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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) mengisyaratkan pemerintah memenuhi hak masyarakat atas pendidikan 

dan pendistribusian ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Untuk memenuhi hak 

tersebut, pemerintah melaksanakan pendidikan melalui lembaga yang dikenal 

sebagai sekolah. Masyarakat secara umum mempercayakan pelaksanaan pendidikan 

melalui sekolah, yang terdiri dari serangkaian aturan termasuk capaian pembelajaran 

yang sudah ditentukan dalam kurikulum, Guru dan pimpinan sekolah serta sasaran 

pembelajaran yaitu murid. 

 

Guru dan pimpinan sekolah sebagai pelaksana adalah orang dewasa yang 

bertanggung jawab menyelenggarakan pembelajaran yang selama ini fokus dengan 

tuntutan kurikulum dan menjadikan murid sebagai objek pembelajaran. Murid akan 

sangat bergantung pada kehadiran Guru sehingga menghalangi murid menjadi 

pembelajar mandiri yang memahami tujuan dan kebutuhan belajarnya. 

  

Lalu dimana letak masalahnya? 

 

Kita dapat melihat ini terjadi pada saat pandemi. Ketika Guru tidak hadir secara fisik, 

anak-anak menjadi tersesat dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang 

dulunya diselenggarakan secara seragam dalam satu ruang kelas, menjadi tidak lagi 

relevan. Guru menghadapi kondisi dimana setiap anak berada dalam konteks yang 

tidak seragam; lingkungan yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda dan 

kebutuhan belajar yang berbeda-beda. 

 
1 Tulisan ini merupakan bagian dari Artikel yang berjudul Transformasi Peran guru untuk Perubahan Cara Belajar 
yang Radikal di Masa Depan yang terdapat dalam Buku Memikirkan Kembali Arah Pendidikan Indonesia: Kritik, 
Potensi dan Rekomendasi (2022, Rajawali Pers).  



Pandemi ini dirasakan sebagai titik balik perubahan menuju masa depan, tetapi 

sebenarnya ini adalah titik awal dari perubahan yang akan terjadi lebih cepat menuju 

masa depan, khususnya perubahan cara belajar dalam konteks perubahan-

perubahan yang terjadi secara cepat. 

 

*** 

 

Transformasi digital membuat informasi menjadi tidak berjarak.   Jenis-jenis 

pekerjaan yang awalnya berperan sebagai perantara menjadi teralihkan.  Salah satu 

contoh adalah konsumen bisa langsung berhubungan dan produsen atau bahkan 

rakyat bisa langsung mengajukan komplain ke pejabat pemerintah bahkan ke 

Presiden.Belum lagi pekerjaan yang sifatnya mechanical juga tergantikan dengan 

hadirnya Artificial Intelligence dan Machine Learning mulai dari pekerjaan di pabrik 

hingga kedokteran.  Sensor dan data menjadi tulang punggung berjalannya 

kehidupan sosial contohnya penggunaan aplikasi waze, GPS dan banyak aplikasi 

lainnya menggunakan sensor yang merekam aktivitas dan keseharian manusia.  Di 

dalam kondisi zaman seperti ini perlu banyak penyesuaian yang dilakukan manusia 

agar bisa hidup di dalam masyarakat.  

 

Tidak terkecuali perubahan cara belajar yang membuat sekolah perlu menyesuaikan 

terhadap tuntutan zaman ini.  Contoh yang ada di depan mata adalah kondisi 

pandemi ini, yang mau tidak mau pembelajaran dilakukan dengan blended 

learning.  Dalam kondisi sekarang bahkan proses administrasi sekolah yang dulunya 

manual menjadi digital.  Proses belajar mengajar juga jadi semakin tidak berjarak. 

Semakin banyak pembelajar yang sadar bahwa sumber belajarnya bukan hanya 

sekolah. Pandemi ini punya kontribusi cukup besar dalam mengakselerasi perubahan 

ini di sekolah.  Bukan hal yang tidak mungkin di waktu yang tidak lama lagi proses 

sekolah akan diotomisasi yang artinya ada campur tangan Artificial Intelligence misal 

dalam proses evaluasi, monitoring.  Peran sensor semakin besar karena belajar bisa 

dilakukan kapan saja dan di mana saja. 

 

*** 



 

Arah pendidikan seharusnya bisa menyiapkan anak menghadapi situasi agar bisa 

survive di keadaan dimana kebutuhan keterampilan dasar dan pengetahuan tidak 

bisa diprediksi. Oleh karena itu, hal yang paling fundamental yang bisa disiapkan 

institusi pendidikan adalah membuat anak menjadi pembelajar mandiri yang bisa 

menentukan tujuan dan cara belajarnya sendiri, sehingga mereka bisa menentukan 

keterampilan yang dipelajari dan pengetahuan apa yang harus dikuasai sesuai 

perkembangan zaman. Atau setidaknya, fungsi sekolah menjadi penghubung antara 

orang yang bisa memberikan informasi, pengetahuan atau keterampilan yang 

dibutuhkan. 

