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Abstrak 
Penyeruakan pembelajar digital menggegarkan 
institusi pendidikan yang menganut kepercayaan 
pada pedagogi yang fondasi bangunan 
pembelajarannya konteks era pradigital. Meskipun 
kegoncangan melanda institusi pendidikan, tanpa 
kecuali level perguruan tinggi, pengabjadan 
pedagogi baru sebagai tanggapan kreatif terhadap 
penyeruaan pembelajar digital membutuhkan 
masa transisi yang seringkali lebih panjang dari 
perkiraan awal pendidik. Berangkat dari 
autobiografi pembelajar digital dan autobiografi 
pendidik yang berjumpa dengan mereka pada era 
ini, serta kekayaan pustaka terkini tentangnya, 
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tulisan ini berikhtiar untuk mengisi kekosongan 
sementara ini. Pedagogi kemitraan merupakan 
istilah yang saya adopsi dari pakar pendidikan Marc 
Prency untuk mengeja pedagogi baru bagi 
pembelajar digital. 
 
Kata Kunci: pembelajar digital, transisi pedagogi, 
gegar institusi, askese akademik, pedagogi 
kemitraan. 

 
Kebutuhan Mendesak akan Pedagogi Baru 
Mengakses kajian-kajian teranyar tentang 
pendidikan pada era digital menghenyakkan 
kesadaran saya akan keragaman dan kekayaannya. 
Meskipun dunia digital baru tersingkap sebagian 
kecil dan sebagian besar masih remang-remang, 
bahkan gelap, pakar pendidikan berusaha 
mengabjadkan pedagogi baru tentang pendidikan 
bagi generasi digital. Kajian-kajian akademik ini 
memperkaya peziarahan akademik akan fondasi 
bangunan baru pendidikan era digital.  Namun, 
autobiografi pengajaran pendidik dan autobiografi 
pembelajaran generasi digital Indonesia belum 
banyak mendapatkan sentuhan refleksi. Pengejaan 
pedagogi baru bagi pembelajar digital masih dalam 
bilangan langka. Perlu kesegeraan bagi pendidik 
Indonesia dalam mengejar ketertinggalan 
mengabjadkan kajian pedagogi baru bagi generasi 
digital. 

Bagaimana paras pedagogi baru bagi 
pembelajar digital? Saya meyakini banyak paras 
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pedagogi baru mungkin terabjadkan bagi 
pendidikan pada era digital. Tulisan ini berikhtiar 
untuk melibatkan diri dalam diskusi akademik 
tentangnya dengan memperkaya kandungan 
‘pedagogi kemitraan’ yang Marc Prency terlebih 
dahulu mengabjadkan istilahnya.3 Gagasan 
‘kemitraan’ mengandung kompleksitas, bahkan 
dalam arti tertentu problematika. Pemakaian istilah 
ini dalam konteks era digital masih jarang berlanjut 
dengan pendefinisian dan keterangan lebih lanjut 
atasnya. Di tengah ikhtiar masing-masing program 
studi dalam naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan untuk mengabjadkan pedagogi baru, 
menderivasikan pedagogi kemitraan bagi seluruh 
program studi selama beberapa waktu menjadi 
pilihan.4 

Pengabjadan pedagogi kemitraan, 
meminjam kosakata John Potter, merupakan ‘new 
curatorship’5 antara autobiografi pendidik 
Indonesia berjumpa dengan generasi digital pada 
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beberapa waktu terakhir dan autobiografi 
pembelajar digital Indonesia. Saya berfokus pada 
pembacaan narasi dua puluh lima mahasiswa-
mahasiswi yang mengeja pengalaman mereka 
sebagai pembelajar digital, dan guru muda yang 
memiliki pengalaman mendidik pada era digital. 
Narasi mereka memberikan pemahaman 
mendalam tentang semesta pembelajar digital 
yang memperkaya dalam pengabjadan pedagogi 
kemitraan.6 Menyadari keterbatasan kebijaksanaan 
pengalaman yang berangkat dari autobiografi 
pendidik dan pembelajar digital, saya 
melengkapinya dengan kajian pustaka terkini untuk 
pengejaan pedagogi kemitraan. 

