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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Komunitas Joglo Tani 

Komunitas menurut Narwoko dan Suryanto (2007: 23) dapat diartikan 

sebagai kelompok sosial yang mempunyai arti perkumpulan beberapa 

individu. Komunitas atau kelompok sosial.  Menurut Cohen (1992: 315) kata 

komunitas dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam 

suatu tempat tertentu, memiliki adat kebudayaan dan gaya hidup yang sama, 

sadar sebagai satu kesatuan, dan dapat bertindak secara kolektif demi 

mencapai tujuan bersama. 

Menurut penuturan TO Suprapto sebagai pendiri Joglo Tani 

mengungkapkan Joglo Tani sebagai perkumpulan petani yang mampu 

menyatukan dan mengakomodir ratusan kelompok petani. Joglo Tani 

mengajarakan petani memiliki pengetahuan dan terampil mengelola lahan 

usaha taninya sendiri. Joglo Tani merupakan wadah bagi siapa saja untuk 

sekedar diskusi, belajar bahkan berlatih segala hal yang berkaitan dengan 

pertanian. Mereka yang belajar di Joglo Tani tidak hanya yang berprofesi 

sebagai petani saja, melainkan dari kalangan pelajar, pendidik, PNS, peneliti 

dan para pelaku ekonomi. Joglo Tani memiliki bangunan joglo atau pendopo 

tanpa dinding yang menggambarkan keterbukaan untuk setiap orang yang 
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ingin belajar (Suprapto, 2018: 39). 

Joglo Tani melakukan pendampingan dengan tujuan menjaga kesehatan 

lingkungan dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 

Bangunan Joglo Tani secara konseptual dicita-citakan oleh TO Suprapto, 

adalah memiliki suatu pusat pelatihan untuk mendidik serta membina secara 

mandiri, terstruktur dan berkelanjutan dan dikelola untuk kepentingan petani. 

Harapan Joglo Tani dapat menjadi naungan sekaligus  sarana pembelajaran 

serta sambung rasa antar pembelajar. Joglo Tani menjadi pertanda petani 

dapat bangkit dari keterpurukan dan dapat menjadi petani mandiri. Namun, 

perubahan dapat dikatakan mandiri harus berawal dari perubahan pola pikir 

dari anorganik menjadi organik. Petani mandiri harus dapat menciptakan 

pupuk organik, pestisida dan benih sendiri agar petani tidak dipermainkan 

rantai panjang produsen ke konsumen (Dias, 2012: 21) 

Penelitian Sa‟diyah (2015) mengemukakan bahwa peran yang telah 

dilakukan pemuda Joglo Tani yaitu pertama, pemuda Joglo Tani mampu 

memproduksi mulai dari hasil harian, hasil mingguan, hasil bulanan hingga 

hasil tahunan yang mencangkum tanaman, perikanan dan peternakan. Mereka 

menerapkan sistem pertanian terpadu dengan menggabungkan pertanian, 

perikanan dan peternakan menjadi satu. Pemuda Joglo Tani dapat mengelola 

secara optimal dengan perpaduan antara sisi teoritis yang mereka peroleh di 

bangku kuliah dan sisi praktis yang mereka kembangkan di Joglo Tani 

sebagai wahana permodelan pertanian terpadu. Kedua, pemuda Joglo Tani 

dapat mempromosikan hasil panen untuk pasarkan ke warga sekitar dan pasar 
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tradisional. Ketiga, pemuda Joglo Tani mampu mendampingi dan mengajar 

banyak pihak yang hendak belajar pertanian melalui optimalisasi lahan 

bahkan mereka hadir ke daerah-daerah untuk mengajari dalam membuat 

lahan wahana permodelan pertanian terpadu. 

2. Teori Pendidikan 

Sutarto (2007: 8) menjelaskan pendidikan formal merupakan sistem 

pendidikan yang dalam tindak operasionalnya memiliki legalitas dan 

formalitas serta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jenjang 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi, sedangkan jenis pendidikannya terwujud dalam pendidikan 

umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan pendidikan 

khusus. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang diselengarakan di 

luar sistem pendidikan persekolahan yang berorientasi pada pemberian 

layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang karena suatu hal tidak 

dapat mengikuti pendidikan formal di sekolah. 

Pendidikan nonformal diberikan kepada warga yang membutuhkan 

layanan pendidikan  dengan tujuan sebagai pengganti, penambah dan atau 

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat. Adapun cakupan pendidikan nonformal antara lain meliputi 

pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan (program paket A, B dan C), 

pendidikan pemberdayaan perempuan dan anak, pendidikan kepemudaan, 

pendidikan keorangtuaan dan pendidikan pemberdayaan masyarakat. 

Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga yang 
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merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan paling utama. 

Keluargalah tempat setiap orang pertama kali dan untuk seterusnya belajar 

memperoleh pengembangan pribadi, sikap, dan tingkah laku, nilai-nilai dan 

pengalaman hidup, pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sosial 

yang berlangsung antara anggota keluarga. 

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa pendidikan merupakan suatu 

keharusan dan berlangsung seumur hidup (life long education) memiliki 

tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

Pendidikan dapat dibagi menjadi tiga yaitu pendidikan formal yang 

diselenggarakan oleh lembaga, pendidikan nonformal berupa pendidikan 

yang didirikan oleh swadaya masyarakat serta pendidikan informal berupa 

pendidikan yang berasal dari keluarga.  

a. Pendidikan Alternatif 

Perkembangan dunia pendidikan tidak luput dari munculnya inovasi 

dan kreasi dalam dunia pendidikan. Baik dalam segi teori, strategi maupun 

kebijakan yang berhubungan dalam pendidikan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah demi mencapai pendidikan yang bermutu dan pendidikan bagi 

semua (education forall). Seperti yang diungkapkan Miarso (2007: 614), 

salah satu tuntutan reformasi di bidang pendidikan adalah diberinya peluang, 

bahkan dalam bidang tertentu diberikan kebebasan kepada keluarga dan 

masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan minat 

dan kebutuhan warga belajar, serta sesuai dengan kondisi dan tuntutan 

lapangan kerja. Hal itu merupakan sebuah peluang bagi dunia pendidikan 



15 
 

untuk mengembangkan sayap selebar lebarnya sehingga terciptanya 

pemerataan pendidikan bagi semua (education for all) tanpa harus 

memandang strata sosial kultural dan ekonomi bahkan tingkat intelegensi 

warga belajar. 

Istilah pendidikan alternatif merupakan istilah generik yang meliputi 

sejumlah besar program atau cara pemberdayaan warga belajar yang 

dilakukan berbeda dengan cara tradisional. Pendidikan alternatif mengandung 

makna pendidikan yang secara kelembagaan, perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran bersifat alternatif. 

Tujuan awal pendidikan alternatif yaitu menginginkan membawa warga 

belajar menghadapi permasalahan nyata untuk menghantarkan anak pada 

persoalan nyata dan pelaksanaan pembelajaran mampu memberikan 

pengajaran dengan metode-metode yang lebih inovatif dan kreatif. 

Pendidikan alternative memiliki tiga pendekatan yaitu pendekatan yang 

bersifat individu, pemberian perhatian lebih besar kepada warga belajar, 

orang tua/keluarga dan pendidik, serta dikembangkan berdasarkan minat dan 

pengalaman (Miarso, 2007: 615). 

Miarso (2007: 615) menjelaskan bahwa pendidikan alternatif dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1) Sekolah Publik Pilihan (Public Choice) 

Adalah suatu lembaga pendidikan yang dibiaya oleh negara atau dapat 

disebut sebagai sekolah negeri, yang pelaksanaan program belajar mengikuti 

sejumlah aturan baku yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh adalah sekolah 
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terbuka atau korespondensi (jarak jauh). Sekolah ini diselenggarkan untuk 

memberikan kesempatan kepada anak yang mengalami hambatan fisik, 

sosial-ekonomi, dan geografis tidak dapat mengikuti sekolah 

konvensional/regular. 

2) Sekolah atau  lembaga pendidikan publik untuk warga belajar bermasalah 

Pengertian sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk warga belajar 

bermasalah disini tidak dalam katergori mereka yang menyandang kelainan 

fisik atau mental. Melainkan bermasalah dalam artian meliputi : 

a) Tinggal kelas 

b) Nakal dalam artian mengganggu lingkungan sekitar 

c) Pasangan suami istri yang masih berusia sekolah, terutama ibu-ibu belia 

yang tidak mungkin mengikuti sekolah regular karena harus mengurus 

anak 

d) Korban penyalahgunaan obat terlarang atau minuman keras 

e) Korban trauma dalam keluarga, kekerasan atau gelandangan 

f) Menderita karena masalah kesehatan, ekonomi, etnis dan budaya, 

termasuk anak-anak suku terasing 

g) Putus sekolah karena berbagi sebab 

h) Belum pernah mengikuti program pendidikan sebelumnya  

i) Korban bencana alam atau kerusuhan etnis/politis  

3) Sekolah atau Lembaga Pendidikan Swasta 

Lembaga pendidikan swasta yang dimaksud dalam kategori ini adalah 

sekolah yang datangnya setiap satu minggu sekali, lembaga pendidikan 
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dengan orientasi program keterampilan fungsional, seperti contoh kursus dan 

magang. Pendidikan pendidikan untuk anak usia dini, taman kanak-kanak, 

taman kanak-kanak dan lembaga pendidikan swadaya yang dibangun oleh 

masyarakat dengan program pembinaan khusus untuk mereka yang 

bermasalah. 

4) Pendidikan Rumah (Home Schooling) 

Pendidikan rumah yang dimaksud adalah pendidikan dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh keluarga sendiri terhadap anggota 

keluarganya yang masih usia sekolah (homescholing). 

