar,
2010, 2012, 2013, 2016) bahwa implementasi model triprakoro
dapat mengembangkan karakter kepatuhan dan kerjasama. Untuk
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itu, agar proses-proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen
dapat bermakna sebagai pendidikan karakter maka para dosen perlu
menerapkan model-model pembelajaran yang dalam sekali praktik
pembelajaran sudah merangkum seluruh unsur karakter dan prinsip-
prinsip pendidikan karakter sebagaimana telah dikemukakan oleh
Dewantoro (1962), Lickhona (1992), Abdullah Gymnastiar (Akbar,
2000), dan Akbar (2015) tersebut.

Asesmen autentik yang berperan sebagai umpan balik dengan
segera terhadap karakter buruk warga komunitas kampus hendaknya
diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Pengumpulan
data tentang kemampuan mahasiswa melalui berbagai cara tidaklah
dimaksudkan untuk menjastifikasi, memilih dan memilah mana warga
komunitas (mahasiswa, dosen, tenaga administrasi) yang berkarakter
baik dan berkarakter buruk, tetapi, yang lebih penting lagi adalah
untuk segera mengetahui karakter buruk yang muncul dalam proses
pembelajaran sehingga melalui pembelajaran lanjutan karakter buruk
tersebut dapat diperbaiki melalui proses pembelajaran. Jadi asesmen
autentik dalam pembelajaran karakter berperan untuk penguatan
karakter tentu yang muncul pada saat proses pembelajaran berlang-
sung.

PPK Melalui Budaya Kampus

Penguatan pendidikan karakter melalui budaya kampus dapat
dilakukan melalui unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya di antara-
nya mencakup: sistem ide (gagasan, filosofi) yang dibangun dalam
sebuah perguruan tinggi; kebiasaan hidup dalam sebuah perguruan
tinggi; aktivitas bekerja/berkegiatan dalam perguruan tinggi, dan
orientasi pada karya yang dihasilkan.

Sistem ide yang dibangun dalam sebuah perguruan tinggi
dapat tecermin dalam visi perguruan tinggi. Di dalam visi terdapat
sistem nilai—nilai-nilai (values) apa yang diperjuangkan dalam kehi-
dupan perguruan tinggi, visi—pesan nilai apa yang diperjuangkan
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melalui berbagai aktivitas (misalnya pendidikan dan pembelajaran,
penelitian, dan pengabdian masyarakat) dalam kehidupan perguruan
tinggi, dan tujuan—kualitas output dan outcome yang seperti apa
yang akan dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi. Visi perguruan
tinggi hendaknya mewarnai pola berpikir baik oleh mahasiswa,
dosen, dan tenaga administrasi yang ada di dalam perguruan tinggi.

Kebiasaan-kebiasaan hidup yang mendukung pengembangan
karakter juga perlu diciptakan dan dikembangkan dalam kehidupan
keseharian perguruan tinggi. Kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan
kegiatan terprogram perlu dikembangkan yang bersesuaian dengan
nilai-nilai karakter yang diinternalisasikan pada warga kampus.
Penataan situasi fisik—misalnya tata ruang, tata bangunan, tata
perabotan hendaknya mendukung secara fungsional akan penanaman
nilai-nilai karakter yang diperjuangkan untuk dibangun. Penataan
sosial—yang berkaitan dengan bagaimana hubungan antar manusia
dalam sebuah perguruan tinggi dibangun dan dilakukan adalah
menjadi bagian yang perlu diciptakan dalam budaya kampus.

Dalam konteks pengembangan budaya perguruan tinggi
diperlukan berbagai tatanan kehidupan kampus dalam bentuk berbagai
peraturan yang mampu mengendalikan perilaku warga perguruan
tinggi. Penyusunan visi, misi, dan tujuan; penyusunan kode etik
dosen; penyusunan tata tertib mahasiswa; penyusunan kode etik
tenaga administrasi; dan peraturan lainnya yang relevan perlu dikem-
bangkan secara bersama dan kolaboratif oleh segenap warga kampus.
Berbagai peraturan ini perlu disosialisasikan dan dipahami seluruh
warga besar perguruan tinggi. Setelah semuanya memahami perlu
dibangun komitmen bersama untuk mewujudkannya. Melalui proses-
proses sebagaimana diuraikan tersebutlah diyakini akan tercipta
budaya kampus dalam sebuah perguruan tinggi yang kondusif untuk
membangun karakter warga perguruan tinggi yang bersesuaian dengan
nilai-nilai (karakter) yang diutamakan.
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PPK Berbasis Manajemen, Tata Kelola Perguruan Tinggi, dan Partisi-
pasi Masyarakat

Implementasi PPK dengan pendekatan komprehensif perlu
dikelola melalui manajemen dan tata kelola perguruan tinggi yang
baik. Perguruan tinggi perlu memfungsikan manajemennya yang
terarah pada penguatan pendidikan karakter. Dari segi perencanaan,
pengorganisasian berbagai sumber daya, menggerakkan kegiatan,
dan pengendalian pihak manajemen hendaknya menyadari sepenuhnya
dan mewujudkan dalam program—dan pembiayaannya yang terpusat
pada penguatan nilai karakter yang diutamakan.

Seluruh stakeholders perguruan tinggi perlu dilibatkan untuk
mengambil bagian dalam kerangka penguatan pendidikan karakter
sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Lembaga pemerintahan,
lembaga kemasyarakatan, industri, dan lembaga lain yang relevan
dapat dilibatkan dalam penguatan pendidikan karakter. Dengan
demikian maka pendidikan penguatan pendidikan karakter di pergu-
ruan tinggi menjadi tanggung jawab bersama seluruh stakeholders
perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Adanya beberapa problem karakter yang hadir di perguruan
tinggi diduga karena lemahnya praktik pendidikan yang bermakna
sebagai pendidikan karakter. Praktik pendidikan karakter perlu dikuat-
kan agar lebih bermakna untuk menjadikan karakter baik dan
karakter yang diharapkan bagi warga besar perguruan tinggi. Karakter
pada dasarnya adalah nilai yang diwujudkan dalam tindakan. Pendi-
dikan dan pembelajaran karakter pada hakikatnya adalah upaya
internalisasi nilai-nilai (karakter tertentu) agar nilai-nilai tersebut
hadir pada diri warga kampus suatu perguruan tinggi sehingga
mampu mengendalikan perilaku anggota komunitas kampus suatu
perguruan tinggi. Untuk itu, perguruan tinggi perlu menentukan
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nilai-nilai (karakter) yang diutamakan berdasarkan problem karakter
yang ada di perguruan tinggi.

PPK di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pembelajaran
di kelas. PPK melalui pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan
cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang diutamakan ke dalam
setiap komponen pembelajaran—yakni komponen tujuan, mahasiswa,
dosen, sumber dan media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan
asesmen. PPK di perguruan tinggi juga dapat dilakukan melalui
pengembangan budaya kampus yang kondusif untuk tumbuhnya
karakter baik dan karakter yang diharapkan terbangun dalam pergu-
ruan tinggi. PPK melalui budaya kampus dapat dilakukan dengan
mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang diutamakan ke dalam
unsur-unsur budaya—yakni sistem ide, kebiasaan hidup, aktivitas,
dan orientasi karya yang dihasilkan oleh warga besar kampus pergu-
ruan tinggi. PPK di perguruan tinggi juga dapat dilakukan melalui
manajemen dan tata kelola perguruan tinggi dengan memfungsikan
manajemen yang mampu mengarahkan pada penguatan pendidikan
karakter yang melibatkan seluruh stakeholders perguruan tinggi.
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MODEL PEMBELAJARAN EXPERENTIAL
BERBASIS KEHIDUPAN UNTUK MATA KULIAH

KEWIRAUSAHAAN

Sudarmiatin

Abstrak: Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah salah satu mata
kuliah di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Malang yang bertujuan untuk menghasilkan pelaku wirausaha andal
yang memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tujuan
wirausaha. Dengan demikian, orientasi pembelajaran lebih banyak
memengaruhi aspek psikomotorik dibanding kognitif. Karakteristik
model pembelajaran experiential berbasis kehidupan yaitu model
pembelajaran yang menggunakan pengalaman hidup sebagai bagian
yang sentral dalam proses pembelajaran. Dalam konteks kewira-
usahaan, mahasiswa dihadapkan kepada fakta bahwa jika seorang
wirausaha itu berhenti untuk berinovasi dan berkreasi maka secara
alami akan tersisih dalam persaingan bisnis.

Kata kunci: pembelajaran experiential, wirausaha, pengalaman
hidup

PENDAHULUAN

Buku ini disusun untuk memaparkan model experiential learn-
ing berbasis kehidupan untuk matakuliah kewirausahaan. Jumlah
wirausaha Indonesia yang tidak kunjung meningkat, salah satunya
disebabkan karena model pembelajaran yang digunakan dosen atau
guru belum mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan profesi
wirausaha (entrepreneur). Pada banyaknya jumlah entrepreneur di
suatu negara menjadi indikator kemakmuran masyarakat suatu negara
(McLelland, 2016). Pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan di
perguruan tinggi masih banyak yang menggunakan model pembela-
jaran berbasis kelas (classroom learning). Sebagian dosen masih
mendominasi pembicaraan pada proses pembelajaran di kelas dan
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sebagian lainnya telah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok
untuk memecahkan berbagai kasus yang dihadapi wirausaha. Pasca-
perkuliahan, dosen melakukan evaluasi dalam bentuk tes tertulis.
Proses pembelajaran kewirausahaan masih berorientasi pada pengua-
saan aspek pengetahuan (knowledge) dan belum menyinggung aspek
sikap (afektif) dan keterampilan (psychomotor).

Di banyak perguruan tinggi, dosen belum melibatkan mahasiswa
secara langsung dalam proses pembelajaran kewirausahaan, mulai
dari menyusun perencanaan dalam business plan hingga praktik
menerapkan business plan tersebut dalam kehidupan nyata. Dampak-
nya adalah mahasiswa hanya memiliki keinginan untuk berwirausaha
tetapi belum tahu dari mana harus memulai usaha itu. Kondisi yang
demikian ini sudah berlangsung terus menerus dan dalam waktu
yang lama.

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah salah satu mata kuliah
di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
yang bertujuan untuk menghasilkan entrepreneur-entrepreneur andal
yang memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tujuan wira-
usaha. Dengan demikian orientasi pembelajaran lebih banyak berpe-
ngaruh pada psikomotorik ketimbang kognitif. Buku ini ditulis
untuk mendeskripsikan hasil penelitian pengembangan model expe-
riential learning berbasis kehidupan untuk mata kuliah kewirausahaan
di perguruan tinggi.

Karakteristik Model Pembelajaran Experiential

Model experiential learning dikembangkan oleh David Kolb
sekitar awal 1980-an. Model ini menekankan pada proses pembela-
jaran holistis dengan pengalaman sebagai sentral dalam proses pem-
belajaran. Penekanan pada pengalaman inilah yang membedakan
experiential learning dengan teori-teori belajar lainnya. Istilah expe-
riential learning digunakan untuk membedakan dengan teori belajar
kognitif yang cenderung menekankan kognisi lebih daripada afektif,
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dan teori belajar behavior yang menghilangkan peran pengalaman
subjektif dalam proses belajar. Experiential Learning mendefinisikan
belajar sebagai proses di mana pengetahuan diciptakan melalui
transformasi pengalaman (experience). Pengetahuan merupakan hasil
perpaduan antara memahami dan mentransformasikan pengalaman
(Kolb, 1984).