 

Setiap manusia berkemampuan untuk menentukan keinginannya, termasuk hal-hal 

yang ingin dipelajarinya. Untuk itu, pendidikan saat ini perlu mendukung sifat dasar 

manusia tersebut dengan memberi ruang belajar dan dukungan yang memungkinkan 

untuk dapat mandiri berpikir dan bertindak. Kebutuhan pembelajaran disesuaikan 

dengan kecepatannya sendiri, sehingga memungkinkan setiap anak menemukan 

berbagai cara untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 

 

 

Prensky (2001) menamai generasi masa kini atau dikenal sebagai generasi Z sebagai 

digital natives dan generasi sebelumnya yaitu generasi Y (milenial) yang belum 

terpengaruh kuat oleh teknologi digital sebagai digital immigrants (2001). Anak-anak 

generasi digital natives, seringkali justru melampaui proses adaptasi orang dewasa 

dan orang dewasa seringkali tidak dapat menerima itu. Orang dewasa yang menjadi 

digital immigrants mungkin berpikir bahwa belajar harus terjadi berdasarkan 

pengalaman mereka dulu. Mereka mungkin juga tidak percaya bahwa anak-anak 

digital natives dapat belajar sambil bermain, karena mereka tidak terbiasa belajar 

menyenangkan. Bagi mereka belajar harus duduk, mendengarkan, hening, 

menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas, membawa pulang pekerjaan rumah dan 

kembali lagi ke sekolah keesokan harinya lalu mengerjakan aktivitas yang sama 

tanpa mengetahui apa tujuan mereka belajar, dan apakah materi ini yang mereka 

butuhkan, seperti yang biasa mereka lakukan pada zaman mereka.  



 

Dalam pendekatan berbasis manusia, anak menjadi individu yang punya kebutuhan 

spesifik. Anak mengambil kepemilikan atas proses pembelajaran yang mereka 

lakukan. Motivasi intrinsik, suara dan pilihan mereka menjadi basis penting bagi Guru 

untuk mendampingi anak. Tidak ada keterpaksaan karena anak melibatkan cipta, 

rasa dan karsa dalam proses pembelajarannya. Komitmen akan muncul dengan 

sendirinya, ketika anak sudah memutuskan mau belajar apa dan apa yang hendak 

dicapainya. Secara simultan, pendekatan berbasis manusia juga akan melatih anak 

menguasai kecakapan hidup menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya. Anak akan 

selalu mempunyai kesempatan dan pengalaman untuk terus membangun kerangka 

berpikirnya, reflektif, eksploratif, kritis, kreatif, adaptif dan empati. Melalui 

pendekatan berbasis manusia, sekolah memfasilitasi kebutuhan spesifik masing-

masing murid yang akan menggunakannya untuk pengembangan diri sesuai konteks 

alam dan zamannya. Guru akan fokus pada pengembangan diri murid, 

perkembangan sosial emosional dan baru setelah itu memperhatikan pencapaian 

akademik. 

 

Di masa kini, jenis pekerjaan mulai bergeser. Pemberi kerja beralih mencari orang 

yang mempunyai keterampilan khusus, bukan gelar.  Karir akan banyak menuntut 

orang-orang untuk bekerja mandiri dan dalam kelompok kecil.  Pengaruh teknologi 

semakin membesar dalam dunia kerja. Dulu, perusahaan telekomunikasi meng-hire 

manusia untuk menjadi pekerja call center untuk layanan konsumen. Di masa kini, 

bot dapat menggantikan peran pekerja call center. 

 

Tren pendidikan saat ini dan ke depan mengungkap kebutuhan bahwa pendidikan 

akan memperhatikan setiap anak berdasarkan keunikan masing-masing. Semakin ke 

depan, proses pembelajaran akan melibatkan anak dalam membentuk kurikulum 

mereka sendiri, mendorong pemikiran kritis dan kemandirian muncul dari mereka 

sendiri. Setiap anak akan mengetahui apa yang mereka butuhkan, mengetahui peran 

mereka di masyarakat, mempunyai daya lenting, kreatif dan inovatif, memiliki 

motivasi intrinsik dan inisiatif yang positif dan mampu beradaptasi dengan 

perubahan. 