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

pendidikan alternatif yaitu pendidikan yang mengantarkan warga belajar 

untuk mengembangkan potensi diri sesuai minat dan bakat. Pendidikan 

alternatif dapat dibagi menjadi empat organisasi yang diantaranya pendidikan 

jarak jauh, pendidikan yang dikarenakan berbagai masalah sosial, pendidikan 

swasta, dan pendidikan rumah. 

b. Pendidikan Kritis 

1) Pengertian Pendidikan Kritis 

Menurut Lankshear (1996: 56) pendidikan kritis yang dicetuskan Paulo 

Freire menjelaskan tentang critical practice pada dunia pendidikan. Critical 

practice mengutarakan kajian secara lebih luas mengenai relasi dan struktur 

pendidikan yang dapat dijadikan acuan dalam berkehidupan masyarakat. Inti 

dari pendidikan kritis mengupayakan kebebasan setiap manusia agar dapat 
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menentukan masa depannya sendiri. Maka dari itu Freire mengartikan 

pendidikan sebagai praktik kebebasan (Freire, 2003: 81) 

Pendapat lain disebutkan Henry A. Giroux (2004: 53) menekankan 

bahwa pendidikan kritis memiliki relasi antara politik dan pedagogi dengan 

konsep yang menyatakan bahwa praktik pendidikan mensyaratkan bentuk-

bentuk relasi sosial, yang mana bentuk-bentuk otoritas, nilai-nilai dan 

berbagai pertimbangan etis secara konstan diperdebatkan dalam rangka 

menyediakan kondisi yang dapat mengembangkan format-format demokrasi 

bagi agen politik dan agen sosial.  Giroux menyebutkan bahwa “pedagogy in 

the critical sense illuminates the relationship among knowledge, authority, 

and power”.(Giroux, 2004: 53) 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, tampak bahwa meskipun 

dalam penekanan yang berbeda, pendidikan kritis dimaknai tidak 

memisahkan antara teori dan praksis dengan tujuan utama memberdayakan 

kaum tertindas agar memiliki kesadaran untuk bertindak melalui praksis 

emansipatoris. Pendidikan kritis karenanya mempertanyakan isi kurikulum, 

metode yang digunakan, serta lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan, 

dengan maksud menimbulkan kesadaran bagi kaum tertindas untuk 

mengubah keadaan. 

2) Prinsip Pendidikan Kritis 

Tujuan utama pendidikan kritis adalah merebut kembali kemanusiaan 

manusia (humanisasi) setelah mengalami dehumanisasi. Proses humanisasi 
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ini dilakukan dengan mengembalikan fitrah manusia sebagai subjek, bukan 

sebagai objek. Bagi Freire, segala bentuk penindasan adalah tidak manusiawi, 

sesuatu yang menafikan harkat kemanusiaan. Humanisasi sesungguhnya 

merupakan fitrah manusia (man's vocation). Fitrah inilah yang senantiasa 

diingkari keberadaannya melalui tindakan ketidakadilan, pemerasan, 

penindasan dan kekejaman yang dilakukan kaum penindas (the oppressors). 

Terjadinya dehumanisasi yang merampas fitrah manusia ini, merupakan hasil 

dari suatu tatanan ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum penindas. 

Perjuangan merebut kembali humanisme ini akan menjadi bermakna 

manakala kaum tertindas, di dalam mewujudkannya, tidak berbalik menjadi 

penindas, tetapi lebih ke arah bagaimana memulihkan kembali kemanusiaan 

keduanya (Freire, 2008: 52) 

Pendidikan kritis menghapus pendidikan gaya bank, dan menggantikannya 

dengan pendidikan hadap-masalah dengan penggunaan komunikasi secara 

dialogis. Fitrah manusia sejatinya sebagai subjek yang dapat merubah dunia, 

bukan sebagai objek. Friere memiliki pendapat bahwa pembebasan 

merupakan proses memanusiakan manusia, bukan sebagai tempat untuk 

menabungkan informasi. Pembebasan merupakan bentuk perubahan manusia 

atas dunia melalui tindakan dan refleksi. Oleh karena itu, inti pendidikan 

kritis merupakan pendidikan hadap-masalah (problem-posingeducation) dan 

menolak konsep pendidikan gaya bank (the bankingconcept of education). 

Model pendidikan hadap-masalah menurut karya Freire menerapkan metode 

dialog yang diartikan sebagai “encounter between men, mediated by the 
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world, in order to name the world”. Dialog merupakan kebutuhan eksistensial 

manusia untuk menyatukan antara perbuatan dan refleksinya dalam rangka 

mengubah dunia, oleh karena itu dialog tidak hanya sekedar seseorang 

“menabungkan” gagasan-gagasannya kepada orang lain, sebagaimana dalam 

konsep pendidikan gaya bank. Bagi Freire, dialog yang merupakan 

perjumpaan antar manusia untuk "menamai dunia", berfungsi sebagai 

prasyarat dasar bagi terwujudnya humanisasi sejati (truehumanization) (Paulo 

Freire, 2008 :3) 

Perspektif pendidikan kritis, “pembebasan” dan “kritis” bukanlah dua hal 

yang tidak bisa dipisahkan. Paulo Freire memberikan makna pembebasan 

lebih ditekankan pada bangkitnya kesadaran kritis masyarakat. Pembebasan 

masyarakat dalam pandangan Freire, tidak saja berarti kebebasan masyarakat 

dari aspek material, seperti kecukupan pangan, sandang, papan, dan kesehatan 

saja. Melainkan, terbukanya ruang kebebasan pada wilayah spiritual, 

ideologi, sosial-kultural politik, dan lain sebagainya.  

Komponen isi kurikulum menunjukkan materi proses belajar mengajar 

tersebut. Materi (isi) itu harus relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. 

jika tujuan pengajaran ialah agar anak dapat menendang bola dengan benar, 

tentu isinya adalah mengenai cara menendang bola yang benar. Terkait 

dengan muatan kurikulum Haberrnas mengatakan kurikulum emansipatoris 

akan memberdayakan anak didik, baik dalam muatan dan proses pendidikan, 

mengembangkan demokrasi partisipatoris, keterlibatan, baik suara anak didk, 

dan perwujudan kebebasan eksistensial individual serta kolektif. Kritik dan 
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praktek terpadu menghasilkan kurikulum yang menyelidiki kebudayaan, 

pengalaman, kekuasaan, dominasu dan penindasan, yakni menyusun sebuah 

agenda untuk mendorong pemberdayaan.  

c. Asas Pendidikan Ki Hajar Dewantara 

Menurut Bartolomeus Samho (2013 : 82-89) menjelaskan makna 

pendidikan menurut perspektif Ki Hajar Dewantara adalah usaha seseorang 

menjadi dewasa dengan metode among. Terkait dengan upaya 

mengimplementasikan metode among, Ki Hajar Dewantara menunjukan lima 

asas pendidikan dan disebut pancadharma (kodrat alam, kemerdekaan, 

kebangsaan, dan kemanusiaan). Penjelasan dari asas yang telah disebutkan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Asas kodrat alam 

Asas kodrat alam, dapat disebt juga asas tertib damai. Maksud dari asa 

kodrat alam adalah setiap individu diberi hak dapat mengatur dirinya sendiri 

dengan menganut persatuan dalam berkehidupan bermasyarakat. Oleh karena 

itu, pendidikan harus memprioritaskan kebebasan kepada individu untuk 

dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara memberi 

konsep bahwa dalam pelaksanaan pendidikan haruslah berdasar pada akal 

pikiran yang senantiasa dapat berkembang.  Pada dasarnya akal pikiran 

manusia itu selalu berkembang. Pikiran manusia yang senatiasa selalu 

berkembang tersebut maka diartikan sebagai “pendidikan”. Sehingga menurut 

perspektif Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah perilaku telah direncanakan 
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dan disengaja  

dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik yang dibawa 

sejak lahir secara tertib dan damai.  

2) Asas kemerdekaan 

Asas kemerdekaan dapat diartikan bahwa pengajaran sama halnya 

memberi didikan kepada peserta didik dengan tujuan menjadikan manusia 

merdeka secara batinnya, merdeka dalam hal pikirannya dan merdeka 

tenaganya. Kemerdekaan mengandung arti pembentukan peserta didik agar 

menjadi pribadi yang bebas namun dibekali tanggung jawab sehingga tercipta 

keselarasan bermasyarakat. Asas ini berpatokan terhadap keyakinan bahwa 

setiap individu berpotensi untuk mencapai kebebasan yang mengarah kepada 

“kemerdekaan”. 

3) Asas kebudayaan 

Asas kebudayaan memiliki acuan bahwa setiap manusia hidup berbudaya.  

Manusia hidup dalam masa evolutif sehingga terjadilah pembentuka diri 

menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti.  Oleh karena itu, pelaksanaan 

pendidikan harus disematkan  nilai-nilai budaya karena kebuyaaan 

merupakan ciri khas manusia.  

4) Asas kebangsaan 

Asas kebangsaan ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara 

bahwa seseorang harus menjalin kesatuan terhadap bangsanya dan perasaan 

tersebut harus sejalan dengan rasa kemanusiaan. Asas ini diperjuangkan Ki 

Hajar Dewantara untuk mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi yang 
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dapat tumbuh dan terjadi berdasarkan daerah, suku, keturunan, atau pun 

keagamaan. 

5) Asas kemanusiaan 

Asas ini pada dasarnya mengandung makna persahabatan 

antar bangsa-bangsa. Dalam konteks ini, ia menggarisbawahi pentingnya 

bangsa Indonesia menjalin persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Asas 

kemanusiaaan ini boleh dipandang sebagai asas yang radikal sebab konsep 

kemanusiaan itu merupakan akar dan sekaligus titik simpul bagi proses hidup 

yang manusiawi.  

d. Pendidikan Orang Dewasa  

1) Pengertian 

Bahasa Yunani menyebutkan andragogi berarati “andra dan agogos”. 

Andra berarti “orang dewasa” dan agogos artinya “memimpin atau 

membimbing”, sehingga kata andragogi dapat bermakna sebagai suatu 

ilmu yang mempelajari cara membimbing orang dewasa (Kamil, 2007: 

288). Dewasa menurut Saraka (2001: 59) berdasar dimensi psikologis 

dapat dilihat dan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: dewasa awal (early 

adults) dari usia 16 sampai dengan 20 tahun, dewasa tengah (middle 

adults) dari usia 20 sampai dengan 40 tahun, dan dewasa akhir (late 

adults) dari usia 40 hingga pada usia 60 tahun. Karakteristik kedewasaan 

seorang yang paling mendasar terletak pada tanggung jawabnya. Ketika 

seseorang sudah memiliki kemampuan memikul tanggung jawab, ia sudah 

dianggap dewasa, karena ia telah sanggup menghadapi kehidupannya 
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sendiri dan mengarahkan dirinya sendiri (Lubis, 2014: 289). Orang dewasa 

dapat beradaptasi dengan masyarakat dan diberi kecakapan dalam 

mengambil keputusan yang akan mengarahkan dirinya dalam memilih dan 

memutuskan pekerjaan yang sesuai menurut kemauannya. Orang dewasa 

secara psikologis telah matang dan memiliki rasa tanggung jawab saat 

menghadapi masalah (Knowles, 1980: 55).  

Dalam pendidikan orang dewasa, kemandirian merupakan tolak ukur 

utama dalam setiap pengembangan model belajar (Kamil, 2007: 313). 