Sistematika tulisan pedagogi baru bagi 
pembelajar digital adalah sebagai berikut. Saya 
mulai dengan coretan-coretan pada kanvas dunia 
pendidikan yang membentuk sketsa pembelajar 
digital. Saya merekam jejak-jejak gagasan atasnya, 
baik keragaman maupun kekayaannya. Sketsa 
pembelajar digital ini telah mengandung secara 
implisit bahan-bahan pengabjadan pedagogi baru. 
Pensketsaan serupa berlangsung untuk menangkap 
kecenderungan resisten institusi pendidikan, 
terutama pendidik, dihadapan fenomena 
pembelajar digital. Sikap konservatif demikian 
sejatinya juga mengandung  kekurangpercayaan, 
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bahkan ketidakpercayaan terhadap dunia digital. 
Pada akhir, saya mensketsakan sebuah pedagogi 
baru berangkat dari kebijaksanaan pendidik dan 
pembelajar merengkuh era digital.  
 
Kajian Terkait dan Kerangka Teoritis 
Mengetahui posisi diskusi pendidikan pada era 
digital sekarang membantu penempatan kita dalam 
keterlibatan pembicaraan tentangnya. Perjumpaan 
dengan dunia digital, terutama pembelajar, telah 
melahirkan banyak kosakata baru, seperti ‘user-led 
age’, ‘participatory culture’, ‘digital selfhood’, 
‘digital academe’, ‘from an analogue to a digital 
university’, ‘(e)pedagogy’, ‘pedagogical mash-ups’ 
dan ‘new curatorship.’ Pengabjadan pedagogi bagi 
pembelajar digital berangkat dari konteks 
Indonesia masih tertinggal, bahkan terlantar. 
Terutama bagi pelibat pendidikan Indonesia, 
askese akademik di tengah-tengah aktivisme 
pengajaran dari terbatas menjadi pengunduh 
(downloader) gagasan tentang pedagogi baru bagi 
pembelajar digital menjadi pengunggah (uploader) 
narasi tentangnya perlu sekarang ini. 
 ‘Pedagogi’ bukan bahan yang sebagian 
besar pendidik bicarakan secara sadar sehari-hari. 
Kita bergelut hampir sepanjang waktu lebih dengan 
sistem kredit semester (SKS), beban kerja dosen, 
dan paling jauh barangkali kurikulum. Pedagogi 
dalam aktivisme harian pendidik, meminjam 
kosakata psikoanalisis, berada pada level bawah 
sadar yang seringkali taken for granted. Pedagogi 
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terangkat pada level kesadaran pendidik ketika 
peristiwa tertentu menggegarkan eksistensinya. 
Dalam kosakata teknologi digital, pedagogi itu 
seperti operating system (OS) yang pengguna mulai 
bicara tentangnya ketika menemukan 
problematika. Perjumpaan pendidik dengan 
pembelajar digital menyingkapkan keterbatasan 
pedagogi yang selama beberapa waktu telah 
menjadi credo dalam menggerakkan roda 
pembelajaran.        