Gambar 1 The Experiential Learning Cycle (Kolb, 1984)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa langkah-
langkah experiential learning menurut Kolb (1984) meliputi empat
tahap, yaitu (1) concrete experience, (2) reflective observation, (3)
abstract conceptualization, dan (4) active experimentation. Selanjut-
nya, Kolb menjelaskan dua kontinum implementasi experiential
learning pada proses pembelajaran yaitu sumbu timur-barat disebut
sebagai continuum processing (bagaimana kita mendekati tugas), dan
sumbu utara-selatan disebut persepsi continuum (respons emosional
kita, atau bagaimana kita berpikir atau merasakan).
1. Concrete experience (CE) 

Pada tahap concrete experience, siswa baik secara individu maupun
kelompok hanya mengerjakan tugas. Tugas yang dimaksudkan
adalah aktivitas sains yang mendorong mereka melakukan
kegiatan sains atau mengalami sendiri suatu fenomena yang akan
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dipelajari. Siswa berperan sebagai partisipan aktif. Fenomena ini
dapat berangkat dari pengalaman yang pernah dialami sebelumnya
baik formal ataupun informal, atau situasi yang bersifat real
problematic sehingga mampu membangkitkan interest siswa untuk
menyelidiki lebih jauh.

2. Reflective observation (RO)
Pada tahap reflective observation, siswa mereview apa yang telah
dilakukan atau dipelajari. Keterampilan mendengarkan, membe-
rikan perhatian atau tanggapan, menemukan perbedaan, dan
menerapkan ide atau gagasan dapat membantu dalam memperoleh
hasil refleksi. Siswa mengamati secara saksama dari aktivitas
sains yang sedang dilakukan dengan menggunakan pancaindra
(sense) atau perasaan (feeling) kemudian merefleksikan hasil
yang didapatkan. Pada tahap ini siswa mengomunikasikan satu
sama lain hasil refleksi yang dilakukan.

3. Abstract conceptualization (AC) 
Tahap abstract conceptualization merupakan tahapan mind-on
atau fase “think” di mana pebelajar mampu memberikan pen-
jelasan matematis terhadap suatu fenomena dengan memikirkan,
mencermati alasan hubungan timbal balik (reciprocal-causing)
terhadap pengalaman (experience) yang diperoleh setelah melaku-
kan observasi dan refleksi terhadap pengalaman sains pada fase
concrete experience. Pebelajar mencoba mengonseptualisasi suatu
teori atau model terhadap pengalaman yang diobservasi dan
mengintegrasikan pengalaman baru yang diperoleh dengan penga-
laman sebelumnya (prior experience).

4. Active experimentation (AE) 
Pada tahap ini, pebelajar mencoba merencanakan bagaimana
menguji kemampuan suatu teori atau model untuk menjelaskan
pengalaman baru yang diperoleh selanjutnya. Proses belajar ber-
makna akan terjadi pada tahap active experimentation. Pengalaman
yang diperoleh pebelajar sebelumnya dapat diterapkan pada peng-
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alaman baru dan atau situasi problematik yang baru. Melalui kegiat-
an active experimentation ini siswa akan melatih kemampuan
berpikir kritis. Siswa mengetahui sejauh mana pemahaman yang
telah dimiliki dalam memecahkan permasalahan-permasalahan
yang terkait dengan pengalaman sehari-hari. Terdapat tahapan
penting dalam pengajaran dengan menggunakan model pembela-
jaran experiential yang terangkum dalam sintaks pembelajaran.
Berikut adalah deskripsi model pembelajaran Kolb’s.

Karakteristik Life Based Learning

Staron (2016) menyatakan bahwa premis yang mendasari
pembelajaran berbasis kehidupan (Life Based Learning) adalah bahwa
semua pembelajaran saling terkait sehingga tidak mudah untuk
memisahkan pembelajaran di tempat kerja dari jenis-jenis orang
dewasa belajar yang lain. Belajar adalah pengalaman multi-dimensi.
Tidak peduli mengapa, di mana, apa, kapan, bagaimana, atau dengan
siapa Anda belajar, dampak pembelajaran itu tidak linier, terpisah
atau terbatas pada konteks diskrit. Seperti yang digambarkan dalam
dua gambar di bawah ini, pergeseran tersebut berasal dari perspektif
di mana pekerjaan secara tradisional dilihat sebagai terpisah dari
rekreasi, keluarga, dan kehidupan pribadi ke satu tempat, lebih
realistis, mereka menggabungkan dan memungkinkan pendekatan
yang lebih terintegrasi atau lebih holistis yang mengakui realitas
pembelajaran orang dewasa. Berikut adalah perbedaan antara belajar
berbasis pekerjaan dan belajar berbasis kehidupan.

Gambar 4 Belajar Berbasis Pekerjaan: Belajar sebagai Strata yang Terpisah
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Gambar 5 Belajar berbasis Kehidupan: Belajar sebagai Ekologi yang
Terintegrasi dan Saling Berhubungan

Pembelajaran berbasis kehidupan berbeda dengan pembelajaran
seumur hidup. Pembelajaran berbasis kehidupan adalah bahwa indi-
vidu memiliki pengetahuan, keterampilan dan atribut yang mungkin
tidak selalu terlihat atau diakui oleh organisasi, tetapi yang secara
signifikan berkontribusi terhadap prestasi dan hubungan organisasi.
Pembelajaran berbasis kehidupan mengakui pentingnya nilai-nilai
pribadi dan kebenaran fondasi dan efek mendalam mereka pada
pekerjaan dan budaya. Pembelajaran seumur hidup merupakan ‘proses
memperoleh pengetahuan atau keterampilan sepanjang hidup melalui
pendidikan, pelatihan, pekerjaan. Dengan kata lain pembelajaran
seumur hidup adalah ‘belajar selamanya’ dan pembelajaran berbasis
kehidupan adalah ‘belajar dari kehidupan’.

Model pembelajaran berbasis kehidupan memiliki sejumlah
karakteristik kunci seperti berikut.
1. Menekankan pengembangan kemampuan.
2. Mempromosikan orientasi berbasis kekuatan untuk belajar.
3. Mengenali berbagai sumber pembelajaran.
4. Menyeimbangkan integritas dan utilitas.
5. Pergeseran tanggung jawab untuk belajar kepada individu.
6. Pergeseran peran organisasi ke yang enabler.
7. Mengakui bahwa kontradiksi adalah kekuatan.
8. Berinvestasi dalam mengembangkan keseluruhan orang.
9. Mengakui disposisi manusia sebagai hal yang kritis.
10. Hargai perubahan itu secara kualitatif berbeda.
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Model Experiential Learning berbasis Kehidupan

Karakteristik life-based learning tidak terbatas hanya pada
belajar bekerja, belajar mendapatkan pekerjaan, apalagi hanya belajar
di tempat kerja, belajar untuk sekadar mendapat nilai rapor, ijazah,
sertifikat, dan mengisi waktu luang di keluarga dan masyarakat.
Staron (2016) menyatakan “Life-based learning proposes that learn-
ing for work is not restricted to learning at work”. Pembelajaran
berbasis kehidupan mengusulkan bahwa belajar untuk bekerja tidak
terbatas pada belajar di tempat kerja.

Life-based learning adalah proses pemerolehan pengetahuan
dan skills memahami hakikat kehidupan, terampil memecahkan
masalah-masalah kehidupan, menjalani kehidupan secara seimbang
dan harmonis. Life-based learning mengetengahkan konsep bahwa
belajar dari kehidupan adalah belajar yang sesungguhnya. Sekolah
sejati bagi manusia adalah kehidupannya atau pengalaman hidupnya
itu sendiri. Kampus dan sekolah adalah bagian dari keseluruhan.
Pendidikan yang sejati adalah proses keseluruhan yang dijalani sese-
orang dalam seluruh masa kehidupannya. Apa yang perlu dipelajari,
bagaimana cara belajar yang efektif, bagaimana kita berubah, bagai-
mana kita hidup dalam nilai-nilai, bagaimana kita dapat hidup
bersama secara damai, harmonis, seimbang, menyenangkan, memba-
hagiakan? Fokus dari life-based learning adalah pengembangan kapa-
bilitas di era ilmu pengetahuan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan
dan kebahagiaan masyarakat. Kapabilitas berilmu diukur dari keman-
faatan ilmu yang dikembangkan dalam membangun kesejahteraan
dan kebahagiaan hidup bersama.

Life-based learning merupakan pengembangan spiral dari ex-
pert centred learning dan work-based learning. Expert centred learn-
ing adalah pembelajaran berpusat kepada pakar, berbasis kelas,
proses adopsi dan implementasi. Work-based learning adalah pem-
belajaran yang berbasis proyek. Life-based learning mengetengahkan
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pembelajaran self-directed, continuous enquiry, adaptability, and
sustainability.

Gambar 6 Pembelajaran Berbasis Kehidupan: Memperluas Potensi
Pembelajaran Berbasis Kerja dan Berpusat pada Ahli (Staron, 2016)

Berdasarkan konsep experiential learning dan life based learn-
ing di atas dapat dikemukakan bahwa di satu sisi experiential
learning memiliki karakteristik belajar melalui pengalaman nyata,
sedangkan life based learning adalah belajar dari konsep kehidupan,
belajar untuk bekerja. Dengan demikian jika kedua konsep tersebut
dipadukan untuk pembelajaran kewirausahaan maka akan berbentuk
sebagai berikut.

Gambar 7 Experiential Learning berbasis Kehidupan
untuk Kewirausahaan
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Dari Gambar 7 dapat dijelaskan secara singkat bahwa berwira-
usaha itu bukan sekadar berjualan barang atau jasa. Untuk menekan
risiko kegagalan perlu dilakukan analisis pasar, siapa konsumen yang
dituju dan apa yang dibutuhkan. Berikutnya disusun business plan,
yaitu perencanaan bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang menjadi segmen sasaran. Perencanaan bisnis berisi uraian tertulis
mulai dari analisis kebutuhan konsumen sasaran, jenis produk yang
dikembangkan dan keunggulan yang dimiliki, permodalan, strategi
pemasaran dan promosi serta analisis break even point. Dari business
plan dapat diketahui bagaimana sebuah usaha dikelola agar dapat
menghasilkan nilai tambah (profit).

Uji coba (try out) adalah langkah pembelajaran yang paling
ditunggu mahasiswa, sebab pada langkah ini sebuah produk (barang
atau jasa) dapat diketahui kelayakannya untuk wirausaha. Kemung-
kinannya hanya dua, yaitu diterima konsumen atau ditolak. Produk
yang lolos uji coba selanjutnya dipasarkan dengan desain bisnis
offline maupun online. Produk yang ditolak konsumen harus direvisi
berdasarkan masukan konsumen pada waktu uji coba. Di akhir
periode, implementasi bisnis tersebut dievaluasi kelebihan, keku-
rangan, prospek, efisiensi, efektivitas, dan lain-lain. Berdasarkan
hasil refleksi tersebut dilakukan inovasi hingga ditemukan suatu pola
bisnis yang benar-benar efektif.

Dari pernyataan di atas dapat dikemukakan bahwa karakteristik
model pembelajaran experiential berbasis kehidupan yaitu model
pembelajaran yang menggunakan pengalaman hidup sebagai sentral
dalam proses pembelajaran. Dalam konteks kewirausahaan, mahasiswa
dihadapkan kepada fakta bahwa jika seorang wirausaha itu berhenti
untuk berinovasi dan berkreasi, maka secara alami akan tersisih
dalam persaingan bisnis. Hasil penelitian ini didukung oleh Taatila
(2010) yang menyatakan bahwa keterampilan entrepreneurship sebaik-
nya berbasis pragmasi kehidupan nyata. Selain itu juga didukung
oleh Jones and English (2004) bahwa model pembelajaran berbasis
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action seperti experiential learning, problem based learning, project
based learning, dan problem solving dapat meningkatkan keterlibatan
siswa dalam proses pembelajaran dan akhirnya akan meningkatkan
komitmen dan motivasi siswa dalam belajar.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembela-
jaran kewirausahaan (entrepreneurship) memang memerlukan kreativi-
tas, namun demikian sangat disarankan untuk melibatkan kehidupan
nyata sebagai sumber belajar. Pengalaman menyenangkan dan sekaligus
menyedihkan dalam mengelola sebuah usaha perlu dirasakan oleh
mahasiswa secara langsung agar tercipta sikap berani menghadapi risiko.

DAFTAR RUJUKAN

Jones, C. and English, J. (2004). A Contemporary approach to
Entrepreneurship Education.