Kemandirian dalam konsep andragogi menurut Knowles (1975: 18) 

mengatakan self directed learning. Knowles menjelaskan pengertian 

tersebut dapat diartikan bahwa kemandirian memberikan patokan cara 

peserta didik agar mempunyai inovasi dalam belajar, mendapatkan sumber 

belajar secara mandiri, menganalisa kebutuhan belajar, menentukan tujuan 

belajar sendiri, memilih strategi belajar dan melakukan evaluasi diri. 

Komponen-komponen tersebut menjadi acuan bagaimana pembelajaran 

andragogi membangun karakter mandiri kepada anak didik (aoutonomous 

learning). 

2) Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa 

Prinsip yang dipakai andragogi memusatkan pembelajaran kepada 

warga belajar. Pembelajaran orang dewasa melibatkan antara sumber 

belajar (pelatih, tutor,guru) dengan warga belajar secara bersama-sama 

guna menyusun pembelajaran hingga sampai tahap evaluasi. Menurut 

perkembangan prinsip andragogi, peserta didik secara mandiri diberi 
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kewenangan untuk menyusun, dan melaksanakan program pembelajaran, 

serta melakukan evaluasi pada program tersebut (Jarvis, 1992: 32). Kamil 

(2007: 312) juga menjelaskan prinsip lain mengenai pembelajaran orang 

dewasa yaitu lebih mempriotitaskan pada kebutuhan belajar warga belajar 

berupa pengembangan ranah afektif dan psikomotor, seperti motivasi, 

sikap modern, keterampilan (vokasional), dan keahlian yang berkaitan 

dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Di samping itu pula program 

pendidikan berkaitan erat dengan lapangan pekerjaan dan kehidupan warga 

belajar. Dengan berbagai keterampilan dan sikap yang dibina, maka warga 

belajar diharapkan mempunyai sejumlah kemampuan untuk dijadikan 

modal mengembangkan kehidupan secara mandiri, sehingga memperoleh 

keuntungan yang lebih baik, meliputi keuntungan dalam aspek ekonomi, 

sosial maupun budaya. 

Pendidikan orang dewasa memiliki proses yang sesuai dengan 

penerapan konsep pendidikan dalam „paradigma pembebasan‟. Senada 

dengan pendapat Paulo Freire, bahwa fasilitator bersama warga belajar 

berada garis sejajar “sama-sama menjadi subjek” yang saling terlibat untuk 

menemukan dan menciptakan pengetahuan (Freire dkk, 2009: 457). 

Menurut Mukhlis (2014: 243-244), prinsip pendidikan orang dewasa juga 

untuk mengimplementasikan konsep pendidikan kritis dengan identitas 

berikut :   

a) Belajar dari pengalaman dan kondisi nyata 

b) Tidak menggurui 
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c) Proses komunikasi bersifat dua arah 

d) Proses mengalami kejadian yang telah berlangsung 

e) Menyatakan kembali apa yang sudah dialami 

f) Mengkaji permasalahan yang ada  

g) Merumuskan makna sebagai suatu pelajaran 

h) Melakukan perbuatan baru yang lebih baik 

3) Tujuan Pendidikan Orang Dewasa 

Pendidikan orang dewasa memiliki tujuan yang bersifat fleksibel. 

Maksud dari bersifat fleksibel adalah kebutuhan belajar menjadi paling 

penting karena dapat ditentukan secara bersama-sama antara fasilitator dan 

warga belajar. Atas dasar ini Suprijanto (2009: 56) menyebutkan, tujuan 

dari pendidikan orang dewasa beroientasi pada tujuan belajarnya lebih 

kepada peningkatan kemampuan dan keterampilan praktis dalam waktu 

sesingkat mungkin untuk mencukupi keperluan hidupnya. 

4) Teknik Pembelajaran Orang Dewasa 

Karakteristik metode pembelajaran untuk orang dewasa menurut 

Sudjana (2005: 7) adalah luwes, terbuka, dan partisipatif. Luwes adalah 

dapat dimodifikasi dalam penggunaannya. Terbuka maksudnya dapat 

menerima masukan untuk perubahan dan pengembangan metode. 

Partisipatif berarti bahwa warga belajar diikutsertakan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Model pembelajaran yang 

dipandang cocok dengan karakteristik metode pembelajaran adalah model 
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pembelajaran partisipatif. Dalam andragogi, pembelajaran partisipatif 

adalah upaya fasilitator melibatkan peserta pelatihan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian. Pembelajaran partisipatif didasari oleh prinsip-

prinsip: (1) berdasarkan kebutuhan belajar (learning-needs based), (2) 

berorientasi pada pencapaian tujuan (goals and objectives oriented), (3) 

berpusat pada peserta pelatihan (participants centered), dan (4) Belajar 

berdasarkan pengalaman atau mengalami (experiential learning). 

 

 

3. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 17) kata pembelajaran 

berasal dari kata dasar ajar bermakna petunjuk yang diberikan kepada orang 

supaya diketahuai atau diturut, sedangkan pembelajaran berarti proses, cara, 

pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran 

sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah proses interaksi yang menggambungkan antara 

fasilitator, warga belajar dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Sedangkan menurut Raharjo (2005: 10) pembelajaran adalah dapat membawa 

seseorang pada perubahan diri dan dapat beradaptasi dengan lingkungan 

sosial melalui proses aktifitas belajar yang melibatkan perubahan pada aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai bentuk penyesuaian pribadi dan 
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sosial individu. 

Menurut Sudjana (2000: 63) pembelajaran dalam Pendidikan Luar 

Sekolah adalah usaha yang dilakukan oleh sumber belajar atau tutor untuk 

membantu warga belajar agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan 

minatnya atau sumber belajar yang menentukan aktivitas. Pembelajaran 

dalam Pendidikan Luar Sekolah dilakukan dengan sengaja oleh warga belajar 

untuk mencapai perubahan tingkah laku warga belajar yang meliputi aspek-

aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap, nilai-nilai dan aspirasi. Aspek-aspek 

tersebut dimiliki warga belajar melalui pengalaman belajar. 

 

b. Ciri-Ciri Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan interaksi yang dilakukan antar manusia. 

Hamdani (2011: 47) menjelaskan ada empat ciri yang terkandung dalam 

sebuah proses pembelajaran adalah: 

1) Pembelajaran merupakan upaya sadar 

2) Pembelajaran merupakan proses pemberian bantuan yang memungkinkan 

warga belajar dapat belajar, pendidik atau tutor tidak mutlak menentukan 

apa dan bagaimana warga belajar harus  belajar, melainkan ada suasana 

demokratis.  

3) Pembelajaran lebih menekankan pada pengaktifan warga belajar, karena 

yang belajar adalah warga belajar, bukan pendidik.  

4) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi warga belajar.  
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Rifa‟i (2008: 39) menjelaskan bahwa dalam merancang pembelajaran 

pendidikan non formal, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1) Menciptakan Iklim Belajar 

Pembelajaran dengan iklim yang stabil meiliki peranan penting 

dalam pembelajaran. Suasana belajar yang menyenangkan dapat 

menggalakkan minat peserta untuk pembelajaran yang optimum. 

Sebaliknya dengan iklim pembelajaran yang terkesan formal dan tegang 

mengakibatkan kemalasan semangat belajar walaupun perhatian mereka 

tidak tertumpu kepada aktiviti pembelajaran yang harus diikuti. Iklim 

pembelajaran selain dipengaruhi oleh hubungan manusia juga dipengaruhi 

oleh kondisi fisik lingungan sekitar warga belajar seperti penataan kursi 

dan ruang belajar, ketersediaan media pembelajaran dan bahan bacaan dan 

alat pembelajaran lain dapat mempengaruhi motivasi belajar. Oleh karena 

itu, syarat awal pembelajaran perlu dipertimbangkan dalam setiap 

pelaksanaan pembelajaran. 

Aktivitas pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan lebih 

bermakna dengan menerapkan suasana belajar yang bebas dari ancaman. 

Ancaman tersebut bisa datang dari tingkah laku pendidik, penilaian, dan 

tamatan kelulusan. Tugas pendidik dalam mewujudkan iklim pembelajaran 

yang bebas dari ancaman adalah: 

a) Mewujudkan keadaan lingkungan yang menyenangkan seperti 

penyediaan infrastruktur pembelajaran dan interaksi antara warga 

belajar. 
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b) Melihat bahawa setiap warga belajar adalah orang yang berguna, dan 

menghormati perasaan serta ideanya. 

c) Membina hubungan dalam hal membantu antara peserta dengan 

menumbuhkan aktivitas yang kooperatif dan menghalangi persaingan 

2) Identifikasi dan Diagnosis Kebutuhan Belajar 

Kebutuhan merupakan kondisi dimana syarat antara apa yang sebenarnya 

atau yang direka dengan apa yang sepatutnya. Seseorang mau untuk belajar 

karena dia membawa kebutuhan yang harus dipebuhi. Pencapaian hasil 

belajar dipengaruhi oleh kebutuhan yang telah dibawa oleh seseorang. 

Pembelajaran akan menjadi optimal dan sesuai dengan harapan ketika 

pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan. 

Perumusan tujuan pembelajaran berasal dari kebutuhan belajar yang 

dirancang saat proses belajar. Semakin tepat penetapan kebutuhan belajar 

maka semakin tepat pula warga belajar dalam mengidentifikasi tingkat 

kompetensinya. Oleh karena itu proses identifikasi dan diagnosis kebutuhan 

belajar perlu mengikutsertakan pendidik dan warga belajar. Pendidik hanya 

sedikit membantu warga belajar dengan tujuan mendorong warga belajar 

untuk mendiagnosis kebutuhan belajarnya sendiri agar mereka mampu 

mengarahkan belajarnya sendiri. 

3) Merumuskan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran diterjemahkan dari identifikasi kebutuhan belajar. 

Penyelarasan antara kebutuhan belajar dan tujuan pembelajaran dapat 

memotivasi semangat pembelajaran warga belajar. Tahapan proses 
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penerjemahan kebutuhan belajar ke dalam tujuan pembelajaran meliputi : (a) 

mengorganisir kebutuhan ke dalam sistem prioritas; (b) memilah-milah 

kebutuhan melalu filter antara lain filsafat pendidikan, minat warga belajar 

paling banyak; dan (b) menterjemahkan kebutuhan belajar dalam tujuan 

pembelajaran. 

4) Merancang pengalaman belajar 

Pengalaman  belajar  menjadi  sumber  pembelajaran bagi  warga belajar. 