Untuk menekankan kebutuhan penting 
sekaligus mendesak mengabjadkan pedagogi baru 
bagi pembelajar digital, saya mencari metafor dari 
bidang Kitab Suci yang saya dekatnya.  Yesus 
memanfaatkan metafor “anggur” dan “kantong 
penyimpan” yang dekat dengan khalayak 
pendengar pada waktu itu. Anggur anyar perlu 
kantong kulit baru untuk penyimpanannya. “Begitu 
pula anggur yang baru tidak diisikan kedalam 
kantong kulit yang tua, karena jika demikian 
kantong itu akan koyak sehingga anggur itu 
terbuang dan kantong itupun hancur. Namun, 
anggur yang baru disimpan orang dalam kantong 
yang baru pula, dan dengan demikian 
terpeliharalah kedua-duanya.”7 Menyadari bahwa 
pedagogi lama telah koyak ketika kita memasukkan 
pembelajar digital didalamnya, pengabjadan 
pedagogi baru perlu dan mendesak.  
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 Melibatkan diri dalam pengabjadan 
pedagogi bagi generasi digital dalam arti luas 
merupakan kewajiban yang inheren dari profesi, 
malahan panggilan sebagai pendidik tanpa harus 
mendapatkan gelar akademik dalam pedagogi. 
Panggilan sebagai pelibat pendidik sejatinya 
mengandung pernyataan credo pada pedagogi 
tertentu. Panggilan ini menjadi lebih besar lagi bagi 
institusi pendidikan tinggi, apalagi yang memiliki 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keyakinan 
keliru bahwa pengabjadannya merupakan urusan 
minoritas elit pendidik yang memiliki titel dalam 
pedagogi berakibat pada kelangkaan pustaka dan 
kelirihan diskusi tentangnya. Tulisan ini mendorong 
keterlibatan semakin banyak pendidik untuk 
mengabjadkan, sekurang-kurangnya 
mendiskusikan, pedagogi baru bagi pembelajar 
digital.  
 Meskipun mengalamatkan pengabjadan 
pedagogi baru secara khusus kepada paguyuban 
pendidik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
pengejaannya memerlukan sumbangan gagasan 
dari komunitas pendidik yang berasal dari fakultas-
fakultas lain. Penyederhanaan pedagogi pada era 
digital sebagai isu terbatas Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP) atau Fakultas Sains dan 
Teknologi (FST), atau kepada FKIP dan FST, 
berakibat pada pensketsaan yang miskin sekali. 
Saya meyakini bahwa pengabjadan pedagogi baru 
bagi pembelajar digital meminta keterlibatan 
pendidik dari Fakultas Ekonomi, Farmasi, Psikologi, 
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Sastra, dan tanpa kecuali Teologi. Karena 
fenomena pembelajar digital menerobos sekat-
sekat tradisional fakultas, kolaborasi dalam 
universitas merupakan sebuah ‘educational 
imperative’8 
 Beberapa kajian menengarai kelambanan, 
bahkan keterlambatan dalam pengabjadan 
pedagogi baru bagi generasi digital terkait dengan 
konservatisme pendidik, malahan institusi 
pendidikan dihadapan dunia digital. Sikap setengah 
hati dalam memeluk dunia digital berakibat 
perengkuhan atasnya terbatas pada mengganti 
infrastruktur pembelajaran di ruang kelas dengan 
teknologi teranyar dan penyelenggaraan kursus 
mengoperasikannya oleh praktisi teknologi 
informasi. Pelibatan dalam diskusi, lebih lanjut 
pengabjadan, pedagogi baru bagi pembelajar 
digital perlu berangkat dari sikap pendidik yang 
lebih positif terhadap dunia digital.9 Saya meyakini 
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penyeruakan pembelajar digital membutuhkan 
lebih dari sekedar tambah sulam terhadap 
pedagogi lama. Kemitraan merupakan pedagogi 
baru dihadapan pembelajar digital. 
 Marc Prency mendeteksi kelembaman, 
resistensi institusi pendidikan terhadap 
penyeruakan pembelajar digital. Ketika institusi 
pendidikan mempertahankan pembelajaran di 
ruang kelas berlangsung de more, seperti biasa 
pada waktu-waktu sebelumnya, pembelajar digital 
secara kreatif mengembangkan pembelajaran baru 
‘afterschool’. Istilah ‘afterschool’ menunjuk pada 
pembelajaran informal melalui mitra sebaya dan 
sumber-sumber pembelajaran berbasis teknologi 
digital setelah jam sekolah. Mitra sebaya dan 
sumber-sumber pembelajaran baru berperan besar 
dalam pembelajaran mereka. Tiada seorang pun 
sekarang dapat mendikte mereka dalam 
pembelajaran. Pembelajar digital mengikuti 
‘passion’ mereka dan mentransformasikannya 
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menjadi spesialisasi yang memberikan keunggulan 
akademik.10 

Kesadaran akan problematika dalam 
pembelajaran ilmu/pendidikan fisika, sebagai 
contoh, mendorong perubahan pada pedagogi 
pembelajaran.11 Ketidakpuasaan pembelajar 
terhadap ‘pedagogi’ sekarang mendorong 
perubahan radikal, sebuah proses yang paralel 
dengan ‘paradigm shift’ dalam sains. Penerimaan 
terhadap paradigma baru tergantung pada tingkat 
keterpahaman (intelligibility), kepercayaan 
(plausibility), dan kegunaan (fruitfullness) dalam 
mengatasi problematika pembelajaran ilmu 
pendidikan fisika. Paradigma lama dan baru 
berkompetisi dalam mendapatkan penerimaan dari 
pembelajar berdasarkan tiga pertimbangan 
tersebut.12 Meneruskan pembicaraan Heywood 
dan Parker, usulan pedagogi baru seringkali mulai 
dari ‘konflik kognitif’ yang berlangsung dalam 
model lama.13 
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Pada kasus ekstrem, kekurangberhasilan, 
bahkan kegagalan dalam mengatasi persoalan 
institusi pendidikan ini kemudian berkibat pada 
penolakan akan eksistensinya sebagai ‘site for 
learning’. Bahkan, perengkuh roh teknologi digital 
memandang sekolah sebagai situs pembelajaran 
yang wafat. Institusi pendidikan gagal beradaptasi 
secara mencukupi dihadapan tantangan dan 
disrupsi teknologi digital.14 Seiring meningkatnya 
dukungan untuk perubahan paradigma dalam 
pembelajaran, pendidik yang merengkuh teknologi 
digital melihat potensi teknologi ini untuk menata 
ulang dan membaharui kembali sekolah. ‘Re-
schooling’ ini berpusat pada pembelajar, termasuk 
formasi diri digital mereka.  Keharusan untuk 
mengerjakan perubahan radikal terasa sekali dalam 
kaitan dengan kurikulum dan pedagogi.15 
 