McLelland, D.C. (2016). Achieving Society. Reissue Edition. Pub-
lisher Simon and Schuster. New York: A Free Press Paperback
the Macmillan Publishing Co., Inc.

Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience as The Source
of learning: Creative Destruction, new values, new ways of do-
ing thing, and new combination of knowledge. International
Journal of Management Reviews. Vol. 4 No 3 pp 233–269.

Staron, M., Jasinski, R., & Weatherley, R. 2006. Life Based Learning
Model: A Strength Model-Based Approach for Capability De-
velopment in Vocational and Technical Education. Australian
Government Department for Education Science and Training
and TAFE NSW.

Taatila. (2010). Teaching Entrepreneurship to University Students
through Experiential Learning.



BOOK SERIES 3
Learner’s Characteristics and Personalized Learning Platforms

171171

MODEL PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA
MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN

KARAKTER (PPK) TERINTEGRASI
DALAM PEMBELAJARAN PPKn

BERBASIS LESSON STUDY

Suparlan Al Hakim
Sri Untari

Desinta Dwi Rapita
Mujtaba Habibi

Rista Ayu Mawarti

Abstrak: Komitmen negara-bangsa (nation state) terhadap pem-
bangunan karakter tidak kiranya dapat diragukan lagi. Sekalipun
demikian, dalam konteks Indonesia pembudayaan nilai-nilai Panca-
sila sebagai ‘induk’ Pendidikan Karakter Indonesia tengah mengha-
dapi persoalan besar yang memanggil seluruh komponen bangsa
bertanggung jawab untuk memecahkan secara cerdas dan konteks-
tual. Pendidikan karakter telah ‘orbit’ dan dimulai tahun 2010,
namun sentuhan ini belum dirasakan oleh seluruh satuan pendi-
dikan di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan karakter juga masih
memiliki residu masalah problema yang serius. Jarak pemisah antara
karakter yang diidealkan (pattern for behavior) dengan realita yang
senyatanya (pattern of behavior) dan instrumen untuk mengem-
bangkan saat ini menjadi problema tersendiri dalam pendidikan
karakter. Belum lagi kasus dekadensi moral yang sudah merealita,
kenakalan remaja dalam bentuk kekerasan remaja, brutalitas,
anarkisme, kriminalitas dini, perilaku menyimpang terhadap norma
kehidupan, dan sebagainya kiranya cukup sebagai bukti sederetan
masalah genting yang harus dicari solusi pemecahan dengan sak-
sama. Munculnya kebijakan nasional penguatan pendidikan karak-
ter (PPK) menempati posisi yang sangat strategis sebagai ‘embrio’
Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) lewat pembelajaran.
Salah satu paradigma pembelajaran unggul terdapat dalam lesson
study (LS) yang mampu memberikan ‘energi’ pembelajaran mulai
dari perencanaan pembelajaran (plan), pelaksanaan pembelajaran
(do) sampai dengan penutup/refleki (See), yang secara skenariotik
dipadu dengan penelitian tindakan kelas (classroom action research)
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dengan siklus meliputi perencanaan (planning); tindakan (action);
pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Dalam kaitan
ini, praksis pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganega-
raan (PKKn) berbasis lesson study (LS) perlu diberdayakan sebagai
wahana pembiasaan (habituasi) terhadap lima nilai penguatan pen-
didikan karakter (PPK), yaitu nilai religius, nilai nasionalis, nilai,
nilai mandiri, nilai gotong-royong, dan nilai integritas dalam diri
siswa (subjek belajar). Dengan kinerja pembelajaran itu diharapkan
mampu melahirkan ‘sosok’ siswa (aktor warga negara Indonesia)
yang berkarakter dan berkepribadian sesuai dengan jiwa dan nilai-
nilai luhur Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Melalui
kegiatan partisipasi guru-guru yang tergabung dalam Musyawarah
Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn, dihasilkan seperangkat daya
dukung pengembangan model penguatan pendidikan karakter
(PPK) dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), yang
didesain secara kolaboratif dan dipraktikkan oleh guru model dalam
pembelajaran PPKn berbasis paradigma lesson study.

Kata kunci: model, pembudayaan, nilai Pancasila, lesson study,
PPKn

PENGANTAR

1. Komitmen Negara-Bangsa Terhadap Pendidikan Karakter
Meningkat

Komitmen negara-negara di dunia terhadap nilai-nilai kepri-
badian dan jati diri serta karakter bangsanya, kiranya tidak diragukan
lagi! Pendidikan karakter telah menjadi isu yang meningkat di
sekolah-sekolah dan penting bagi energi pembelajaran dalam kuri-
kulum (Gilness, 2003; Lee, 2009). Studi perbandingan lintas negara
yang dilakukan Sultoni (2016), terhadap pendidikan karakter di
Malaysia, Amerika Serikat, dan Indonesia membuktikan sebagian
contoh kebenaran komitmen negara-negara terhadap urgensi pen-
didikan karakter bagi generasi. Di Malaysia pendidikan karakter
diletakkan pada nilai-nilai baik hati, berdikari, hemah tinggi (sopan
santun) hormat-menghormati; kasih sayang; keadilan; kebebasan;
keberanian; kerjasama; kesederhanaan; kesyukuran; rasional; dan
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semangat bermasyarakat atau gotong royong (Sumintono, 2010).
Sementara itu, di Amerika pendidikan karakter berpegang pada
prinsip trustworthiness (sifat tepercaya); respect (rasa hormat); re-
sponsibility (rasa tanggung jawab); fairness (tanggung jawab); caring
(perhatian keadilan); citizenship (kewarganegaraan). Sedangkan di
Indonesia, pendidikan karakter berpijak pada delapan belas nilai
karakter dan terakhir terkristal dalam lima nilai, yaitu nilai religius,
nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas (PPK, 2017;
Sultoni, 2016).

2. Residu Masalah dan Problema Pendidikan Karakter di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pembudayaan Pancasila dan penguat-
an pendidikan karakter di Indonesia tengah menghadapi persoalan
besar yang memanggil seluruh komponen bangsa bertanggung jawab
untuk memecahkan secara cerdas dan kontekstual. Pada tahun 2010
Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter
yang secara intensif (Kemendikbud, 2010), namun gerakan ini belum
dirasakan oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Praksis
Pancasila sebagai moral bangsa, kepribadian bangsa, dan pandangan
hidup bangsa Indonesia masih banyak memunculkan problema yang
perlu ditangani secara serius oleh seluruh komponen bangsa Indone-
sia.

Keprihatinan nasional yang dirasakan oleh bangsa Indonesia
dewasa ini adalah lemahnya ekspresi dan komitmen terhadap karak-
ternya. Kinerja bangsa lebih banyak menekankan pada dimensi
kehidupan yang cenderung kuantitatif dan mekanik, sementara
dimensi kehidupan yang berbobot kualitatif justru sering diabaikan
(Al-Hakim, 2010; Oktarina, 2015). Jarak pemisah antara karakter
yang diidealkan (pattern for behavior) dengan realita yang senyatanya
(pattern of behavior) memerlukan penanganan khusus yang membu-
tuhkan perangkat instrumen dan sintaks mengembangkan model
pendidikan karakter. (Guidry, 2008; Al Hakim, 2010). Sebagai
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contoh, problem realita dalam penampilan sikap tidak hormat, tidak
bertanggung jawab, dan kelemahan karakter lainnya yang dimiliki
siswa, karena melihat perilaku orang-orang sekitarnya, mulai
pemimpin politik, pejabat pemerintah yang korup, dan juga guru
dan orang tuanya (Untari, 2017; Perles, 2018). Lebih memprihatinkan
lagi, laporan kasus pemerkosaan, pencabulan, pedofill, dan lain-lain
yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
pada rentang tahun 2011–2016 dilaporkan sebagai berikut. Pada
tahun 2011 pelaku 123 orang korban 212 orang; pada tahun 2012
pelaku 324 orang memakan korban sebanyak 411 orang; tahun
2013 pelaku 247 orang jatuh korban 343 orang; tahun 2014 pelaku
561 orang sedangkan korbannya sebanyak 656 orang; tahun 2015
data pelaku 157 orang korban sebanyak 218; dan kasus tahun 2016
pelaku sebanyak 86 orang yang memakan korban sebanyak 120
orang (KPAI, 2017).

3. Kebijakan Strategis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai
Gerakan Moral Revolusi Mental (GNRM)

Salah satu upaya untuk menangani problema tersebut pemerin-
tah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. terutama Pasal
1 Ayat (1) mengatakan “Penguatan pendidikan karakter merupakan
gerakan pendidikan di bawah satuan pendidikan untuk memperkuat
karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah
pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan
pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan
Nasional Revolusi Mental (GNRM)”.

Dalam naskah Grand Design Karakter Nasional (2010), dije-
laskan ada beberapa alasan mendasar yang melatari pentingnya
pembangunan karakter bangsa, dari perspektif filosofis, ideologis,
normatif historis, maupun sosiokultural. Secara filosofis, pembangunan
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karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses
berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri
yang kuat yang akan eksis.

Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya
mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara Indonesia. Secara normatif, pembangunan karakter
bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara,
yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indone-
sia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bang-
sa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer-
dekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara historis,
pembangunan karakter bangsa merupakan dinamika dan perjalanan
proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah baik
pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan. Sedangkan
secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu
praktik pembiasaan (habituasi) dari potensi nilai-nilai sosiobudaya
yang multikultural.

Penguatan pendidikan karakter sangat strategis dilaksanakan
di kelas dengan mengintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran.
Dalam kurikulum 2013 ditetapkannya mata pelajaran PPKn dan
pendidikan agama terhadap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2
yang mencakup sikap spiritual dan sikap sosial melahirkan tanggung
jawab besar bagi sekolah, guru utamanya PPKn dan pendidikan
agama, orang tua, dan masyarakat. PPK yang terintegrasi dalam
pembelajaran diharapkan memperkuat moral peserta didik. Muatan
pendidikan karakter secara psikologis mencakup dimensi moral
reasoning, moral feeling, dan moral behaviour (Lickona, 1991).
Dalam kaitan itu perlu dikembangkan model pengintegrasian PPK
secara tepat agar mencapai tujuan yang diharapkan yakni warga
negara yang baik dan cerdas (Perles, 2018, Untari, 2016). Senada
dengan itu, Hakam (2017) menegaskan bahwa proses internalisasi
nilai karakter hakikatnya dilaksanakan dengan tahap: informasi
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moral (moral information level, keyakinan moral (moral belief
level), sikap moral (moral attitude level), nilai moral (moral value
level), karakter/kepribadian moral (moral character/personality level),
dan jati diri bermoral (moral dignity level).

BAGIAN INTI

1. Kebijakan Strategis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai
Gerakan Moral Revolusi Mental (GNRM)

Respons negara terhadap problematika pendidikan karakter di
Indonesia, keluar kebijakan strategis Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan
Karakter. Pasal 1 Ayat (1) mengatakan “Penguatan pendidikan karakter
merupakan gerakan pendidikan di bawah satuan pendidikan untuk
memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati,
olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama
antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian
dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)”. Selanjutnya,
dalam Pasal 2 (1) ditegaskan “PPK bertujuan membangun dan
membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun
2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna
menghadapi dinamika perubahan di masa depan”.