Bentuk pengalaman pembelajaran yang perlu dipertimbangkan adalah 

pengorganisasian kurikulum dan format belajar yang akan diikuti oleh warga 

belajar. Dalam mengorganisir kurikulum perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

adanya urutan dengan pengalaman belajar terdahulu sehingga memberikan 

kesatuan pandangan dan perilaku yang dilandasi oleh aspek-aspek psikologis 

warga belajar yang diletakan pada pengalaman warga belajar, bukan pada 

materi pembelajaran yang harus dipelajari. Penetapan format belajar perlu 

memperhatikan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran, pengelompokan antar warga belajar yang akurat 

akan menjamin proses belajar menjadi lebih efektif. Beberapa cara yang 

dipilih dalam mengelompokan warga belajar adalah pengelompokan 

berdasarkan kebutuhan, pengelompokan berdasarkan kesamaan kemampuan, 

pengelompokan berdasarkan kesamaan karakteristik, pengelompokan 

berdasarkan campuran kemampuan atau karakteristik, pengelompokan 

berdasarkan keeratan hubungan (kohesivitas), dan pengelompokan 

berdasarkan kebutuhan pembelajaran. 
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5) Mengelola kegiatan belajar 

Mengelola kegiatan belajar merupakan penjabaran rancangan pola-pola 

pengalaman belajar ke dalam urutan kegiatan belajar dengan melakukan 

pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan fasilitas belajar, dan teknik 

pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Kedudukan pendidik sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. 

Rangkaian proses pembelajaran mempunyai tiga tahap, pertama kegiatan 

pendahuluan, kedua berupa kegiatan inti, dan terakhir berupa kegiatan 

penutup. Kegiatan pendahuluan saat pembelajaran dapat diawali dengan 

membuat suasana belajar yang kondusif, memberian semangat belajar, 

memberi acuan belajar dan membuat mengkaitkan pembelajaran secara 

konseptual. Sedangkan pada kegiatan inti disesuaikan dengan teknik 

pembelajaran yang akan digunakan pendidik dengan memberikan bimbingan 

belajar dan balikan. Pada kegiatan penutup ada tiga pokok yang dilakukan 

oleh pendidik antara lain mengkaji kembali (review), evaluasi, dan tindak 

lanjut. 

6) Evaluasi dan diagnosis kembali kebutuhan belajar  

Evaluasi merupakan proses pengumpulan, analisis, dan penafsiran data 

yang hasilnya digunakan untuk membuat suatu keputusan hasil belajar. 

Evaluasi pembelajaran memegang peranan penting dalam pembelajaran, 

karena dengan evaluasi akan diketahui tingkat keefektifan pembelajaran yang 

telah dirancang dan dilaksanakan. Namun demikian, pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran perlu melibatkan warga belajar agar mereka melakukan 
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evaluasi diri (self evaluation) dan mengetahui ketercapaian diri dalam 

melaksanakan pembelajaran. Warga belajar dilibatkan dalam evaluasi dengan 

tujuan memberi kebebasan sehingga menghindarkan paksaan untuk belajar. 

Adanya kesadaran diri membuat mereka mau mengikuti pembelajaran.  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Menurut Baharuddin (2011: 19) faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran dikategorikan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor tersebut berperan dalam menghasilkan kualitas hasil belajar. 

1) Faktor Internal 

Faktor internal dapat diartikan sebagai faktor yang dimiliki dari dalam 

diri seseorang yang berpengaruh teradap hasil belajar. Faktor-faktor 

internal meliputi : 

a) Kecerdasan / Intelegensia  

Baharudin (2011: 20) menjelaskan kecerdasan adalah kemampuan 

psiko-fisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan 

lingkungan melalui cara yang tepat. Kunci seseorang sukses ataupun  

tidak dipengaruhi oleh tingkat intelegensia individu. Tingkat kecerdasan 

seorang warga belajar yang diatas normal maka dia berpotensi 

mendapat prestasi tinggi. Semakin tinggi kemampuan intelegensianya 

maka semakin besar pula peluang untuk menjadi sukses. Sebaliknya 

semakin rendah kemampuan intelegensia seseorang maka semakin kecil 

pula peluang untuk meraih sukses. 

b) Motivasi  
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Thobroni (2011: 33) menjelaskan motif menjadikan pendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Hal tersebut mengandung sebagai 

proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, 

dan menjaga perilaku setiap saat. Adapun Sudirman (Hamdani, 2011: 

142) menjelaskan bahwa motivasi adalah menggerakan warga belajar 

untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. 

c) Minat 

Minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu (Baharuddin, 2011: 24). 

Minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa 

tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung 

dalam bidang itu. Pendapat lain juga disampaikan Slameto (2003: 156) 

bahwa minat adalah keinginan untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan yang disukai seseorang, diperhatikan terus yang 

disertai dengan rasa sayang. Oleh karena itu belajar akan optimal 

terhadap sesuatu yang ia minati karena minat kaitannya adalah dengan 

perasaan, terutama perasaan senang. 

d) Sikap  

Sikap berupa reaksi yang timbul terhadap sesuatu  hal, bisa 

terhadap orang atau benda dengan perasaan suka, tidak suka, acuh, atau 

tak acuh. Reaksi sikap seseorang bisa ditimbulkan dari  faktor  

keyakinan, pengetahuan,  kebiasaan,  dan  keyakinan.  Menurut 

Bahruddin (2011: 24) sikap adalah gejala internal yang bersifat afektif 
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berupa kecenderungan yang untuk mereaksi atau merespon dengan cara 

yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik 

secara positif maupun negatif. 

e) Bakat  

Bakat diartikan suatu keahlian atau kondisi kemampuan seseorang 

untuk menggapai keinginan pada masa mendatang (Hamdani, 2011: 

141). 

2) Faktor eksternal 

a) Lingkungan sekolah 

Menurut Baharuddin (2011: 26) lingkungan sosial sekolah seperti 

temen sebaya, pendidik (guru) dan administrasi dapat berpengaruh dalam 

proses belajar. Hubungan antara tiga komponen tersebut dapat mendorong 

semangat warga belajar. Perilaku pendidik dengan pengertian kepada 

warga belajar menjadi penyemangat warga belajar untuk belajar. Sekolah 

yang dijadikan institusi pendidikan memegang peran penting dalam 

menunjukan tingkat kesuksesan hasil belajar. Oleh karena itu kondisi 

lingkungan sekolah yang kondusif menggerakkan  untuk lebih belajar seca 

Perilaku yang simpatik seorang pendidik dapat menjadi pendorong bagi 

warga belajar untuk belajar. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar warga belajar. Oleh karena 

itu lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong warga belajar untuk 

belajar lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, 

hubungan pendidik dengan warga belajar, alat-alat pelajaran, dan 
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kurikulum. Hubungan antara pendidik dengan warga belajar yang kurang 

baik akan mempengaruhi hasil-hasil belajar warga belaja secara keras. 

Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan pendidik 

dengan warga belajar, alat-alat pelajaran, dan kurikulum. Hubungan antara 

pendidik dengan warga belajar yang kurang baik akan mempengaruhi 

hasil-hasil belajar warga belajar. 

b) Lingkungan Keluarga  

Baharuddin (2011: 27) mengemukakan bahwa lingkungan sosial 

keluarga sangat memengaruhi kegiatan belajar anak. Ketegangan keluarga, 

sifat-sifat orangtua, demografi keluarga (letak rumah), pengelolaan 

keluarga, semuannya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar 

warga belajar. Hubungan anatara anggota keluarga, orangtua, anak, kakak 

atau adik yang harmonisakan membantu warga belajar melakukan aktivitas 

belajar dengan baik. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang 

pertama dan paling utama. Adanya rasa aman dalam keluarga sangat 

penting dalam mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Kondisi 

perasaan aman yang diberikan dalam keluarga dapat membuat seseorang 

terdorong untuk belajar secara aktif, karena rasa aman merupakan salah 

satu kekuatan pendorong dari luar yang menambah motivasi seseorang 

untuk belajar. 

c) Lingkungan Masyarakat  

Menurut Hamdani (2011:  144)  lingkungan  masyarakat 

merupakan  salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar 
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warga belajar dalam proses pelaksanaan pendidikan. kepribadian seorang 

anak akan mengadaptasi kondisi lingkungan masyarakat. Kartono (1995: 

5) berpendapat bahwa lingkungan masyarakat dapat menimbulkan 

kesukaran belajar anak, terutama anak-anak yang sebayanya. Apabila 

anak-anak yang sebaya merupakan anak-anak yang rajin belajar, anak 

akan terangsang mengikuti jejak mereka. 

e. Pembelajaran Kritis sebagai Objek Formal Teknologi Pendidikan 

Bidang keilmuan Teknologi Pendidikan, belajar menjadi objek formal 

Teknologi Pendidikan yang dilakukan pada manusia baik sebagai pribadi 

maupun organisasi (Miarso, 2009:62). Teknologi Pendidikan memandang 

proses belajar sebagai suatu peristiwa internal yang terjadi pada diri siswa.  

Tilaar et al (2011: 138) menempatkan teknologi pendidikan sebagai 

upaya untuk memandang dan memaknai teknologi pendidikan dari perspektif 

paradigmatik teori kritis dan pedagogik kritis. Pendidikan kritis memandang 

praksis pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-kultural yang 

melingkupinya, dan kemudian bersikap kritis terhadap fenomena sosio-

kultural tersebut. Teknologi pendidikan tidak mengurung dan mempersempit 

kajian dan praksisnya hanya dalam lingkup pendidikan formal, kajian-kajian 

dan implementasi teknologi pendidikan juga harus didasarkan pada analisis 

sosio-kultural yang mendalam, tidak sekedar teknis pembelajaran. Pedagogik 

kritis ingin membangun masyarakat yang mempunyai kesadaran kritis, bukan 

masyarakat yang berbudaya bisu mengikuti arus. 
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Teknologi Pendidikan memandang bahwa proses belajar sebagai 

peristiwa internal yang dapat terjadi pada setiap individu (Prawiradilaga, 

2014: 66). Proses belajar tersebut sebagai orientasi Teknologi Pendidikan 

dengan dipengaruhi oleh 1) latar belakang, 2) kemampuan prasyarat, 3) 

kondisi fisik, 4) pengalaman, 5) minat dan motivasi, 6) upaya khusus 

menciptakan proses belajar (Prawiradilaga, 2014: 67). Berbagai teori model 

pembelajaran banyak dibahas model pembelajaran  berbasis masalah 

(problem based learning), model pembelajaran penemuan (discovey learning), 

model pembelajaran kooperatif jigsaw dan lain-lain. Teori pembelajaran 

tersebut dipelajari dalam Teknologi Pendidikan karena pembelajaran adalah 

esensi Teknologi Pendidikan. 