Sketsa Pembelajar Digital 
Pensketsakan paras pembelajar digital mengawali 
pengabjadan pedagogi kemitraan. Sejak awal 
tulisan, saya telah menggunakan istilah“pembelajar 
digital” tanpa memberikan keterangan lebih lanjut 
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tentangnya kepada pembaca. Pemilihan ini 
merupakan ikhtiar akademik dalam menangkap 
fenomena hubungan timbal balik antara generasi 
baru dengan teknologi digital. Don Tapscott 
memilih istilah ‘net generation’ untuk menangkap 
fenomena ‘a generation bathed in bits’, Marc 
Prensky memilih istilah ‘digital natives’ untuk 
menangkap fenomena ‘generasi penutur asli 
bahasa digital’ dan kemudian ‘homo sapiens 
digital’, dan William H. Dutton dan Brian D. Loader 
menggunakan istilah ‘digital academe’. Saya 
mengadopsi sumbangan gagasan –gagasan dari 
mereka untuk memperkaya kandungan 
“pembelajar digital”. 

Mengabjadkan pedagogi baru sebagai yang 
pendekatannya “berubah dari pendidik kepada 
pembelajar”,16 Don Tapscott berfokus pada 
“perubahan pada pedagogi, bukan teknologi”.17 
Alih-alih berfokus pada pendidik,  

 
sistem pendidikan hendaknya lebih 
berfokus pada pembelajar. Alih-alih 
mendikte, pendidik hendaknya berinteraksi 
dengan pembelajar dan membantu mereka 
untuk menemukan [pengetahuan] secara 
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 Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net 
Generation is Changing Your World (New York, NY: McGraw-
Hill, 2009), 11. 91. 
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 Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net 
Generation is Changing Your World, 127. 148. 
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mandiri. Alih-alih menyampaikan sebentuk 
‘satu-ukuran-untuk semua’ informasi, 
institusi pendidikan hendaknya 
menyesuaikan pendidikan yang sesuai 
dengan pribadi pembelajar. Alih-alih belajar 
secara isolatif pembelajar, institusi 
pendidikan hendaknya mendorong mereka 
untuk bekerjasama.18 

 
Searas dengan Tapscott, Francesc Pedró 

melihat pembaharuan institusi pendidikan berbasis 
teknologi sebagai kebutuhan mendesak. 
Pembaharuan ini dapat mendorong customization 
of the learning process. Institusi pendidikan wajib 
memberikan kompetensi yang perlu bagi 
pembelajar untuk hidup pada abad 21. Dalam a 
knowledge economy diriven by technology, 
pengikisan kesenjangan digital (digital divide) 
perlu.19 Institusi pendidikan belum mengalamatkan 
hubungan antara praktik pedagogis yang 
melibatkan teknologi dan efeknya pada 
pembelajaran (knowledge base), memberikan 
kesempatan ‘showcasing’ praktik pedagogis ini dan 
arah penerapannya di ruang kelas (teacher 
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 Don Tapscott , 122. 
 
19

 Francesc Pedró, “The Need for a Systemic 
Approach to Technology-Based School Innovations” in Centre 
for Educational Research and Innovation, Inspired by 
Technology, Driven by Pedagogy: A Systematic Approach to 
Technology – Based School Innovations (OECD, 2010), 14. 
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training), dan pemberian insentif yang memadai 
kepada investasi pendidik dalam merengkuh 
praktik pedagogis baru (incentives).20 

Tapscott dan Pedró menghantar saya untuk 
melihat transformasi paras pembelajar dari pribadi 
pradigital menjadi ‘digital selfhood’. Alih-alih 
terobsesi pada ancaman era digital terhadap 
pembelajaran, diskusi antarpelibat pendidikan 
bergeser pada kesempatan yang terbuka yang lahir 
dari ‘a sense of disquietude’21 karena penyeruakan 
pembelajar digital. Berangkat dari fenomena surat 
elektronik, Cate Thomas menyaksikan inskripsi 
digital membentuk diri elektronik. Inskripsi digital 
mempengaruhi kegiatan sehari-hari manusia pada 
era baru ini dan mendefinisikan kepribadiannya 
secara baru sebagai digital selfhood. Imajinasi 
pradigital tentang kepribadian manusia yang 
karakteristiknya kepastian dan stabilitas berganti 
dengan diri digital yang memiliki karakter distingtif 
ketidakpastian dan ketidakstabilan.22  

Perjumpaan dengan siswa-siswi di wilayah 
terdepan, terluar, dan tertinggal Indonesia yang 

                                                           
20

 Francesc Pedró, “The Need for a Systemic 
Approach to Technology-Based School Innovations”, 16. 