Lingkup penguatan pendidikan karakter (PPK) diatur dalam
Pasal (4) Perpres 87 Tahun 2017 yang meliputi: (a) PPK pada satuan
pendidikan jalur pendidikan formal; (b) PPK pada satuan pendidikan
jalur pendidikan nonformal; dan (c) PPK pada satuan pendidikan
jalur pendidikan informal. Berdasarkan ketentuan Pasal (6) Perpres
tersebut bahwa yang dimaksudkan bahwa PPK yang diselenggarakan
di jalur pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan
(a) intrakurikuler; (b) kokurikuler; dan (c) ekstrakurikuler. Kajian
ini hanya membahas PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan
formal yang terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler.
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2. Paradigma Lesson Study Sebuah Solusi Unggul untuk Pembelajaran

Lesson study pada hakikatnya bukanlah sebuah strategi atau
metode pembelajaran, tetapi merupakan salah satu upaya pembinaan
untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh
sekelompok guru secara kolaboratif dan berkesinambungan, dalam
merencanakan, melaksanakan, mengobservasi, dan melaporkan hasil
pembelajaran (Melati, 2014). Secara konseptual, Lewis (2002)
mengatakan bahwa “lesson study is a simple idea. If you want to
improve instruction, what could be more obvious than collaborating
with fellow teachers to plan, observe, and reflect on lesson? While it
may be a simple ide, lesson study is a complex process, supported by
collaborative goal setting, careful data collection on student learning,
and protocols that enable productive discussion of difficult issues”.
Sementara itu, Marsigit dkk. (2014) menegaskan bahwa lesson study
merupakan siklus pengembangan profesional yang berfokus pada
perencanaan guru, kegiatan mengamati pembelajaran, dan merevisi
hasil pengamatan dalam pembelajaran. Proyek ini awalnya didanai
secara kooperatif oleh GOI dan JICA (Japan International Coopera-
tion Agency) dan dikembangkan secara intens oleh tiga perguruan
tinggi yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri
Yogyakarta, dan Universitas Negeri Malang (Marsigit dkk, 2014).
Walaupun konsep awal lesson study terfokus pada mata pelajaran
matematika dan ilmu pengetahuan alam, namun seiring dengan
berkembangnya pengkajian lintas disiplin, ternyata implementasinya
mampu menembus ranah disiplin ilmu sosial termasuk pendidikan
Pancasila dan kewarganegaraan.

Pada sisi pengembangan profesionalitas guru, lesson study
melibatkan sekelompok kecil guru yang merencanakan bersama
serangkaian tahapan pelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran untuk
kemudian diterapkan. Dengan satu guru menjadi model dan rekan-
rekan guru yang lain diundang untuk mengamati siswa belajar dalam
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pelajaran. Tim kemudian mengembangkan proses evaluasi lebih
lanjut berdasarkan umpan balik (Masson, D., 2017).

Poin utama dalam proses tersebut adalah kegiatan belajar
melalui proses pembelajaran. Apabila biasanya dalam proses pem-
belajaran hanya siswa yang cenderung belajar dan terjadi “batasan”
antara satu guru dengan guru lainnya maka lesson study memberikan
kesempatan belajar antar-guru. Hal ini dikarenakan melalui lesson
study para guru yang tergabung dalam tim dapat bersama-sama
mencari pemahaman dari apa yang dibutuhkan dari pengalaman
pengembangan profesional yang mengarah ke perbaikan nyata dalam
cara guru mengajar, memeriksa proses pembelajaran pelajaran yang
sangat memungkinkan dapat memberikan guru wawasan yang ber-
harga (Rock & Wilson, 2005). Keunggulan lain, lesson study memiliki
empat tujuan utama, yaitu untuk: (1) memperoleh pemahaman yang
lebih baik tentang bagaimana subjek belajar dan pengajar; (2) mem-
peroleh hasil berharga yang dapat dimanfaatkan oleh pengajar lainnya,
di luar peserta lesson study; (3) meningkatkan pembelajaran secara
sistematis melalui inkuiri kolaboratif; dan (4) membangun sebuah
pengetahuan pedagogis, di mana seorang pengajar dapat menimba
dari pengajar lainnya (Cerbin, 2014).

Dalam pelaksanaannya terdapat tiga tahapan dari lesson study
yang dapat digambarkan sebagai berikut (Farida, 2016).
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Fase-fase yang ada menjadi pedoman bagi setiap tim yang akan
melaksanakan lesson study. Namun tidak menutup kemungkinan
bahwa fase yang ada dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau
karakteristik tim serta disiplin ilmu yang dikaji bersama sebagai
materi pelajaran. Siklus yang ada juga dipahami sebagai siklus yang
berkelanjutan karena sering kali tim melakukan kegiatan lesson
study untuk satu materi yang sama, namun berbeda guru model dan
juga kelas penerapan. Tujuannya untuk mencari berbagai macam
model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang
beragam.

Dari sekian manfaat yang ada maka dibuat sebuah pengkajian
yang berdasarkan pada penelitian atas model penanaman pendidikan
karakter (PPK) yang terintegrasi dalam pembelajaran berbasis lesson
study. Harapannya, melalui pengkajian tersebut dapat ditemukan
sebuah formula perbaikan pola atau model penerapan pendidikan
karakter terbaik yang dapat mengatasi segala macam keresahan
bangsa akan dampak negatif dari globalisasi. Selain itu, dapat menjadi
sebuah rujukan baru tentang sinergisitas atas dua konsep unggul
dalam pembelajaran pada bidang ilmu sosial.

3. Pengembangan Model Pembudayaan Nilai Pancasila Melalui
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Terintegrasi dalam Pem-
belajaran PPKn Berbasis Lesson Study

a. Partisipasi Masyarakat (MGMP) sebagai Faktor Dominan bagi
Pengembangan Model Pembudayaan Nilai Pancasila

Kinerja pengembangan model pembudayaan nilai Pancasila
melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menjadi kata kunci
dengan merujuk pada kinerja penelitian pengembangan (research and
development) model participation action research sebagaimana disa-
rankan oleh Kemmis dan McTaggart (1988). Pengembangan model
penguatan pendidikan karakter (PPK). Kegiatan pembelajaran sebagai
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wujud Penguatan Nilai Pendidikan Karakter, dilakukan dengan metode
penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang dikemu-
kakan oleh Kemmis dan McTaggart (1986), dengan melibatkan
tahapan siklus (plan, action, observation, dan reflection); yang selan-
jutnya dipadu dengan lesson study (LS) yang meliputi tiga tahapan
proses yakni plan, do, dan see. Bobot kinerja partisipasi masyarakat
teralokasi sesuai dengan status dan peran guru-guru yang tergabung
dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan melihat
kesepakatan sampling geografis dan sekolah yang digunakan dalam
pembudayaan nilai Pancasila melalui PPK terintegrasi dalam pembel-
ajaran PPKn.

Gambaran partisipasi masyarakat, Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) PPKn SMP di Kabupaten Malang dapat dikemu-
kakan dalam bagan alir kerja sebagai berikut.

 

Kegiatan 
EKSPLORASI  

� Membangun partisipasi (Do-2) mengembangkan prototipe model Penguatan Pendidikan 
Karakter (PPK); 

� Analisis peta materi pembelajaran yang syarat dengan nilai-nilai utama PPK (religius, 
nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas); 

� Diskusi partisipatif penyusunan RRP (plan) dan performansi mengajar (do) dan rencana 
refleksi (See) praktik mengajar berikutnya. 

� Praktik guru model mengajar PPKn (Do-3) sesuai dengan RPP dan kontrak nilai PPK yang 
hendak dikuatkan dlm pembelajaran; 

� FGD, refleksi mengajar PPKn dengan keunggulan dan kekurangan PPK, meliputi peran 
guru, keaktifan siswa, improvisasi, efektivitas, efisiensi, fasilitasi pembelajaran dan 
sebagainya, yang melibatkan partisipasi seluruh anggota MGMP PPKn). 

� Pemantapan RPP dan performansi mengajar PPKn dengan Penguatan Pendidikan Karakter 
(PPK); 

� Performansi mengajar yang berpedoman pada RPP perbaikan serta pengelolaan mengajar 
PPKn yang syarat dengan nilai-nilai PPK terintegrasi pembelajaran PPKn dan 
menggambarkan Sekolah Model Pembudayaan nilai moral Pancasila. 

Kegiatan 
PENGEMBANGAN  

MODEL  
MANAJEMEN PPK  

Kegiatan 
PENERAPAN MODEL 

MANAJEMEN 
MENGAJAR 

� Partisipasi pemetaan (Do-1) tentang daya dukung fisik dan sosial bidaya sekolah yang 
potensial untuk mengembangkan sekolah model pembudayaan nilai-nilai Pancasila, antara 
lain (nama sekolah, kondisi fisik geografis, visi dan misi tujuan terkait dengan pendidikan 
karakter). 

� Peta analisis simbol identitas, semboyan, slogan, kata bijak, dan fasilitasi lain yang 
potensial dengan pendidikan karakter 

� Peta analisis dokumen RPP PPKn yang digunakan.  
� Analisis performansi mengajar PPKn yang dilakukan oleh guru sesuai dengan RPP yang 

telah dikembangkan selama ini, misalnya kegiatan pra-pembelajaran, kegiatan inti dan 
penutup; 

� Menggali/inventarisasi masalah yang dirasakan dalam pembelajaran PPKn yang 
melibatkan partisipasi pelaku pendidikan/pengajaran (guru tergabung dalam MGMP PPKn) 
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DIALOG MULTIKULTURAL

Dalam konteks lesson study, prosedur pengembangan model
PPK terintegrasi dalam pembelajaran PPKn ini dibagi menjadi tahap
perencanaan, implementasi, dan observasi/evaluasi (plan, do, see)
selama periode penelitian.

Tahap perencanaan (plan), yang berlangsung sekitar dua minggu,
ada tiga prosedur utama. Pertama, melakukan studi awal dengan
kepala sekolah, guru, staf, orang tua siswa, dan siswa di sekolah
model, untuk sosialisasi pelaksanaan penelitian, dan target penelitian
dengan tujuan menyamakan persepsi dan dukungan warga sekolah.
Kedua, menyelenggarakan pertemuan dan satu diskusi kelompok
terfokus untuk guru-guru untuk membahas apakah rencana pengajaran
ini cocok untuk digunakan dan bagaimana merevisinya, juga lokakarya
untuk guru-guru di sekolah untuk memberikan pemahaman mereka
tentang prinsip dan strategi pelaksanaan PPK melalui pembelajaran
PPKn dengan menggunakan lesson study dan mendiskusikan bagai-
mana menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, dan nilai-nilai
utama karakter yang dikembangkan dan mengimplementasikan PPK
dalam pembelajaran di sekolah. Mendampingi guru model dalam
menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengintegrasikan
PPK dan mendiskusikan dengan guru lainnya di sekolah.

Tahap pelaksanaan (do), Pelaksanaan yang berlangsung sekitar
satu setengah bulan (enam kali pertemuan), terdiri dari tiga prosedur
utama. Pertama, mengorganisasikan kelas dalam pelaksanaan pembel-
ajaran dengan membuat jadwal open class, mengundang guru-guru
menjadi observer, dan membagikan lembar observasi. Kedua, guru
model melaksanakan pembelajaran sesuai rencana pembelajaran yang
dibuat.