Menurut Warsita (2013: 10-22) terdapat lima bidang pengajaran dalam 

teknologi pendidikan yang merujuk pada definisi AECT 1994 yaitu 

perencanaan (design), pengembangan, pelaksanaan kebijakan, dan apresiasi. 

Dibawah ini akan diuraikan kelima kawasan tersebut: 

1) Kawasan perencanaan (design) 

Kawasan perencanaan adalah metode yang digunakan untuk 

menentukan suasana belajar guna mencapai strategi dan hasil dari 

pembelajaran.  

KAWASAN PERENCANAAN (DESIGN) 

1. Perencanaan (design) Sistem Perencanaan 
2. Perencanaan (design) Pesan 
3. Strategi Pembelajaran 
4. Karakteristik Pembelajar 

          Gambar 1. Kawasan Desain 
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2) Kawasan pengembangan 

Kawasan pengembangan adalah proses penyalinan rincian desain ke 

dalam bentuk fisik, dalam kawasan teknologi pengembangan mencangkup 

teknologi cetak, teknologi audio-visual, teknologi berbasis komputer, dan 

teknologi terpadu. 

3) Kawasan pemanfaatan 

Kawasan pemanfaatan ialah tindakan yang menggunakan bahan dan 

peralatan  media guna meningkatkan proses belajar. 

4) Kawasan pelaksanaan kebijakan atau pengelolaan  

Kawasan pengelolaan terdiri atas pengendalian teknologi 

pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian. 

Kawasan pengelolaan berawal dari media center administration, media 

program, dan media services. Pada kawasan pengelolaan mencangkup 

pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem pencapaian dan 

pengelolaan informasi. 

 

5) Kawasan penilaian 

Kawasan penilaian merupakan proses menentukan tercapainya 

pembelajaran dan terdiri atas, analisis masalah, pengukuran acuan patokan, 

penilaian formatif, dan penilaian sumatif. 

f. Pembelajaran Partisipatif 

1) Pengertian Pembelajaran Partisipatif 
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Pembelajaran partisipatif mengandung makna sebagai upaya fasilitator 

untuk mengikutsertakan warga belajar dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran partisipatif mengandung arti ikut sertanya warga belajar di 

dalam program pembelajaran partisipatif. Keikutsertaan warga belajar 

dalam kegiatan pembelajaran itu diwujudkan dalam tiga tahapan kegiatan 

pembelajaran yaitu perencanaan program, pelaksanaan, dan penilaian 

kegiatan pembelajaran (Sudjana, 2000: 155).   

2) Kegiatan Pembelajaran Partisipatif 

Menurut Sudjana (2005: 66) kegiatan pembelajaran partisipatif dapat 

dilakukan dengan cara : (a) tahap pembinaan keakraban dengan tujuan 

mengkondisikan warga belajar agar mampu melakukan kegiatan belajar 

partisipatif, (b) tahap identifikasi kebutuhan sumber dan kemungkinan 

hambatan dimana warga belajar didorong untuk menyatakan kebutuhan 

belajar berupa pengetahuan, sikap, nilai, atau keterampilan tertentu yang 

ingin mereka peroleh melalui kegiatan belajar, (c) tahap perumusan tujuan 

belajar, dalam tahap ini mengikutsertakan warga belajar dalam 

menentukan arah dan merumuskan tujuan belajar yang ingin dicapai, (d) 

tahap penyusunan program kegiatan belajar yang mencakup komponen 

program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Komponen 

program terdiri materi belajar, motede dan teknik, fasilitas dan sarana 

belajar, waktu belajar. (e) tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini, para warga belajar yang 

dibantu oleh fasilitator, melibatkan diri dalam proses pembelajaran. dan (f) 
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tahap penilaian proses, hasil, dan pengaruh kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran pada tahap ini ditandai dengan keterlibatan peserta 

didik dalam penilaian program kegiatan pembelajaran. 

3) Prinsip Pembelajaran Partisipatif 

Menurut Sudjana (2005: 170) prinsip pembelajarab partisipatif ada 

empat yaitu : 

a) Beradasarkan tujuan belajar 

b) Berorientasi pada tujuan kegiatan pembelajaran 

c) Berpusar pada warga belajar 

d) Berangkat dari pengalaman belajar 

g. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PMB) 

1) Pengertian Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model pengajaran berdasarkan masalah ditinjau secara umum 

berdasarkan masalah terdiri dari penyajian kepada siswa situasi masalah 

yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada 

mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiry (Trianto, 2010 :91). 

Trianto (2010: 92-94) menjelaskan karakteristik dan tujuan model 

pembelajaran berbasis masalah. Karakteristik model pembelajaran berbasis 

masalah dijelaskan sebagai berikut : 

a) Pengajuan pertanyaan atau masalah 

b) Berfokus pada keterbatasan antardisiplin 

c) Penyelidikan autentik 
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d) Menghasilkan produk dan memamerkannya 

e) Kolaborasi  

Berdasarkan karakter tersebut, pembelajaran berdasarkan masalah 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

a) Membantu siswa mengembangkan keterampilan  

b) Belajar peranan orang dewasa yang autentik 

c) Menjadi pembelajar yang mandiri 

2) Langkah – Langkah Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Trianto (2010: 98) menuturkan langkah dalam model pembelajaran 

berbasis masalah adalah sebagai berikut : 

a) Berpusat pada permasalahan siswa : guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan 

fenomena dan demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah. 

b) Mengorganisasikan siswa untuk belajar : siswa dibantu guru guna 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

c) Membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok : siswa 

didorong untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melakukan 

eksperimen guna mendapat penejalsan atas pemecahan masalah. 
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d) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya : siswa dibantu guru 

dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan, video, model. 

e) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah : siswa 

dibantu guru guna melakukan refleksi  ataupun evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. 

Adapun pembelajaran yang dimaksudkan oleh penulis dalam tesis 

ini adalah suatu aktivitas, interaksi warga belajar secara sistematis, 

disengaja, dan dibantu oleh pendamping untuk membantu warga belajar 

agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya sehingga 

mengakibatkan perubahan kognitif, afektif, psikomotorik, dengan 

menerapkan prinsip pembelajaran, teori belajar, sehingga mampu 

menjadikan individu yang mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan masyarakat.  

Peneliti menarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah aktivitas 

yang dilakukan oleh warga  belajar dengan pembimbing untuk merubah 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai bentuk penyesuaian 

pribadi dan sosial individu, sehingga dengan pembelajaran individu 

diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebutuhan 

belajarnya terpenuhi. Ciri pembelajaran adanya upaya sadar untuk 

memberi bantuan pada warga belajar agar menjadi aktif dalam kondisi 

aman dan menyenangkan. Cara merancang pembelajaran yaitu 

menciptakan iklim belajar, mendiagnosis kebutuhan belajar, merumuskan 
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tujuan, merancang pengalaman, mengelola kegiatan belajar dan 

mengevaluasi kebutuhan belajar. Faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran secara internal berupa kecerdasan, motivasi, minat, sikap, 

dan bakat. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran secara eksternal 

berupa lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat. Itulah 

pengelolaan dalam pembelajaran. 

h. Pembelajaran Dialogis 

Freire (1984: 9) menjelaskan bahwa pembelajaran dialogis merupakan 

model pembelajaran yang menganggap bahwa pendidikan merupakan proses 

membebaskan dan humanis. Di mana hubungan yang ideal antara pendidik 

dan warga belajar merupakan hubungan dialogikal. Model pembelajaran 

dialogis adalah konsep pembelajaran yang mempertegas posisi peran 

pendidik dan warga belajar tidak berada dalam posisi bawah, melainkan 

setara atau sederajat dalam proses saling belajar. Tidak ada saling dominasi 

antara kedua belah pihak, namun saling mengisi dan melengkapi. Warga 

belajar merupakan aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

program pendidikan, sehingga membutuhkan komunikasi, bertukar 

pengetahuan apa yang diketahui bukan hanya menghafal sesuatu hal yang 

menyebabkan mereka asing dengan kenyataan sosial. Dialog diarahkan pada 

pemecahan masalah tertentu, dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan 

mengenai masalah teoritis dan empiris dengan yang praktis. Antara subyek 

bersifat timbal balik yang secara ideal bersifat simetris diantara keduanya. 

Dalam dialog tidak saling menyisihkan namun saling mengisi dan 

melengkapi. Unsur hakiki yang selalu terulang dalam dialog sifatnya adalah 
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sama-sama diperlakukan sebagai subyek. 

1) Karakteristik Pembelajaran  

Menurut Freire (2004: 176), beberapa karakteristik pembelajaran 

dialog yang perlu dipahami adalah: 

Pertama, pendidikan dialogis adalah pendidikan yang senantiasa 

berorientasi pada penyelesaian masalah yang terjadi sesuai dengan konteks 

zaman. Pendidikan dialogis mengarahkan warga belajar untuk berani 

membicarakan masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungannya serta 

berani untuk turun langsung dalam menyelesaikan permasalahan tersebut 

dengan baik. Proses belajar dalam konteks dialogis tidak mengharapkan 

warga belajar hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan 

menemukan sendiri materi pelajaran. 

Kedua, pendidikan dialogis berpandangan bahwa akal dan kesadaran 

warga belajar tidak hanya sebagai wadah kosong yang diam dan siap 

dituangkan pengetahuan, nilai dan norma sebagaimana dalam banking 

system of education, melainkan akal dan kesadaran warga belajar muncul 

untuk aktif dan kritis dalam menghadapi kenyataan sosial untuk 

mendorong lahirnya proses transformasi sosial. 

Ketiga, dalam pendidikan dialogis berawal untuk menolak 

kesenjangan pembatas antara guru dan warga belajar. Menghilangkan 

subjek dan objek dalam pendidikan. Hal tersebut yang nantinya akan 

menumbuhkan adanya komunikasi antara keduanya. Adanya komunikasi 

maka menciptakan kesadaran kritis warga belajar untuk mengungkap 

kebenaran. Sistem pembelajaran tersebut dapat digambarkan sebagai 
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berikut: 

                 Dunia, pengetahuan, kondisi, permasalahan 

             subjek                      Bersama-sama                                    objek  
            Pendidik    Warga belajar 

 
             objek                                                                                                subjek 
                               Tantangan           Perubahan 
 

             Gambar 2. Sistem Pendidikan Hadap-Masalah 
              Sumber: Paulo Freire, (2004: 21) 

 
 

Menurut Freire (2004), ketika seseorang sudah memasuki ruang 

dialog, maka yang dilakukan kemudian adalah bersama dengan orang lain 

untuk membicarakan sesuatu. Dialog hanya bisa tumbuh dalam kondisi 

yang penuh cinta, harapan, kepercayaan kepada orang lain serta sikap 

kritis. Cinta tidak akan mungkin tumbuh dalam situasi yang penuh 

dominasi, yang ada hanyalah cinta sadisme pada penguasa serta 

masokisme pada pihak yang dikuasai. 