 

Selain itu teknologi akan terus memengaruhi aktivitas manusia mengubah cara 

bekerja, cara distribusi pengetahuan dan keterampilan, dan mengubah cara anak-

anak belajar. Dalam konteks pembelajaran teknologi menjadi alat yang semakin 

mempermudah tercapainya tujuan belajar. Belajar menjadi tak berbatas: dari mana 

saja, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Jika sekolah dianalogikan 

sebagai tempat belajar, maka sekarang sekolah sudah mulai berpindah ke komputer, 

tablet atau ponsel. Ke depan, perpindahan ini akan semakin masif. Institusi 

pendidikan progresif yang sudah ada saat ini, telah menggunakan berbagai teknologi 

untuk inovasi pembelajaran. Bahkan, Ecole 42 (n.d) belajar murni diatur oleh 

komputer dan dimotivasi dengan prinsip gamifikasi yang menjadi bagian dari 

kecerdasan buatan (AI). 

 

*** 

 

Teknologi memudahkan setiap orang mengakses dan membagikan informasi yang 

beragam dengan cepat. Begitupun dengan akses terhadap sumber belajar digital 

menjadi lebih mudah. Situasi ini memberikan kemerdekaan bagi anak untuk 

menentukan sendiri mengapa, bagaimana dan dengan cara apa ia belajar. Anak juga 

dapat menguasai lebih dari satu bidang kompetensi sekaligus meningkatkan 

kapasitas, kapabilitas dan keterampilan unik dari setiap kompetensi. Ke depan, akan 

muncul generasi yang sudah terlatih untuk beradaptasi, memecahkan masalah dan 

mengembangkan gagasan dalam kehidupan nyata. Inilah yang dimaksud dengan 

heutagogi. 

 

Di masa depan batas antara pembelajaran formal dan non-formal akan hilang. 

Bahkan saat ini sudah tersedia banyak kursus keterampilan dan jalur sertifikasi untuk 

berbagai keterampilan tanpa harus mensyaratkan pencapaian level akademik 

tertentu. Anak dapat memilih mau belajar apa dan untuk apa ia belajar.  Sangat 

memungkinkan bagi anak untuk mempercepat atau mengubah jalur 

pembelajarannya berdasarkan kemampuan dan kenyamanan mereka. Anak tidak 

harus masuk ke sekolah atau universitas untuk meraih gelar. Melalui rasa ingin tahu, 



pemikiran kritis, keterampilan unik, dan pemahaman terhadap isu, anak dapat 

memperkuat dan memotivasi dirinya sendiri tanpa bergantung pada level akademik 

untuk membangun kesuksesan masa depan, dan tanpa harus bergantung pada 

pemilik modal besar. 

 

 

 

Gambar 1. Proyeksi Cara Belajar Masa Kini dan Masa Depan (Pelupessy & Irayati, 

2022) 

 

 
 

 

Jika melihat tantangan dan proyeksi perubahan radikal cara belajar menuju masa 

depan, seharusnya sekolah saat ini sudah menjadi tempat eksplorasi dan eksperimen 

bagi setiap individu untuk belajar dan mengembangkan kekuatannya. Ini berarti anak 



belajar bagaimana menerapkan keterampilan mereka ke berbagai situasi. Komponen 

utama pembelajaran adalah pembelajaran kolaboratif berbasis proyek dengan 

sumber belajar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, di dalam jaringan 

maupun di luar jaringan. Setiap anak akan diperkuat secara positif selama proses 

pembelajaran mereka, sehingga dapat menghasilkan pengalaman belajar yang 

positif, bermakna dan terpersonalisasi.  Jika anak terbiasa dengan pembelajaran 

berbasis proyek, maka mereka dapat mengkontekstualkan pembelajaran mereka 

dalam situasi dan kondisi apapun. Inilah yang kami sebut sebagai pembelajaran 

kontekstual. Tagore juga telah membicarakan tentang pembelajaran yang 

mendorong anak belajar dari segala sesuatu di lingkungan sekitarnya. 

 

Asesmen saat ini seharusnya bertujuan untuk perbaikan pembelajaran berbasis 

pencapaian masing-masing anak di fase berikutnya. Pada bagian mana saja anak 

terlibat untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian terhadap diri mereka sendiri? 

Pada bagian mana anak melakukan refleksi untuk memaknai diri dan lingkungannya? 

Mengingat anak punya tujuan belajar masing-masing, apa yang dapat dilakukan agar 

mencapai tujuan belajarnya? Yang paling penting, anak memaknai alasan mengapa 

dan apa tujuan anak melakukan asesmen. 

 

Dalam lingkup yang lebih luas, institusi/lembaga pendidikan saat ini sudah 

bertransformasi sebagai penyedia ekosistem pembelajaran, termasuk di dalamnya 

upaya membangun jaringan, akses terhadap sumber belajar, dan penyedia konten. 

Cepat atau lambat, teknologi tidak lagi menjadi sebagai sarana penunjang, tetapi 

menjadi komponen utama dari ekosistem pembelajaran, seperti yang terjadi di Ecole 

42. 
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