Tahap observasi dan refleksi (see), yang berlangsung sekitar
enam kali pertemuan, sejalan dengan tahap implementasi, berfokus
pada efek pelaksanaan PPK terintegrasi dalam pembelajaran PPKn.
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Tahap ini evaluasi tergantung pada lima strategi, baik pendekatan
kualitatif maupun kuantitatif. Pertama, observer melakukan peng-
amatan selama pembelajaran, yang diobservasi bukan perilaku guru,
tetapi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kedua, setelah selesai
pelaksanaan pembelajaran peneliti bersama para observer melakukan
refleksi atas pelaksanaan pembelajaran, mensurvei para siswa dari
kelas eksperimen untuk memastikan persepsi mereka tentang efek
PPK dalam perilaku di sekolah. Ketiga, peneliti melakukan wawancara
individu dengan warga sekolah secara proporsional untuk menggali
persepsi mereka dan mengumpulkan saran mereka mengenai pelak-
sanaan PPK. Keempat, melalui pengamatan, pencatatan, dan peng-
analisisan semua kegiatan dan pelajaran dari kelas eksperimental,
penulis memeriksa sejauh mana proses implementasi sesuai dengan
rencana pembelajaran. Akhirnya, diskusi kelompok terfokus dilakukan
untuk meninjau dampak pelaksanaan pembelajaran yang mengintegra-
sikan PPK.

b. Prototipe Model Pembudayaan Nilai Pancasila Melalui Penguatan
Pendidikan Karakter (PPK) Terintegrasi dalam Pembelajaran PPKn
Berbasis PTK dan Lesson Study

Penguatan pendidikan karakter (PPK) diintegrasikan dalam
mata pelajaran PPKn dengan lesson study, hakikatnya merupakan
bagaimana memilah dan memilih nilai-nilai karakter utama yakni (1)
religius, (2) nasionalis, (3) mandiri; (4) gotong royong, dan (5)
integritas dalam pembelajaran. Lima nilai utama karakter tersebut
dicantumkan dalam rencana program pembelajaran (RPP). Penginte-
grasian PPK dalam pembelajaran PPKn berbasis lesson study difo-
kuskan pada pencapaian kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar
(KI) yang mencakup pengetahuan, sikap baik sikap spiritual maupun
sikap sosial dan keterampilan. Dengan demikian, pengintegrasian
nilai-nilai inti karakter dalam pembelajaran PPKn, diharapkan peserta
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didik memiliki kognisi, psikososial dan keterampilan yang baik.
Dalam kaitan itu, Lickona (1991) yang menyatakan bahwa muatan
pendidikan karakter secara psikologis mencakup dimensi moral
reasoning, moral feeling, dan moral behaviour. Mereka juga diharap-
kan mampu mengembangkan keterampilan hidup dalam memahami
dirinya, orang lain, bangsa, serta negara. Peserta didik sebagai
generasi penerus merupakan sumber daya manusia yang harus terus
dibangun baik jiwanya maupun badannya. Pembangunan SDM
merupakan fondasi pembangunan bangsa. PPK diharapkan dapat
mengantarkan peserta didik menjadi Generasi Emas 2045 dengan
dibekali keterampilan abad 21, yakni kualitas karakter, literasi dasar,
dan kompetensi 4C (critical thinking; communicative; collaborative;
creative).

Pengembangan model pengintegrasian PPK dalam pembelajaran
PPKn berbasis lesson study ini laksanakan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip sebagai berikut. (1) Berpusat pada peserta didik; (2)
peserta didik difasilitasi untuk aktif, baik fisik, intelektual, sosial,
mental, dan spiritual; (3) dialog interaktif diutamakan sehingga
terbangun saling asah, asuh, dan asih antara guru-peserta didik,
peserta didik-peserta didik; (4) mendorong peserta didik dapat
mengadaptasi diri dengan lingkungan yang dinamis; (5) peserta didik
mampu menerapkan keterampilan dasar dalam kehidupan sehari-
hari; (7) peserta didik dapat memecahkan masalah yang kompleks;
dan (8) nilai-nilai luhur Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan.

Pengembangan model PPK terintegrasi dalam pembelajaran
PPKn berbasis lesson study, pada dasarnya berangkat dari temuan
masalah yang menjadi tantangan bagi segera dilaksanakan PPK
terintegrasi dalam pembelajaran. Tantangan yang ditemukan di
lapangan sebagai berikut. (1) Belum optimalnya harmonisasi pengem-
bangan potensi peserta didik antara olah hati (etik), olah pikir
(literasi), olah rasa (estetik), dan olah raga (kinestetik). Kenyataan
lapangan menunjukkan pembelajaran PPKn hingga saat ini masih
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menekankan pada aspek olah pikir. (2) Prasarana dan sarana sekolah,
sarana transportasi, jarak antara rumah siswa ke sekolah sangat
terbatas, masih belum mampu menjadi faktor pendukung dalam PPK
terintegrasi dengan pembelajaran. (3) Keterbatasan kompetensi guru
dalam memahami pentingnya mengintegrasikan PPK dalam pembel-
ajaran di kelasnya. (4) belum optimalnya keterampilan guru dalam
melakukan analisis KI/KD dan pemilihan nilai-nilai karakter yang
dikembangkan. (5) Belum optimalnya pemahaman dan keterampilan
guru dalam melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan integrasi
PPK dalam pembelajaran PPKn. (6) Pengaruh negatif teknologi
informasi dan komunikasi terhadap gaya hidup peserta didik di usia
remaja serta pudarnya nilai-nilai religiositas dan kearifan lokal bangsa.

Problem lain dari sudut guru menunjukkan bahwa banyak
guru belum memiliki pemahaman betapa strategisnya mata pelajaran
PPkn sebagai wahana pendidikan karakter. Mereka masih mengalami
kebingungan karena terjadi pergantian istilah dalam pendidikan
karakter. Berbagai peristilahan dipergunakan seperti pendidikan
karakter bangsa, pendidikan budi pekerti, selanjutnya penguatan
pendidikan karakter. Kecenderungan yang tampak guru mengintegrasi-
kan nilai-nilai Pancasila sebagai asesoris dalam rencana pelaksanaan
pembelajaran, nilai-nilai karakter juga tanpa proses analisis dan
pemilihan yang cermat. Praktik pembelajaran memang sudah inovatif,
namun nilai-nilai karakter diajarkan, bukan dibiasakan.

Pembelajaran PPKn yang mengintegrasikan PPK dengan lesson
study sebagai basisnya dikembangkan dengan menggunakan pende-
katan pembelajaran saintifik sebagaimana yang dipergunakan dalam
kurikulum tahun 2013. Dengan langkah-langkah: (a) mengamati; (b)
menanya; (c) mengumpulkan informasi/mencoba; (d) menalar/meng-
asosiasi; dan (e) mengomunikasikan. Strategi pelaksanaan pendekatan
saintifik ada beberapa, yang direkomendasikan Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan antara lain pembelajaran kontekstual dengan
model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang
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memiliki nama, ciri, sintaks, pengaturan, dan budaya sebagai berikut.
Discovery learning, project-based learning, problem-based learning,
dan inquiry learning. Kurikulum 2013 telah fokuskan pendidikan
karakter dimuat dalam semua mata pelajaran sebagai upaya memba-
ngun karakter peserta didik yang baik. Substansi karakter meliputi
moral knowing: moral awareness, knowing moral values, perspective
taking, moral reasoning, decision making, dan self-knowledge. Moral
feeling: conscience, self-esteem, empathy, loving the good, self-con-
trol, dan humility. Moral action: competence, will, dan habit (Lickona,
2012).

Integrasi nilai-nilai utama karakter dalam pembelajaran bukan
hanya sekadar “pitutur moral” semata, namun mulai proses, mema-
hami nilai, komitmen terhadap nilai, dan bersedia untuk melaksanakan
dalam kehidupannya itu lebih penting. Untuk itu, pembelajar meru-
pakan salah satu wahana untuk menjadikan pendidikan nilai karakter
buka sekadar pembelajaran tentang nilai (Al Hakim, 2011; Chowd-
hury, 2006).

Prototipe model penguatan pendidikan karakter terintegrasi
dalam pembelajaran PPKn berbasis lesson study dapat digambarkan
seperti terlihat pada Gambar 1.

Pengembangan penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi
dalam kinerja pembelajaran PPKn berbasis lesson study dapat dila-
kukan dengan lima prosedur inti. Pertama, analisis isi/materi yakni
dengan (1) menganalisis kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar
(KD) untuk menentukan nilai-nilai karakter utama yang akan
diintergrasikan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran; (2) menyu-
sun tabel sebagai peta analisis keterkaitan antara KI/KD dengan nilai
terpilih dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembang-
kan, selanjutnya mencantumkan nilai karakter dalam tabel tersebut
ke dalam silabus dan RPP. Kedua, analisis kultur. Ketiga, analisis
proses yakni mengembangkan proses pembelajaran peserta didik
aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna yang memungkinkan
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peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan
menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila.
Keempat, pengorganisasi pembelajaran berbasis lesson study dimak-
sudkan dalam rancangan pembelajaran PPKn yang mengintegrasikan
PPK dengan paradigma 5W+1H: what, where, who, when, dan why
serta how harus menjadi panduan dalam menginternalisasi nilai-nilai
utama karakter dalam pembelajaran dan Kelima, prototipe model
PPK dalam pembelajaran PPKn SMP.

Gambar 1 Keseluruhan Model Penguatan Pendidikan Karakter Terintegrasi
dalam Pembelajaran PPKn berbasis Lesson Study
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c. Praksis Penguatan Pendidikan Kakarter (PPK) Terintegrasi dalam
Pembelajaran PPKn Berbasis Lesson Study

Tema : Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila
Guru Model : Aning Margisastrani S.Pd., M.Pd.
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KEGIATAN PENUTUP

Refleksi Pembelajaran dan Tindak Lanjut (dilakukan oleh guru
dengan melibatkan siswa)

Mengambil kesimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara
dan menjadi pandangan hidup bangsa di mana nilai-nilai yang ada di
dalamnya seyogyanya perlu diterapkan dalam kehidupan bermasya-
rakat berbangsa dan bernegara.

 

Refleksi 
Pembelajaran 
Siswa yang 
difasilitasi oleh 
Guru. 

Tindak Lanjut

Guru memberikan tindak lanjut bahwa komitmen untuk
menerima Pancasila harus pertahankan sepanjang masa. Tugas anak-
anak adalah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

 

Refleksi 
Pembelajaran dari 
Siswa 
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Refleksi (see), dilakukan oleh guru model (Ibu Aning); mode-
rator (Ibu Nur Widayati); observer (Pak Subandi dan Ibu Kiki); dan
tim peneliti. Refleksi terhadap pembelajaran PPKn yang telah dilakukan
termasuk di dalamnya membahas keberhasilan penyampaian penguatan
pendidikan karakter (PPK), meliputi peran guru, keaktifan siswa,
improvisasi, efektivitas, efisiensi, fasilitasi pembelajaran, dan sebagainya.

 

Selama 
pembelajaran 

observer 
selalu 

mengamati 
dan mencatat 

 

REFLEKSI  
PEMBELAJARAN (SEE) 
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4. Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan serangkaian tahapan kajian yang
dilakukan, terdapat beberapa poin yang ditemukan dalam menjawab
problematika yang sejalan dengan rumusan masalah penelitian.

a. Daya dukung yang dimiliki oleh sekolah untuk pengembangan
sekolah model membudayakan nilai Pancasila

1) Pemetaan tentang daya dukung fisik dan sosial budaya
sekolah yang potensial untuk mengembangkan sekolah model
pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan penguatan pendidikan
karakter dapat dideskripsikan dari beberapa kondisi sekolah
secara kontekstual yang dituangkan ke dalam visi dan misi
tujuan terkait dengan pendidikan karakter. Sekolah sampel
penelitian mencantumkan visi dan misinya sesuai dengan
penguatan pendidikan karakter (PPK).

2) Peta analisis simbol identitas, semboyan, slogan, kata bijak,
dan fasilitasi lain yang potensial dengan pendidikan karakter.
(1) Penguatan nilai religius, tervisualisasi dan terekspresi dan
tampak pada pengadaan dan penggunaan tempat ibadah
dalam bentuk musholla, pojok doa yang berada di kelas. (2)
Nilai nasionalis, tergambar dalam cinta lingkungan, gemar
kebersihan, kesehatan dan pengelolaan dalam semboyan
recycle, reuse, dan reduce. Recycle: mengolah kembali (daur
ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang ber-
manfaat. Reuse: menggunakan kembali sampah yang masih
dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang
lain. Reduce: mengurangi segala sesuatu yang bisa meng-
akibatkan sampah. Mengurangi penggunaan bahan-bahan
yang bisa merusak lingkungan. (3) Nilai karakter mandiri,
tampak tergambar dalam taman belajar, etos kerja keras. (4)
Karakter nilai gotong royong, tampak kegiatan biasa bersih
dan buang sampah. (5) Nilai integritas, tampak pada upaya
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penumbuhan budi pekerti sebagaimana tampak dalam
pengembangan “kantin kejujuran” dalam rangka membina
integritas tinggi bagi siswa. Selain itu, nilai integritas tampak
juga dalam “plakat pembinaan budi pekerti” yang mengan-
dung pesan moral yaitu berdoa sebelum memulai pelajaran,
menyanyikan lagu Indonesia Raya, belajar dengan tekun dan
serius, serta selalu memohon kekuatan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, selesai belajar berdoa. Pesan yang terkandung
dalam pesan ‘kantin kejujuran’ dan ‘plakat budi pekerti’
memberikan kontribusi dalam pembentukan kapabilitas warga
negara, yaitu siswa (warga negara) yang memiliki integritas
kepribadian yang kuat (lahir dan batin) tidak gampang
tergoyahkan dengan pengaruh nilai dan ideologi lain yang
tidak sesuai dengan Pancasila.