Di samping itu, dialog menuntut adanya kerendahan hati, agar 

seseorang tidak menjadi sombong, egois apalagi arogan. Kerendahan hati 

ini menandakan kesadaran akan tidak adanya manusia yang sempurna, 

sehingga yang ada hanyalah kemauan untuk terus berusaha meningkatkan 

pengetahuan dari apa yang belum diketahui, saling melengkapi antara satu 

dengan yang lain demi tercapainya tujuan bersama. Dengan mendasarkan 

diri pada cinta, kerendahan hati dan keyakinan, maka dialog tersebut akan 

berkembang menjadi sebuah bentuk hubungan horisontal, dimana sikap 

saling mempercayai antara para pelakunya merupakan sebuah keharusan. 

Karakter yang mendominasi pendidikan dialogis adalah konsientisasi. 
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Konsientisasi dapat diartikan proses seseorang ikut serta secara aktif dan 

kritis menyikapi perubahan. 

2) Prinpsip-prinsip pembelajaran dialogis 

Bahruddin (2007: 8-9) menjelaskan bahwa dialogis sebagai sebuah 

model pembelajaran memiliki tujuh prinsip yang melandasi pelaksanaan 

pembelajaran. Ketujuh prinsip tersebut adalah: 
 

a) Membebaskan, berarti keluar dari belenggu legal keformalistikan yang 

selama ini menjadikan pendidikan tidak kritis. 
 
b) Keberpihakan, berarti memperoleh pengetahuan yang ingin diketahui 

merupakan hak bagi seluruh warga belajar. 
 
c) Partisipatif, antara pengelola, warga belajar, keluarga, serta masyarakat 

dalam merancang bangun sistem pendidikan harus sesuai kebutuhan 

(memahami kebutuhan nyata masyarakat).  
 
d) Berbasis kebutuhan, adalah bagaimana materi belajar menjawab 

kebutuhan akan pengelolaan sekaligus penguatan daya dukung 

sumberdaya yang tersedia untuk menjaga kelestarian serta memperbaiki 

kehidupan.  

e) Kerjasama, yaitu tidak ada lagi pembatas antara pendidik dan warga 

belajar saat melakukan proses pembelajaran. Kedua sama-sama 

memiliki keinginan untuk mau belajar.  
 
f) Sistem evaluasi berpusat pada subjek didik, yaitu berkemampuan 

mengevaluasi diri sehingga tahu persis potensi yang dimilikinya, dan 

berikut mengembangkannya sehingga bermanfaat bagi yang lain.  
 
g) Percaya diri, yaitu pengakuan dalam bentuk apapun atas keberhasilan 
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bergantung pada subjek pembelajar itu sendiri. 

3) Pengelolaan Pembelajaran 

a) Pengertian pengelolaan 

Arikunto (1992: 8) menjelaskan bahwa pengelolaan berasal dari kata 

benda berupa mengelola. Sehingga mengelola dapat diartikan perbuatan 

yang berawal dari menyusun, merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pendapat lain 

juga dikemukakan Sudjana (2000: 17) bahwa pengelolaan atau 

managemen adalah kecakapan dan keahlian khusus guna melaksanakan 

kegiatan dengan bersama orang lain maupun melalui orang lain untuk 

tercapainya tujuan. Pengelolaan berupa kumpulam aktivitas dari 

merencanakan, pengorganisasian, menggerakkan, mengendalikan, dan 

mengembangkan terhadap segala bentuk usaha untuk memanfaatkan dan 

mengatur sumber daya manusia dan fasilitas secara efektif dan efisien 

demi muwujudkan tujuan bersama.  

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan 

dalam tesis ini  uraian diatas dapat disimpulkan pengelolaan yang 

dimaksud dalam tesis ini adalah sekumpulan aktivitas penyelenggaraan 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam suatu proses 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, 

efektif, dan efisien. 

b) Tahapan pengelolaan pembelajaran 

Tahapan proses pembelajaran memiliki tiga langkah yaitu 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi 
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pembelajaran. 

1) Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan adalah proses terstruktur guna mengambil ketetapan 

mengenai prilaku yang akan berjalan pada masa mendatang (Sudjana, 

2000: 61). Menurut Uno (2011: 2) perencanaan pembelajaran adalah 

pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode yang berdasarkan 

dalam keadaan pembelajaran yang tersedia. Kemudian pendapat 

Sudjana (2000: 4) menjelaskan perencanaan (design) mengandung arti 

usaha memberi pembelajaran pada warga belajar. Warga belajar bukan 

sekedar berinteraksi kepada pendidik yang dijadikan satu-satunya 

sumber belajar melainkan warga belajar dapat melakukan interaksi 

kepada semua sumber belajar yang tersedia untuk menggapai tujuan 

dari pembelajaran itu.  

Peneliti menyimpulkam perencanaan pembelajaran yang 

dimaksud dalam tesis ini adalah ketetapan saat pengambilan hasil 

keputusan mengenai perilaku yang akan diperbuat bersama warga 

belajar pada kurun waktu mendatang berupa kegiatan pemilihan, 

penetapan, dan pengembangan dengan mendayagunakan seluruh 

komponen pembelajaran sehubungan dengan topik yang akan dipelajari. 

Adapun komponen sistem yang harus ada dalam perencanaan 

pembelajaran menurut Suprijanto (2005: 56) adalah: 

(a) Komponen Raw-Input 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa warga belajar adalah anggota 
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masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu. Warga belajar yang semula dipandang sebagai objek 

pendidikan bergeser sebagai subjek pendidikan. Sebagai subjek, warga 

belajar adalah kunci dari semua pelaksanaan pendidikan. 

Menurut Sardiman (2001: 109) warga belajar adalah pribadi yang 

menarik, mereka tiba ke sekolah sudah dibekali potensi psikologis dan 

background kehidupan hidup yang beraneka ragam. Setiap pribadi 

mempunyai keahlian dan kemapuan berbeda. Perbedaan tersebut harus 

dapat dikembangkan warga belajar. Berkaitan mengenai perencanaan 

pembelajaran adalah perencanaan seharusnya sesuai dengan 

karakteristik setiap warga belajar, seperti: jenis usia, minat, bakat, 

kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, 

kebiasaan belajar, dan sikap belajar. 

(b) Komponen Instrumental-Input 

Komponen instrumental-input adalah fasilitas yang berhubungan  

dengan  proses pembelajaran seperti pendidik, kurikulum, metode dan 

media pembelajaran. 

(1) Pendidik 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan tenaga pendidik atau guru adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut Hamalik (2008: 9) 



51 
 

tenaga pendidik dapat diartikan suatu elemen yang dalam tugasnya 

melakukan aktivitas mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, 

mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang 

pendidikan. Setiap tenaga pendidik wajib mempunyai harus mempunyai 

keahlian profesional dalam proses pembelajaran dan dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

(1) Sebagai fasilitator, dengan peran memberikan kemudahan-

kemudahan warga belajar dalam melaksanakan pembelajaran. 

(2) Sebagai pembimbing, ikut mendampingi dan menolong warga 

belajar mengatasi permasalahan dalam proses pembelajaran.  

(3) Sebagai penyedia lingkungan, berusaha membuat suasana 

lingkungan yang menggembirakan bagi warga belajar dalam 

melakukan aktivitas belajar.  

(4) Sebagai komunikator, yang melaksanakan dialog antar warga 

belajar maupun dengan masyarakat sekitar.  

(5) Sebagai model, berupaya menyampaikan teladan baik bagi warga 

belajar agar bisa memiliki perbuatan sesuai apa yang semestinya 

dilaksanakan.  

(6) Sebagai evaluator, yang melaksanakan penilaian demi memajukan 

pembelajaran warga belajar.  

(7) Sebagai inovator, berupaya dalam menyebarluaskan usaha-usaha 

pembaruan kepada masyarakat. 

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya fasilitator 
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dalam merencanakan pembelajaran bukan hanya sebagai pemberi 

wawasan yang sudah tersedia dan sebagai penetap kebijakan melainkan 

saling pengetahuan yang telah ada dan sebagai penentu utama 

kebijakan, melainkan dengan warga belajar bersama melakukan 

perencanaan saat melangsungkan proses pembelajaran dan memberi 

fasolitas warga belajar dalam proses pembelajaran. Dasar 

perkembangannya adalah mengembalikan pembelajaran kepada pemilik 

aslinya yaitu warga belajar. 

(2) Kurikulum 

Hamalik (2008: 17) menjelaskan kurikulum dipandang sebagai 

keahlian yang berisi materi pelajaran dengan diadakan pemilahan 

kemudian penyusunan secara sistematis yang disampaikan kepada 

warga belajar sehingga warga belajar mendapatkan beberapa ilmu 

pengetahuan yang berguna baginya. 

Ibrahim (2003: 100) menjelaskan kurikulum merupakan sesuatu 

yang disajikan pendidik untuk diolah dan kemudian dipahami oleh 

warga belajar dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan instruksional 

yang telah ditetapkan. Kurikulum adalah sekumpulan beberapa materi 

belajar dalam wujud pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh 

pendidik kepada warga belajar, dapat berupa ide, fakta, makna, dan data 

yang bentuk penyampaiannya bisa berupa penyampaian kalimat 

pembicaraan lisan, tulisan, gambar, tanda, dan sebagainya. Depdiknas 

(2003: 13) menjelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana dam 
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pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 

Sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 36 Ayat (2) menyebutkan bahwa 

kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip diversivikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

daerah dan warga belajar. Oleh karena itu, dalam menyusun materi 

belajar sehendaknya disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar dan 

norma yang berlaku di masyarakat sekitar yang diidentifikasi melalui 

proses assesmen sebelumnya. Materi belajar berlandasakan kurikulum 

yang berkembang seharusnya hendaknya disusun melalui cara 

mengikutsertakan warga belajar dan masyarakat sekitar secara 

menyuluruh untuk dapat memperoleh materi yang dipelajari dan 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga 

mendorong warga belajar untuk dapat menerapkanmya dalam 

kehidupan nyata mereka. 