3) Narasi peta analisis dokumen RPP PPKn yang digunakan
selama ini. Rencana persiapan pembelajaran yang selama ini
digunakan oleh guru PPKn di Kabupaten Malang pada
umumnya masih bersifat konvensional. Jika ditinjau dari
pembelajaran Kurikulum Tahun 2013, pesan pembelajaran
yang tertuang dalam RPP guru PPKn yang tergabung dalam
MGMP Malang, belum melakukan desain PPK (infuse) nilai
karakter dan kontrak ke dalam RRP. Selain itu, RPP pada
umumnya belum mencantumkan kemampuan siswa dalam
menggali kompetensi literasi bagi siswa terkait dengan peng-
alaman belajar nilai-nilai moral dan karakter Pancasila. Secara
demikian, RPP PPKn yang selama ini digunakan oleh guru-
guru SMP di Kabupaten Malang belum secara eksplisit
melakukan ‘kontrak pembelajaran’ untuk penguatan nilai
karakter (religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan
integritas). Jika tradisi pembelajaran dibangun dalam gerakan
kultural PPK maka RPP harus didesain kembali sesuai dengan
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tuntutan kurikulum dan kebijakan PPK, Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2017.

4) Analisis performansi mengajar PPKn yang dilakukan oleh
guru sesuai dengan RPP yang telah dikembangkan selama
ini, misalnya kegiatan pra-pembelajaran, kegiatan inti, dan
penutup. Sebagaimana dengan RPP yang masih bersifat
konvensional, analisis performansi (tampilan) mengajar ter-
deskripsi juga masih bersifat konvensional untuk ukuran
update Kurikulum 2013. Hal ini tampak pada tahapan
pembelajaran, yakni pra-pembelajaran, kadar nilai karakter-
nya masih kurang, yang biasa muncul baru karakter religius
dengan kebiasaan berdoa setiap mengawali pelajaran. Nilai
karakter yang lain pada umumnya belum muncul, misalnya
nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Padahal
nilai-nilai ini bisa dieksplor dan diekspresikan dalam kegiatan
pra-pembelajaran, terutama guru perlu memberikan motivasi
psikologis kepada siswa dalam kegiatan belajarnya. Lebih
dari itu, guru bisa mengeksplorasi lagi pada saat melakukan
apersepsi mengajar, sebagai batu loncatan untuk masuk ke
dalam kegitan inti pembelajaran. Di sini guru bisa melakukan
improvisasi pesan dan strategi apersepsi sesuai dengan
karakteristik kompetensi dasar (KD) dan indikator pencapaian
kompetensi (IPK) yang sesuai dengan tuntutan KD.

5) Identifikasi dan inventarisasi masalah yang dirasakan dalam
pembelajaran PPKn yang melibatkan partisipasi pelaku
pendidikan/pengajaran (guru tergabung dalam MGMP PPKn),
dibedakan menjadi dua, pertama masalah administratif dan
kedua masalah performantif. Masalah administratif terkait
dengan penyusunan perangkat pembelajaran terutama dalam
menyusun rencana persiapan pembelajaran (RPP) yang
didesain untuk penguatan pendidikan karakter (PPK) mulai
dari pra-pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan
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penutup sehingga RPP yang dibuat oleh guru masih tampak
konvensional. Sedangkan masalah performantif, berkaitan
dengan persoalan tampilan mengajar guru. Pada umumnya,
guru PPKn di Kabupaten Malang masih melakukan pembela-
jaran yang konvensional. Kesulitan yang paling tampak
adalah bagaimana mengajarkan PPK yang terintegrasi (direct
learning), yang menurut paradigma Kurikulum Tahun 2013
bahwa nilai-nilai karakter dalam PPK (religius, nasionalis,
mandiri, gotong royong, dan integritas) harus diajarkan
secara langsung dalam kegiatan pembelajaran PPKn, pendi-
dikan agama, dan budi pekerti.

b. Kegiatan partisipatif guru PPKn untuk mengembangkan prototipe
model penguatan pendidikan karakter (PPK)

Peta analisis materi (PAM) pembelajaran yang syarat dengan
nilai-nilai utama PPK (religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong,
dan integritas). Kompetensi dasar: Kelas VII. Tampak pada KD-KD
berikut. KD 1.1 Mensyukuri proses perumusan dan penetapan
Pancasila sebagai Dasar Negara (potensial dengan karakter religius).
KD 1.2 Menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
(karakter gotong royong). KD 1.4 Mensyukuri keberagaman norma-
norma, suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan (karakter
religius, gotong royong, dan kemandirian sebagai bangsa yang
beragam). KD 1.5 Menanggapi pendapat secara jujur tentang arti
pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat
(karakter gotong royong dan religius). KD 2.1 Menghargai proses
perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. KD 3.1
Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai
Dasar Negara (karakter gotong royong). KD 2.5 Mendukung pendapat
tentang arti pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan
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di masyarakat (gotong royong). KD 4.1 Melaksanakan tanggung
jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh
pendiri negara dalam perumusan Pancasila (karakter mandiri dan
integritas). Kelas VIII: KD 1.1 Mensyukuri kedudukan dan fungsi
Pancasila bagi bangsa dan Negara Indonesia (karakter religius). KD
1.4 Mensyukuri nilai dan semangat Kebangkitan Nasional 1908
dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus
(karakter religius, mandiri, dan gotong royong). KD 1.5 Menghayati
nilai dan semangat Sumpah Pemuda Tahun 1928 dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika (karakter gotong royong dan integritas). KD
1.6 Mensyukuri semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk
memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (karakter gotong
royong dan integritas). KD 2.1 Bersikap peduli terhadap kedudukan
dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan Negara Indonesia (karakter
gotong royong). KD 2.4 Bertanggung jawab terhadap makna dan arti
penting Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan
Republik Indonesia (karakter mandiri dan integritas). KD 2.5
Menghargai nilai dan semangat Sumpah Pemuda Tahun 1928 dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika (karakter integritas). KD 2.6 Menun-
jukkan sikap semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk
memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (karakter inte-
gritas). KD 3.1 Menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi
bangsa dan Negara Indonesia (karakter mandiri dan integritas). KD
3.5 Memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda Tahun
1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (karakter integritas). KD
3.6 Memahami pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan
untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (karakter
integritas). KD 4.1 Mendukung peran teladan tokoh-tokoh pendiri
negara dalam kedudukan dan fungsinya pada perumusan Pancasila
(karakter gotong royong dan integritas). KD 4.5 Melaksanakan nilai-
nilai dan semangat Sumpah Pemuda 1928 (karakter nasionalis,
mandiri dan integritas). KD 4.6 Mendemonstrasikan peran tokoh
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masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan
untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelas IX:
KD 1.1 Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara
yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.1 Mendukung
perwujudan Pancasila sebagai dasar negara (karakter mandiri dan
integritas). KD 1.3 Menghargai ketentuan tentang bentuk dan kedau-
latan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945 secara adil (karakter integritas dan mandiri). KD 1.4
Mengajukan pendapat secara jujur tentang masalah-masalah yang
muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA) di masyarakat serta cara pemecahannya dalam bingkai Bhin-
neka Tunggal Ika (karakter religius, mandiri, integritas, dan gotong-
royong). KD 1.5 Mempertahankan pendapat secara jujur tentang
masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi,
dan gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika (karakter religius, nasionalis, mandiri, integritas,
dan gotong royong). KD 1.6 Menghargai secara jujur konsep bela
negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. KD 2.3
Mendukung ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KD
2.4 Menunjukkan sikap terhadap masalah-masalah yang muncul
dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di
masyarakat serta cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal
Ika (karakter gotong royong). KD 2.5 Menghargai pendapat tentang
masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi,
dan gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika. KD 2.6 Mendukung konsep bela negara
dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia karakter
nasionalis dan integritas). KD 3.1 Menganalisis langkah-langkah
untuk mewujudkan Pancasila sebagai Dasar Negara. KD 3.2 Mema-
hami prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. KD 3.3. Menganalisis prinsip
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persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA), sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika. KD 3.5 Menganalisis prinsip harmoni dalam kebera-
gaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sosial, budaya,
ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.6
Mengkreasikan konsep cinta tanah air/bela negara dalam konteks
Negara Kesatuan Republik Indonesia. KD 4.1 Mendemonstrasikan
peran teladan tokoh-tokoh nasional dalam perwujudan Pancasila
sebagai (karakter nasionalis dan integritas). KD 4.2 Mewujudkan
prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Repu-
blik Indonesia tahun 1945 (karakter integritas dan mandiri). KD 4.3
Mendukung peran mediator penyelesaian masalah keberagaman suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika (karakter gotong royong dan integritas). KD 4.5 Men-
dukung peran mediator penyelesaian masalah sosial, budaya, ekonomi,
dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (karakter gotong
royong dan integritas). KD 4.6 Mendemonstrasikan peran para
pahlawan untuk cinta tanah air/bela negara dalam konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia (karakter mandiri, nasionalis, dan
integritas).

c. Diskusi partisipatif penyusunan RRP (plan) dan performansi
mengajar (do) dan rencana refleksi (see) praktik mengajar
berikutnya

Prototipe model penguatan pendidikan karakter terintegrasi
dalam pembelajaran PPKn berbasis lesson study dilakukan melalui
pengembangan penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam
kinerja pembelajaran PPKn berbasis lesson study dapat dilakukan
dengan lima prosedur inti. Pertama, analisis isi/materi yakni dengan
(1) menganalisis kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD)
untuk menentukan nilai-nilai karakter utama yang akan diintergrasikan
dalam rencana pelaksanaan pembelajaran; (2) menyusun tabel sebagai



BOOK SERIES 3
Learner’s Characteristics and Personalized Learning Platforms

199

peta analisis keterkaitan antara KI/KD dengan nilai terpilih dan
indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan, selan-
jutnya mencantumkan nilai karakter dalam tabel tersebut ke dalam
silabus dan RPP. Kedua, analisis kultur. Ketiga, analisis proses yakni
mengembangkan proses pembelajaran peserta didik aktif, kreatif,
menyenangkan, dan bermakna yang memungkinkan peserta didik
memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjukkan-
nya dalam perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Keempat, peng-
organisasi pembelajaran berbasis lesson study dimaksudkan dalam
rancangan pembelajaran PPKn yang mengintegrasikan PPK dengan
paradigma 5W+1H: what, where, who, when, dan why serta how
harus menjadi panduan dalam menginternalisasi nilai-nilai utama
karakter dalam pembelajaran. Kelima, prototipe model PPK dalam
pembelajaran PPKn SMP.

d. Partisipasi guru dalam penerapan model pembudayaan nilai
Pancasila melalui penguatan pendidikan karakter (PPK) yang
terintegrasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan
kewarganegaraan (PPKn) di sekolah

1) Pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus 1 dengan guru
model R. Dewi Kiki Rejeki, S.Pd. dengan materi: memahami
kedudukan dan fungsi Pancasila ternarasikan sebagai berikut.
Kegiatan pra-pembelajaran: dilakukan dengan berdoa, meng-
absen siswa, dan apersepsi. Kegiatan inti pembelajaran:
dilakukan dengan penjelasan materi tentang konsep, kedu-
dukan, dan fungsi Pancasila dan koordinasi tugas. Aktivitas
pembelajaran dilakukan dengan diskusi kelompok siswa
dalam membangun komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meyakinkan kinerja
diskusi siswa guru sempat menghampiri ke kelompok-ke-
lompok. Setelah diskusi selesai masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil diskusi dan komitmen mereka
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terhadap nilai-nilai Pancasila. Penutup: guru menyampaikan
penegasan tentang materi dan mengambil kesimpulan. See,
refleksi mengajar PPKn dengan keunggulan dan kekurangan
PPK meliputi peran guru, keaktifan siswa, improvisasi,
efektivitas, efisiensi, fasilitasi pembelajaran, dan sebagainya.

(b) Performansi mengajar (siklus 2) yang berpedoman pada RPP
perbaikan serta pengelolaan mengajar PPKn yang syarat
dengan nilai-nilai PPK (religius, nasionalis, mandiri, gotong
royong, dan integritas).

(c) Pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus 2 dengan guru
model Aning Margisastrani S.Pd., M.Pd. dengan materi:
memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pembelajaran
yang dilaksanakan pada siklus 2 diawali dengan FGD, peman-
tapan RPP dan performansi mengajar PPKn (siklus 1) dengan
penguatan pendidikan karakter (PPK) (do dan see). Inti
penguatan nilai karakter dienergikan pada kegiatan pra-
pembelajaran meliputi berdoa, mengabsen, menyanyikan lagu
Indonesia Raya, memotivasi psikologis siswa dan apersepsi.
Kegiatan inti pembelajaran meliputi guru mengawali pesan
pembelajaran tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, men-
jelaskan materi tentang konsep, kedudukan, dan fungsi
Pancasila dan koordinasi tugas, menyampaikan wacana untuk
diskusi kelompok tentang komitmen terhadap nilai luhur
Pancasila. Setelah diskusi selesai masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil diskusi dan komitmen mereka terha-
dap nilai-nilai Pancasila. Penutup: refleksi pembelajaran siswa
yang difasilitasi oleh guru. Tindak lanjut: guru memberikan
tindak lanjut bahwa komitmen untuk menerima Pancasila
harus pertahankan sepanjang masa. Tugas Anak-anak adalah
mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. See,
refleksi dilakukan terhadap pembelajaran PPKn yang telah
dilakukan termasuk didalamnya membahas keberhasilan
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penyampaian penguatan pendidikan karakter (PPK), meliputi
peran guru, keaktifan siswa, improvisasi, efektivitas, efisiensi,
fasilitasi pembelajaran, dan sebagainya.

4) Efektivitas penerapan prototipe model PPK yang diintegrasi-
kan dalam pembelajaran PPKn berbasis lesson study. Ber-
dasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan
peningkatan hasil belajar afektif berupa peningkatan sikap
dan perilaku gotong royong yakni sikap peduli lingkungan,
sikap memberikan kemanfaatan, sikap berperan dan berkon-
tribusi, serta sikap berkorban dan kerjasama siswa sebesar
23,11% dari nilai rata-rata awal sebesar 68,4 kemudian
meningkat menjadi 84,2. Dari keempat indikator dan kriteria
yang digunakan, penguatan pendidikan karakter yang
diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn berbasis lesson
study mampu memenuhi semua kriteria yang ada. Dengan
demikian, prototipe model ini dikatakan efektif dalam me-
ningkatkan sikap dan perilaku gotong royong siswa.
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berbagai anggota tim atau lembaga, di antaranya menjadi Tim Revitalisasi
SMK, Tim Konseptor dan Implementor Penguatan Pendidikan Karakter, dan
Badan Standar Nasional Pendidikan. Sebagai akademisi dan guru besar, Waras
Kamdi telah melakukan berpuluh-puluh penelitian berkenaan dengan berbagai
bidang keilmuan. Puluhan buku dan artikel ilmiahnya sudah diterbitkan oleh
berbagai penerbit dan/atau jurnal nasional dan internasional bereputasi. Waras
Kamdi juga produktif  menulis artikel populer yang dimuat di media massa
nasional terutama surat kabar Kompas. Lebih lanjut, Waras Khamdi juga sering
menjadi narasumber, pembicara kunci, dan/atau penyaji dalam berbagai fo-
rum pertemuan ilmiah di kampus dan tingkat nasional, bahkan forum interna-
sional.

Djoko Saryono merupakan akademisi dan guru besar Fakultas Sastra UM
(Universitas Negeri Malang) sejak medio tahun 1980-an. Pendidikan sarjana,
magister, dan doktor diselesaikan di Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
Selama menjadi akademisi dia pernah mengemban berbagai jabatan struktural,
antara lain Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Pascasarjana
dan Kepala Perpustakaan UM. Demikian juga mengemban amanat sebagai
pengarah program I-CLIR IsDB, PUI DLI UM, dan sejenisnya. Secara eksternal
Djoko Saryono sejak lama membantu Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah khususnya Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur untuk urusan pendidikan dan kebudayaan.  Djoko juga
aktif membantu Kemendikbudristek khususnya Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Direktorat  Jenderal Kebudayaan, dan Ditjen PAUD Dik-
mas serta Ditjen Dikdasmen (PAUD Dikdasmen). Secara profesional Djoko
juga menjadi pengurus berbagai asosiasi profesi atau organisasi pendidikan
dan sosial budaya, di antaranya menjadi Penasihat Dewan Pendidikan Jawa
Timur, Majelis Pertimbangan Dewan Kesenian Jawa Timur, dan Dewan Him-
punan Peneliti Indonesia serta Forum Dewan Guru Besar Indonesia. Lebih
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lanjut, sebagai akademisi dan guru besar, sudah melakukan puluhan penelitian
berkenaan dengan kesusastraan, kesenian, kebudayaan, dan kependidikan.
Puluhan buku dan artikel ilmiahnya sudah diterbitkan oleh berbagai penerbit
dan/atau jurnal nasional dan internasional bereputasi. Djoko Saryono juga
tergolong produktif  menulis artikel populer yang dimuat di media massa
nasional dan media digital. Lebih jauh, Djoko Saryono juga langgan menjadi
narasumber, pembicara kunci, dan/atau penyaji dalam berbagai forum perte-
muan ilmiah baik di kampus dan tingkat nasional maupun malah forum inter-
nasional.

Dra. Surjani Wonorahardjo, Ph.D. adalah dosen Jurusan Kimia, FMIPA Uni-
versitas Negeri Malang sejak tahun 1991. Gelar akademik pertama yang ditem-
puhnya di Universitas Negeri Malang (d/h IKIP Malang) yang mendasari semua
aktivitasnya di dunia pendidikan dan pembelajaran sampai saat ini. Studi lanjut
sampai ke tingkat doktoral ditempuh di University of New South Wales, Syd-
ney, Australia di bidang kimia analitik. Sebagai Humboldt postdoctoral re-
search fellow di Universitaet Ulm, Germany, pembelajaran mengenai metode
sains yang sangat detail di skala inti atom mulai memberinya inspirasi dan
implikasi untuk berpikir disruptif yang saat ini sangat dibutuhkan di semua
bidang kehidupan. Pengembangan metode-metode sains umum dan kimia
pada khususnya, secara disruptif adalah kunci pemecahan hampir semua
masalah alam yang dituangkan dalam publikasi-publikasi terkait sains, pen-
didikan, serta filosofi di luar publikasi di bidang spesifiknya menyangkut
beberapa metode analisis kimia mendasar dan aplikatif serta kimia material.
Buku ajar yang dihasilkan selama ini juga bersifat umum untuk bacaan semua
orang seperti Dasar-Dasar Sains, Membangun Masyarakat Sadar Sains (edisi
2010 dan 2021) serta buku ajar untuk ilmu yang membutuhkan analisis sampai
ke skala kimia dari bidang-bidang terkait, yaitu Metode Pemisahan Kimia,
Sebuah Pengantar (2013), dan Pengantar Kimia Analisis Modern, Metode dan
Aplikasi (2021). Kontak e-mail: surjani.wonorahardjo@um.ac.id.

Aisyah Larasati, Ph.D. adalah dosen Program Studi Teknik Industri, Jurusan
Teknik Mesin Universitas Negeri Malang sejak tahun 2000. Sejak menyelesai-
kan pendidikan sarjana dan magisternya di Institut Teknologi Sepuluh Nopem-
ber (ITS) Surabaya, dia menekuni bidang industrial engineering khususnya
pada topik quality service dengan beberapa teknik data mining. Dengan bea-
siswa master dari STUNED, dia memperluas ilmu teknik manajemen industri
di Hoogeschool van Arnhem en Nijmegen, the Netherlands. Kepakarannya
di bidang big data analysis diperdalam saat memperoleh beasiswa Fulbright
untuk menempuh pendidikan doktoral di Oklahoma State University, USA.
Selain memenangkan sejumlah kompetisi internasional bidang big data analy-
sis, minat membawanya menggunakan ilmu tersebut untuk meneliti dan menu-
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lis artikel ilmiah tentang karakteristik belajar mahasiswa di lingkungan kampus-
nya. Sejumlah teknik dan metode yang banyak digunakannya antara lain arti-
ficial neural network (ANN), machine learning models, decision tree models,
clustering techniques, dan data mining techniques.

Apif M. Hajji, Ph.D. adalah dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri
Malang sejak tahun 1997. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan melanjutkan pen-
didikan Magister di bidang yang sama di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Beasiswa dari the Asian Development Bank (ADB) memberikannya kesem-
patan memperoleh gelar Master of Science di bidang manajemen konstruksi
dari the South Bank University, London, UK dan Hoogheschool van Arnhem
and Nijmegen, the Netherlands. Saat ini dia tergabung dalam Kelompok Riset
Manajemen Konstruksi dan Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia
(IPLBI) setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang construc-
tion engineering dari Oklahoma State University, USA dengan dukungan bea-
siswa Fulbright. Selain pada bidang lingkungan binaan (built environment),
minatnya pada cara belajar mahasiswa juga turut mewarnai sejumlah aktivitas
risetnya. Beberapa artikel ilmiah yang ditulisnya bersama tim peneliti tentang
karakteristik mahasiswa menyentuh sejumlah aspek seperti cara belajar dengan
model quantum, penggunaan multi-media, layanan belajar bidang vokasi, pola
belajar keteknikan (engineering), dan preference mahasiswa pada sumber-sum-
ber belajar.

Anton Rahmadi, lahir 1 April 1980 adalah Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat sekaligus dosen di Jurusan Teknologi Hasil
Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indone-
sia. Gelar Ph.D. diperoleh pada tahun 2013 dari Fakultas Kedokteran, West-
ern Sydney University, Australia, dengan penghargaan Best Presenter in Ses-
sion pada Ph.D. Annual Research Forum tahun 2012. Sebelumnya, ia dianu-
gerahi dengan M.Sc. dari University of New South Wales, Australia, di bidang
Ilmu dan Teknologi Pangan pada tahun 2008 dengan High Distinction dalam
Research Project. Sarjana Teknologi Pertanian diselesaikannya di Institut Perta-
nian Bogor, Indonesia dengan Cum Laude dan mendapat penghargaan sebagai
Finalis Mahasiswa Teladan tahun 2001. Tugas tambahan hingga tahun 2021
adalah sebagai Sekretaris Eksekutif Program Pengembangan Kampus Univer-
sitas Mulawarman melalui Hibah Islamic Development Bank. Ia juga menjabat
sebagai Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) cabang Kali-
mantan Timur. Pada tahun 2021, h-index-nya 8 dan i10-indeks-nya 7. Minat
penelitiannya saat ini adalah pangan fungsional, antioksidan, alat pengering,
dan penanganan pascapanen dari produk olahan lokal.
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Dr. Henry Praherdhiono, S.Si., M.Pd. mengenal inovasi bidang sains dan tek-
nologi pada saat di S1 di FMIPA Universitas Airlangga Jurusan Fisika. Inovasi
dibangun secara asistif oleh software dan hardware. Titik balik pemahaman
inovasi terjadi pada saat menempuh S2 Teknologi Pembelajaran dan diperkuat
dengan S3 Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Kesadaran
pamuncak terhadap inovasi terletak pada brainware. Kehidupan berinovasi
merupakan hidup penuh makna dan cahaya kegemilangan. Namun kesempur-
naan keilmuan memberikan statemen jelas. Apa pun ilmu yang diperoleh
setiap orang, yang terpenting bagaimana mengelola inovasi. Waktu dan tempat
yang tidak tepat justru akan melemahkan arti penting inovasi.