(3) Metode Pembelajaran 

Rifa‟i (2008: 87) mengemukakan metode pembelajaran atau cara 

yang digunakan untuk mengelola tugas-tugas belajar agar 

memperlancar jalannya suatu aktivitas belajar. Sedangkan Hamalik 

(2008: 80) menjelaskan metode adalah suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Metode pembelajaran 

merupakan corak dalam mewujudkan proses pembelajaran yang 
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diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan sesuai Hamalik (2008: 80) faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam pemilihan metode pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

(a) Tujuan belajar yang digunakan apakah bersifat kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

(b) Isi atau materi belajar untuk mencapai tujuan belajar yang telah 

direncanakan.  

(c) Keadaan warga belajar seperti umur, pendidikan, pengalaman, 

agama, budaya dan kondisi fisiknya. 

(d) Alokasi waktu yang tersedia seperti jam pelajaran, pagi, siang dan 

malam.  

(e) Fasilitas belajar yang tersedia seperti ruangan belajar, alat dan 

perlengkapan belajar. 

(f) Kemampuan fasilitator, pelatih atau pelajar tentang metode 

pembelajaran.  

(4) Media pembelajaran 

Kamus Bahasa Indonesia (2007: 100) kata media berasal dari 

bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau 

pengantar. Hamdani (2011: 234) menjelaskan media pembelajaran 

adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 

materi instruksional di lingkungan warga belajar yang dapat 

merangsang   warga   belajar   untuk   belajar. 
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(5) Komponen Enviromental-Input 

Slameto (2003: 60) mengemukakan bahwa lingkungan belajar 

warga belajar yang berpengaruh terhadap hasil belajar warga belajar 

terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. 

Menurut pendapat yang dijelaskan tersebut  dapat peneliti simpulkan 

bahwa perencanaan pembelajaran sehendaknya meiliki elemen sebagai 

berikut : setidaknya harus memperhatikan unsur-unsur: 

(a) Karakteristik warga belajar 

(b) Pendidik 

(c) Kurikulum dengan isi materi belajar yang akan menjadi acuan dalam 

belajar warga belajar dengan unsur harus memenuhi kebutuhan belajar 

(d) Metode mengajar pendidik sehendaknya sesuai dengan tujuan, bahan, 

dan situasi warga belajar dengan mengamati aktivitas yang akan 

berlangsung 

(e) Memilih alat bantu media pembelajaran harus sesuai dalam 

mendukung yang relevan yang menunjang efektivitas dan efisiensi 

proses belajar untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. 

(f) Situasi lingkungan belajar warga belajar juga berdampak kepada hasil 

belajar warga belajar 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

Ali (1983: 4) mengemukakan bahwa proses belajar merupakan 

sesuatu yang utama dari proses pembelajaran yang di dalamnya terjadi 
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proses interaksi antara berbagai komponen, yaitu: pendidik, materi 

pelajaran dan warga belajar. Interaksi lain juga melibatkan metode, 

media dan lingkungan tempat belajar, sehingga melahirkan situasi belajar 

mengajar yang memungkinkan guna menggapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pada hakikatnya, pelaksanaan proses 

pembelajaran adalah mendayagunakan lingkungan dan situasi yang 

menjadikan perubahan struktur kognitif, afektif, dan psikomotorik warga 

belajar. 

Pelaksanaan pembelajaran menurut peneliti adalah cara nyata proses 

realisasi dari perencanaan pengajaran yang sudah disetujui bersama 

antara pendidik dan warga belajar seperti metode belajar, media dan 

sumber belajar maka terbentuklah suasana dan interaksi belajar mengajar 

yang memungkinkan pencapaian tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran dialogis, Paulo Freire (1984: 9) 

menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran penting dalam 

penggunaan metode hadap-masalah (problem-solving), yang dapat 

dijelaskan bahwa seseorang dapat menginternalisasi pengetahuan bila ia 

“kultural dan historis” yang melingkupinya. 

Metode problem-solving (hadap-masalah) dapat dikembangkan 

dengan memberikan suatu masalah yang belum terpecahkan dan meminta 

warga belajar untuk menyelesaikannya. Menurut Thobroni (2011: 344) 

dalam pelaksanaan pembelajaran problem-solving, dialog warga belajar 

yang terbagi menjadi dua model berupa : 
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a) Model Reseptif 

Model reseptif adalah model komunikasi warga belajar yang 

menggunakan lembar kerja dan latihan-latihan yang disediakan oleh 

pendidik. 

b) Model Ekspresif 

Model  ekspresif  adalah  model  komunikasi  warga  belajar  

menggunakan tanya jawab dan melaksanakan kegiatan-kegiatan. 

Warga belajar merancang sendiri pertanyaan. Model ekspresif lebih 

menekankan untuk diberlakukan di dalam kelas karena penggunaan 

model tersebut maka warga belajar menjadi antusias dan merasa 

memiliki kegiatan belajar tersebut.  

Mengenai keadaan permasalahan tersebut maka Thobroni (2011: 

346) mengklarifikasikan situasi problem-solving menjadi tiga, yaitu: 

a) problem-solving bebas 

Warga belajar tidak diberi suatu informasi yang harus dipatuhi. 

Warga belajar diberi peluang sebesar-besarnya untuk mengajukan 

masalah sesuai dengan apa yang diminta. Warga belajar dapat 

menggunakan keadaan dalam keseharian kehidupannya sebagai 

patokan dalam pembentukan masalah. 

b) problem-solving semi terstruktur 

Warga belajar diberi kondisi atau informasi yang terbuka. 

Kemudian warga belajar diminta untuk mencari/menyelidiki kondisi 

tersebut dengan cara menggunakan wawasan yang telah dimiliki. 
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Warga belajar harus menghubungkan informasi itu dengan wawasan 

yang telah ia miliki selama ini. 

c) problem-solving terstruktur 

Warga  belajar  diberi  masalah  khusus  kemudian  berdasarkan  

hal  tersebut, warga belajar diberi kesempatan membentuk 

masalah/soal baru. 

Salah satu tugas pendidik adalah menciptakan situasi kelas 

sedemikian rupa sehingga membentuk interaksi yang mendorong warga 

belajar dapat belajar secara aktif. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 Ayat (2) menjelaskan 

bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan 

suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan 

dialogis. 

Menurut Rusman (2011: 326) pembelajaran menyenangkan 

merupakan proses pembelajaran yang di dalamnya ada ketertarikan yang 

kuat antara pendidik dan warga belajar tanpa ada perasaan terpaksa atau 

tertekan. Pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubungan 

yang baik antara pendidik dan warga belajar dalam proses pembelajaran. 

Pendidik memosisikan diri sebagai mitra belajar warga belajar, bahkan 

dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan pendidik belajar dari 

warga belajar. Oleh karena itu perlu menciptakan keadaan suasana yang 

demokratis dan tidak ada beban. Sebaliknya, pembelajaran menjadi tidak 

menyenangkan apabila suasana tertekan, perasaan terancam, perasaan 
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menakutkan, merasa tidak berdaya, tidak bersemangat, malas atau tidak 

berminat, jenuh atau bosan, monoton dan tidak menarik. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam rangka menciptakan 

belajar yang menyenangkan, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh 

pendidik adalah: 

1) Menyapa anak dengan ramah dan semangat  

2) Menciptakan suasana rileks dan bebas dari ancaman  

3) Memotivasi anak  

4) Bersikap layaknya teman atau sahabat 

5) Menggunakan metode-metode belajar yang variatif  

Sumber belajar (learning resource) adalah informasi  yang 

disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat 

membantu warga belajar dalam belajar sebagai perwujudan dari 

kurikulum. Bentuknya tidak terbatas pada bentuk cetakan, video, format 

perangkat lunak atau kombinasi dari berbagai format yang 

dipergunakan oleh warga belajar dan pendidik. Menurut Sardiman 

(2001: 310) mendefinisikan sumber belajar sebagai sebagai segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, yakni dapat berupa orang, 

benda, pesan, bahan, teknik dan latar. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber belajar dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

a) Tempat atau lingkungan, baik lingkungan sosial maupun alam. 

Lingkungan yang dimaksud mengandung makna di mana saja 
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individu dapat melaksanakan belajar atau proses perubahan tingkah 

laku, maka tempat itu dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. 

misalnya : museum, perpustakaan, pasar, sungai, gunung, sawah, 

tempat pembuangan sampah, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya.  

b) Benda, yaitu segala benda yang memungkinkan terjadi perubahan 

tingkah laku bagi warga belajar, maka benda tersebut dapat 

dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya: situs, candi dan 

benda peninggalan lainnya.  

c) Orang atau siapapun yang memiliki keahlian tertentu di mana warga 

belajar dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan dapat 

dikategorikan sebagai sumber belajar. misalnya : guru, tutor, ahli 

geologi, polisi, dan ahli lainnya.  

d) Bahan, yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, 

rekaman, elektronik, web, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk 

belajar. 

e) Buku, yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri 

oleh warga belajar, dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. 

Misalnya: biografi, jurnal, karya ilmiah buku pelajaran, buku teks, 

kamus, ensiklopedi, fiksi, nonfiksi dan lain sebagainya. 

f) Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Misalnya: peristiwa 

kerusuhan, bencana, dan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta lain 

yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 

3)  Evaluasi Pembelajaran 
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Sudjana (2000: 256) menjelaskan bahwa penilaian adalah proses 

pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan 

ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-

keputusan yang sesuai. Menurut Hamdani (2011: 296) evaluasi adalah 

suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengetahui 

efisiensi kegiatan belajar mengajar dan efektivitas dari pencapaian dari 

tujuan instruksi yang telah ditetapkan.  

Dari pengertian evaluasi oleh beberapa ahli di atas dapat disimpulkan 

evalusi yang dimaksudkan oleh penulis adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk mengetahui efisiensi kegiatan pembelajaran dan 

efektivitas dari pencapaian dari tujuan instruksi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Evaluasi sebagai alat dalam menilai hasil pencapaian tujuan dalam 

pengajaran maka sehendaknya evaluasi harus dilaksanakan dilakukan 

secara terus-menerus. Terdapat jenis evaluasi, yaitu: 

a) Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang pelaksanaannya dilakukan 

setiap kali unit pelajaran tertentu telah selesai dipelajari. Manfaat 

evaluasi ini adalah sebagai alat penilaian proses belajar mengajar 

suatu bahan pelajaran tertentu. Bentuk evaluasi ini dapat berupa tanya 

jawab antara pendidik dan warga belajar.  

b) Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada akhir 

pelajaran suatu program atau sejumlah unit pelajaran tertentu. Evalusi 

ini bermanfaat untuk menilai hasil pencapaian warga belajar terhadap 
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pencapaian suatu program pelajaran dalam satu periode tertentu, 

seperti semester akhir tahun pelajaran.  

c) Evaluasi diagnostik, yaitu evalusi yang dilaksanakan sebagai sarana 

diagnosis. Evaluasi ini bermanfaat untuk meneliti atau mencari sebab 

kegagalan pengajaran, dimana letak kelemahan dan kelebihan warga 

belajar dalam mempelajari suatu atau sejumlah unit pelajaran tertentu.  

d) Evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk 

menempatkan warga belajar pada suatu program pendidikan atau 

jurusan tertentu.  

Data yang diperoleh tentang cara dan hasil belajar warga belajar 

maka fasilitator bisa menerapkan penggunaan bermacam teknik penilaian 

sesuai dengan keahlian yang dinilai. Menurut pedoman umum Badan 

Standar Nasional ada beberapa teknik evaluasi yang dapat digunakan 

dalam melaksanakan evaluasi adalah: 

a) Teknik Tes  

Tes yang digunakan dalam evaluasi ini dapat dibedakan dalam tiga 

macam, yaitu : (1) Tes lisan, (2) Tes tindakan, (3) Tes tertulis, dan (4) 

tes kinerja. 

b) Teknik Bukan Tes  

Teknik  evaluasi  bukan  tes  biasanya  menggunakan  bentuk  

pelaksanaan sebagai berikut : (1) demonstrasi, (2) observasi, (3) 

penugasan, (4) portofolio, (5) wawancara, (6) penilaian diri (self 

evaluating), dan (7) penilaian antar teman. 
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Penilaian diri atau evaluasi diri meurut Hayati (2008: 54) 

merupakan teknik dimana warga belajar diberi kesempatan untuk 

menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status, proses, dan 

tingkat ketercapaian kompetensi yang sedang dipelajarinya. Teknik 

penilaian ini dapat sekaligus mengukur aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Manfaat dari evaluasi diri terhadap perkembangan 

kepribadian peserta didik diantaranya : 

(1) Menumbuhkan rasa percaya diri, karena warga belajar diminta 

untuk menilai dirinya sendiri. 

(2) Warga belajar dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan 

dirinya sendiri. 

(3) Memberikan motivasi untuk membiasakan dan melatih warga 

belajar untuk berbuat jujur dan objektif dalam menyikapi suatu 

hal. 

Rifa‟i (2003:129) menyebutkan elemen yang termasuk dalam 

penilaian yaitu : 

a) Warga belajar 

Penilaian dapat berupa tes, wawancara dan kuisioner. 

b) Pendidik  

Warga belajar dapat diminta untuk menilai hasil pembelajaran 

melalui tes, interview, kuesioner ataupun melalui diskusi kelompok-

kelompok. 

c) Pengelola  
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Pengelola memberi pengawasan dan penilaian proses 

pembelajaran secara keseleruhan.  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa pembelajaran dialogis menekankan bahwa hubungan 

pendidik dan warga belajar itu setara tujuannya untuk saling mengisi dan 

melengkapi. 

Karakteristik pembelajaran dialogis merupakan proses dimana 

manusia berpartisipasi secara aktif dan kritis. Pripsip pembelajaran yang 

membebaskan, keterpihakan, partisipatif, berbasis kebutuhan, kerjasama, 

sistemtem evaluasi berpusar dapa warga belajar, serta percaya diri. 

Tahap dalam pengelolaan pembelajaran yaitu perencanaan pembelajaran, 

kurikulum, metode, media. Pelaksaan pembelajaran menggunakan 

metode hadap masalah yang kemudian hasilnya disepakati bersama 

antara warga belajar dan pendidik. Evaluasi pembelajaran dapat 

dilakukan pendidik dengan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan 

kompetensi yang dinilai. 

4. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini: 

a. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Sholikah Rahmawati (2012) dengan judul 

Implementasi Pendidikan Humanistik dalam Metode Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam SD 2 Drono, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah 

menunjukkan perencanaan dapat terlihat dari RPP yang sudah dibuat oleh 

guru PAI. Pengelolaan pembelajaran PAI guru menerapkan metode 
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ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Guru sudah cukup 

mampu meimplementasikan pendidikan humanistik dalam metode 

pembelajaran PAI dengan sudah terjalinnya interaksi komunikatif antara 

guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa lainnya, penciptaan 

suasana kelas yang nyaman tanpa ancaman, siswa dilibatkan secara aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat kepada siswa, 

guru bertindak sebagai fasilitator serta siswa diberikan diberikan 

kebebasan untuk memberikan pendapat.  

b. Skripsi yang ditulis oleh Elsa Irmawan (2015) dengan judul Implementasi 

Andragogi dalam Pembelajaran Pelatihan di Lembaga Kursus dan 

Platihan (LKP) Pennyke di Sidokarto, Godean, Sleman diperoleh hasil a) 

warga belajar bebas menentukan jam belajar, b) pembelajaran dilakukan 

dengan penyampaian teori sambil praktik, c) warga belajar bebas 

menggunakan ide – ide kreatifnya, dan d) kedekatan warga belajar dengan 

tutor menjadi lebih erat. 

c. Arif Susanto (2008) dengan judul Penerapan Metode Dialogis Paulo 

Freire dalam Pembelajaran (Study kasus pada SLTP Alternatif Qaryah 

Thayyibah Desa Kalibening Kotamadya Salatiga JawaTengah) diperoleh 

hasil : a) Perencanaan diperoleh pembelajaran atau hasil kurikulum yang 

digunakan menggunakan kurikulum nasional (paket B) yang dijadikan 

dalam menentukan isi yang dipelajari, b) Penentuan materi pembelajaran 

dilakukan bersama-sama antara guru dan warga belajar diawal semester, 

c) Metode pembelajaran menerapkan metode pendidikan hadap-masalah, 
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d) Kegiatan evaluasi pembelajaran bersumber pada diri warga belajar 

sendiri, e) Interaksi antara guru dengan berjalan dengan sangat harmonis, 

f) Interaksi antara Sekolah Alternatif Qaryah Thayyibah dengan orang tua 

warga belajar dan masyarakat sekitar terjalin dalam suasana persahabatan. 

Ketiga penelitian tersebut sama – sama memberikan peluang warga 

belajar untuk mengatur jalannya pembelajaran sedangkan pendidik berfungsi 

sebagai fasilitator. Komunikasi antara pendidik dan warga belajar bersifat dua 

arah. Namun dalam penelitian ini, peneliti mengadapsi Dialogis Paulo Freire 

dalam Pembelajaran di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah jika karya Arif 

Susanto menekankan pada penerapan metode dialogis Paulo Freire, maka 

dalam penelitian ini penulis melengkapi dengan menambahkan faktor 

pendukung dan penghambat pengelolaan pembelajaran serta peran petani 

dalam memaknai proses pembelajaran di Joglo Tani.  

B. Kerangka Pikir 

Pelaksanaan pembelajaran di Joglo Tani merupakan siklus yang berlangsung 

secara terus menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pengelolaan 

pembelajaran dialogis dalam penelitian ini, peserta merupakan aktor utama dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belajar. 

Perencanaan merupakan tahap awal sebelum melaksanakan pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran meliputi pelibatan seluruh aspek komponen 

pembelajaran dalam merancang pembelajaran yang akan dilaksanakan meliputi 

raw-input (peserta), instrumental-input (pemandu, kurikulum, metode dan media) 

dan enviropmental-input (lingkungan dan masyarakat). 
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Pelaksanaan pembelajaran merupakan realisasi perencanaan yang telah 

dirancang sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran meliputi waktu belajar, 

pemilihan tempat, penggunaan metode dan media belajar, pengorganisasian kelas 

dan warga belajar serta penggunaan sumber belajar. 

Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis dan berkesinambungan 

untuk mengetahui efisiensi kegiatan belajar dan efektivitas dari pencapaian tujuan 

instruksi yang telah ditetapkan sebelumnya meliputi waktu pelaksanaan evaluasi, 

jenis evaluasi, teknik evaluasi , manfaat evaluasi dan pihak yang terlibat evaluasi 

Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pembelajaran terjadi pada 

saat proses pelaksanaan pembelajaran. Faktor pendorong dan penghambat terbagi 

menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Disisi lain, petani 

dapat memaknai proses pembelajaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran. 
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  Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian yang dapat penulis jabarkan seperti berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya proses pembelajaran di Joglo 

Tanidusun Mendungan, Margoluwih, Seyegan, Sleman menurut pendiri 

Joglo Tani 

1.  Raw-Input: 
 

1. Waktu belajar 
    

  1. Waktu evaluasi 
 

Karakteristik warga       
 

Belajar  2. Tempat belajar  2. Jenis evaluasi 
 

2.  Instrumental-Input:       
 

a. Pendidik  3. Metode belajar  3. Teknik evaluasi  

     

b. Kurikulum  4. Media belajar  
4. Manfaat evaluasi  

c. Metode   
 

     

       

d. Media  5. Materi belajar  5. Pihak yang terlibat  

     

3.  Enviropmental-Input: 
     

        Evaluasi 
 

a. Lingkungan  6. Pengorganisasian  
 
   

 

 Sekolah   
warga belajar 

   
 

b. Lingkungan     

 
 

      

 Keluarga  
7. Sumber belajar 

  

 
 

c. Lingkungan    
 

      
 

 Masyarakat       
 

        
 

         

Proses 
Pembelajaran 

Perencanaan 
Pembelajaran 

Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Evaluasi 
Pembelajaran 

1. Faktor Pendorong dan 
Penghambat Pelaksanaan 
Pembelajaran 

2. Petani Memaknai Proses 
Pembelajaran 
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2. Bagaimana  perencanaan  pembelajaran  di Joglo Tanidusun Mendungan, 

Margoluwih, Seyegan, Sleman? 

3. Bagaimana  pelaksanaan  pembelajaran  di Joglo Tani dusun Mendungan, 

Margoluwih, Seyegan, Sleman? 

4. Bagaimana  evaluasi  pembelajaran  di Joglo Tani dusun Mendungan, 

Margoluwih, Seyegan, Sleman? 

5. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran di Joglo 

Tani dusun Mendungan, Margoluwih, Seyegan, Sleman? 

6. Bagaimana petani memaknai pelaksanaan pembelajaran di Joglo Tani dusun 

Mendungan, Margoluwih, Seyegan, Sleman? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