Saida Ulfa, Ph.D. adalah dosen Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Malang sejak tahun 2008. Gelar akademik S2
dan S3 diperoleh di Saga University, Jepang sedangkan gelar sarjana diperoleh
di Universitas Hasanuddin. Tahun 2010 pernah menerima Keizo Obuchi Re-
search Fellowship dan tahun 2013 menerima Sumitomo Research Founda-
tion Grant. Pada tahun 2013 pernah menjadi finalis dosen berprestasi nasional.
Personalisasi dalam pembelajaran berbasis MOOCs (Massive Open Online
Courses) adalah fokus penelitiannya beberapa tahun terakhir ini yang meng-
hasilkan beberapa artikel yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi interna-
sional dan juga memperoleh beberapa HKI (hak kekayaan intelektual).

Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A. adalah pengajar di Program Studi Psikologi dan
Pendidikan Khusus Universitas Negeri Malang. Karier sebagai dosen dimulai
di tahun 1990. Pengalaman mengajar dimulai di Jurusan Kurikulum dan Tek-
nologi Pendidikan sampai tahun 2010, kemudian berlanjut di Jurusan Pendi-
dikan Luar Biasa sebelum akhirnya di tahun 2014 berpindah ke Jurusan Psi-
kologi. Selain sebagai pengajar, penulis aktif memberikan konsultasi terkait
problem akademik dan non-akademik pebelajar, baik pebelajar regular mau-
pun yang berkebutuhan khusus. Pengalaman pendidikan di bidang special
education berbasis applied behavior analysis, dan pengalaman pendidikan di
bidang psikologi, serta program pendidikan lain terkait early childhood edu-
cation dan elementary education –yang ditempuh di dalam dan di luar negeri–
telah membekali penulis dalam berkarier sebagai dosen, saat menjabat sebagai
Kepala Sekolah Autis, atau saat bertindak sebagai guru di kelas bagi siswa
dengan problem di kelas. Selain itu, penulis juga aktif memberikan konsultasi
pendidikan. Pengalaman lain penulis, antara lain bertindak sebagai juri dalam
Olimpiade Nasional untuk Anak Berkebutuhan Khusus, memberikan kuliah
tamu, pelatihan, workshop, maupun seminar baik di dalam maupun di luar
negeri. Sejak tahun 2015 penulis diangkat menjadi Koordinator Program Studi
Doktor Psikologi Pendidikan, Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas
Negeri Malang.
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Heppy Jundan Hendrawan adalah dosen Desain Komunikasi Visual yang
menjadi alumni dari angkatan pertama S1 Prodi DKV Fakultas Sastra-UM
1997. Setelah menyelesaikan studinya, kemudian mencoba berbagai tantangan
di bidang desain, periklanan dan film pendek di beberapa agency, studio, dan
production house di Jakarta. Sembari bekerja di MQTV, pada tahun 2006
Hendra juga berkesempatan untuk menempuh studi S2 Desain pada Program
Pascasarjana FSRD ITB. Kariernya sebagai akademisi dimulai sejak tahun
2009, yang dalam perjalanannya pada tahun 2013 menerima penghargaan
sebagai pemenang Juara 1 Sayembara Desain Patung Singo Arema. Kemudian
menyusul pada tahun 2016 berkesempatan mengikuti agenda Development
Day dengan skema joint research pada program “Making Alternatives Vis-
ible” di Helsinki (Finlandia) dan Moscow (Russia). Konsistensinya dalam ikut
membimbing organisasi mahasiswa dengan peran sebagai pembina dari level
HMJ, BEM, dan DMF di Fakultas Sastra sejak tahun 2014 hingga sekarang,
memberinya kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan program Taiwan
Cultural Creative Camp (TCCC)’ 2018. Program yang didukung oleh LP2M-
UM bersama Dayeh University, kemudian berhasil mengirimkan 10 delegasi
mahasiswa UM ke Taiwan untuk mengikuti kegiatan Creative Summer Course.
Setelah sebelumnya pada tahun 2015, bersama para mahasiswa DKV semes-
ter akhir berhasil merancang agenda Posko Visual, sebuah event tahunan dalam
skala nasional dalam rangka mendukung eksposur karya terbaik mahasiswa
hingga sekarang. Pengalamannya dalam ranah praktis dan akademis itulah
yang kemudian menambah keyakinannya untuk terus melakukan eksplorasi,
inovasi, serta eksplanasi yang mendalam akan makna filosofi, konsep, metode,
dan produk desain komunikasi visual itu sendiri. Passion-nya pada ranah de-
sain, media, dan komunikasi visual tersebut yang kemudian membawanya
untuk fokus melakukan pengembangan riset pada bidang New Media dan
Visual Memetic Communication. Seperti halnya area riset yang sekarang dipilih
dalam menyelesaikan studi S3 pada Jurusan Media dan Komunikasi di FISIP
UNAIR yang sedang ditempuhnya. Kontak e-mail: heppy.jundan.fs@um.ac.id.

M. Misbahul Amri adalah dosen senior Sastra Inggris yang merupakan alumni
dari Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Sebelas Maret (UNS) 1986.
Kemudian, sembari mengabdi menjadi staf pengajar di Fakultas Sastra, pada
tahun 2007 berhasil meraih gelar Master of Arts (M.A.) dari La Trobe Uni-
versity, Melbourne Australia. Selain aktif sebagai anggota dari KBK Ilmu Sastra,
beliau juga aktif dalam berbagai forum FGD terkait isu-isu yang berkembang
dalam ranah Teori Sastra, Sastra Bandingan, Sastra Umum, Kritik Sastra, dan
Tradisi Lisan. Spiritnya untuk terus secara konsisten menekuni, menggali,
dan mendalami tradisi lisan tecermin dari hasil disertasinya yang melakukan
studi secara khusus tentang sastra pada Ritual Mungel Wayang Mbah Gan-
drung. Karya disertasi yang hasilkan dari studi yang ditempuhnya pada pro-
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gram doktoral di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya-Universitas Indonesia
pada tahun 2016 tersebut, kemudian menjadi fokus riset yang terus dikem-
bangkannya. Kontak e-mail: m.misbahul.fs@um.ac.id.

Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd. menjadi dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling,
Fakultas Ilmu Pendidikan Negeri Malang sejak tahun 2003. Pendidikan Sarjana
Bimbingan Konseling Islam ditempuh di Fakultas Dakwah Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya (dh. IAIN Sunan Ampel). Pendidikan Magis-
ter dan Doktor Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Malang (d/h
IKIP Malang). Bimbingan karier, konseling multibudaya, dan pengembangan
kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, berkreasi dan berinovasi menjadi
concern-nya. Isu terakhir kemudian mendorongnya merancang desain pembel-
ajaran mata kuliah manajemen inovasi, salah satu mata kuliah unggulan khas
Universitas Negeri Malang. Melalui proses pengembangan rancangan perku-
liahan manajemen inovasi ini diperoleh kesempatan muhibah inovasi ke Pusat
Pengembangan Inovasi Pembelajaran University of Queenslan, Brisbane Aus-
tralia pada akhir tahun 2019.

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd. adalah dosen Jurusan Administrasi
Pendidikan Universitas Negeri Malang sejak tahun 2003. Pendidikan Sarjana
ditempuh di Universitas Jember, sedangkan pendidikan Magister dan Doktor
ditempuh di Universitas Negeri Malang. Saat ini menjabat sebagai Kepala
Pusat Pengembangan Praktik Kerja dan Pengalaman Lapangan (P3KPL) LP3
UM, selain pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Bidang Pengembangan SDM/
Pelatihan Pusat Studi Wanita Lemlit UM, Anggota Gugus Penjamin Mutu
Jurusan AP FIP, Tim Pengembang Resources Center MBS AP FIP UM bidang
Kerjasama dan Penerbitan, Kepala Laboratorium Jurusan AP FIP, dan Ketua
Jurusan AP FIP. Terlibat dalam berbagai kegiatan sebagai asesor BAN PT,
fasilitator LP2KS untuk seleksi calon kepala sekolah, fasilitator program MBS
pusat, tim seleksi calon kepala sekolah di berbagai kabupaten/kota, tim seleksi
kepala sekolah berprestasi tingkat Jawa Timur. Aktif dalam berbagai penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi Tri Dharma Per-
guruan Tinggi.

Sa’dun Akbar adalah dosen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
FIP dan Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Seorang General Educa-
tionist ini dalam 18 tahun terakhir menjadi peneliti, penyaji makalah, penulis
artikel, dan penulis buku yang sangat produktif tentang pendidikan karakter
dan pembelajaran tematik. Ia menjadi guru besar bidang ilmu pendidikan
dasar (2011) dan menjadi promotor disertasi lintas program studi; pada 2018
ia termasuk seorang dosen pada urutan ke-5 dalam TOP 10 penulis berafiliasi
UM di Google Scholar.
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Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si. adalah dosen di Jurusan Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Malang sejak tahun 1986. Riwayat pendidikan
S1 ditempuh di IKIP Malang, S2 di Universitas Airlangga Surabaya dan S3 di
Universitas Brawijaya. Pernah mengikuti post-doctoral di Ohio State Univer-
sity (USA) pada tahun 2009. Banyak melakukan penelitian di bidang kewira-
usahaan dan bisnis UMKM, termasuk di dalamnya adalah pendidikan kewira-
usahaan bagi pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Topik penelitian yang
pernah dilakukan di antaranya berkaitan dengan tourism, place branding,
marketing strategic, competitive advantage, experiential learning, problem and
project based learning, dan lain-lain. Buku ini termasuk salah satu hasil
penelitian yang berhubungan dengan experiential learning. Pengalaman gagal
dan sukses dalam menjalankan bisnis menjadi guru terbaik dalam belajar kewi-
rausahaan.

Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si. adalah dosen Jurusan Hukum dan Kewargane-
garaan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembina mata kuliah ilmu
kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, pendi-
dikan politik, dan manajemen konflik. Selain sebagai seorang penulis buku
yang di antaranya berjudul Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indo-
nesia; Media Pembelajaran Berbasis Nilai-Nilai Pancasila; dan Pendidikan
Multikultural juga sebagai pemerhati budaya lokal terutama macapatan dan
penulis teks panembrama (sejenis koor) karakter Pancasila, penulis tembang
dhandhanggula pembudayaan nilai-nilai Pancasila, pemeroleh HAKI atas pro-
duk visualisasi rekaman macapatan sebagai wahana dialog multikultural pem-
budayaan nilai-nilai Pancasila.

Dr. Sri Untari, M.Si. adalah dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan,
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang. Pembina mata kuliah pendidikan kewarganega-
raan, pendidikan Pancasila, dan metode penelitian. Selain itu, memiliki banyak
pengalaman untuk melakukan kegiatan kemitraan terutama dengan peme-
rintah-pemerintah kabupaten dalam mengembangkan seni industri kreatif.

Desinta Dwi Rapita, S.Pd., S.H., M.H. adalah dosen Jurusan Hukum dan
Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembina mata kuliah pendi-
dikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan praksis sosial. Aktif mela-
kukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat penyusunan peraturan desa.

Muhammad Muj’taba Habibi, S.Pd., M.Si. adalah dosen Jurusan Hukum
dan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganega-
raan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembina mata kuliah
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pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, kebijakan publik, dan
praksis sosial. Pengelola Jurnal Jurusan Terindeks Sinta 3 dan DOAJ, aktif
melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat workshop kewirausahaan.

Rista Ayu Mawarti, S.Pd. M.Pd. adalah dosen Jurusan Hukum dan Kewarga-
negaraan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembina mata kuliah pendidikan ke-
warganegaraan, pendidikan Pancasila, psikologi kepribadian, dan statistik pen-
didikan. Pembina penalaran mahasiswa di jurusan, aktif melakukan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat workshop kewirausahaan.