 
21

 Ray Land & Sian Bâyne, “Editor’s Preface” dalam 
ibid., Digital Difference: Perspectives on Online Learning, vii.  

 
22

 Cate Thomas, “The Purloined E-mail: Death, Desire 
and Academic Subjectivity in the Haunted University” dalam 
Digital Difference, Eds. Ray Land & Sian Bâyne, 5 – 7.  
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masih terbatas akses pada teknologi, bahkan asing 
terhadap gawai menyadarkan fakta rill kesenjangan 
digital antargenerasi pembelajar. 

 
Mereka [siswa-siswi SDK Gusung Karang di 
Pulau Besar] akan berdinamika bersama 
generasi Z lain dengan dengan karakteristik 
yang berbeda, generasi yang telah 
mengenal teknologi dan akrab dengan 
gawai canggih… Mereka tiba-tiba 
dihadapkan dengan peralatan canggih yang 
mungkin baru mereka lihat. Jika siswa-siswa 
lainnya telah mahir menggunakan peralatan 
canggih sehingga dapat memanfaatkan 
sesuai kebutuhan, mereka harus berjuang 
untuk mengetahui cara 
mengoperasikannya.23 
 

NGenophobia merupakan ketakutan 
irasional terhadap orang muda, terutama 
pemakaian internetnya.  Kita mendakwa mereka 
sebagai penderita patologi narcisistik, kedangkalan 
intelektual, gangguan defisit perhatian, atau 
kekerasan sebaya. Namun, kita jarang 
mengarahkan telunjuk pada diri sebagai pengidap 
patologi NGenophobia. Kecuali kalau kemapanan 

                                                           
23

 Cecilia Heru Purwitaningsih, “Aku Generasi Z, 
bukan Generasi Net” dalam Mendidik Generasi Net, Editor 
Mutiara Andalas (Yogyakarta, YK: Sanata Dharma University 
Press, 2017), 9. 
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sistemnya terbuka terhadap transformasi radikal, 
institusi pendidikan akan kehilangan masa 
depannya pada waktu sangat dekat. Generasi 
digital menunjukkan pengaruhnya dengan 
mengubah haluan tren dari hirarkis ke berjejaring, 
dari perintah kepada kolaborasi, dari peraturan 
sewenang-wenang menuju konsensus, dari kontrol 
menuju pemberdayaan. Pembelajar mendesakkan 
perubahan pada institusi pendidikan.24 

Pemilahan istilah ‘pribumi digital’ (digital 
natives) dan ‘imigran digital’ (digital immigrants), 
menurut Marc Prensky, memiliki maksud sebagai 
metafor untuk mendekskripsikan perbedaan yang 
banyak orang amati antara sikap orang muda dan 
orang yang lebih lanjut terhadap teknologi digital 
menjelang abad 21. Metafor tersebut berguna 
untuk menamai fenomena yang sedang 
berlangsung tersebut. Meskipun memiliki 
keterbatasan, metafor tersebut mengandung 
sejumlah kebenaran. Pemilahan istilah lebih terkait 
dengan tumbuh dalam budaya digital dan 
kenyamanan pribumi digital hidup didalamnya. 
Pribumi digital percaya akan kemudahan, 
kegunaan, dan kebaikan teknologi. Mereka 
memandang teknologi digital sebagai mitra seru 
yang mereka dapat kuasai tanpa kesulitan. 

Dalam tuturan yang lebih sederhana, 
seorang pembelajar digital memandang 
kemungkinan tercipta hubungan harmonis antara 
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 Tapscott, 306 – 8.  
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generasi-generasi sebelumnya dan generasi digital. 
Generasi-generasi sebelumnya menempatkan diri 
sebagai sahabat bagi generasi digital. 
 

Setiap generasi yang lahir pada periode 
tertentu memiliki keunikan masing-masing. 
Tidak ada generasi yang lebih buruk atau 
lebih baik. Karena sesungguhnya semua 
generasi memiliki pengalaman, kebiasaan, 
dan pola pikir yang unik. Sekarang giliran 
generasi Z yang belajar menapaki dunia dan 
mengenal banyak hal baru. Tidak cuma 
generasi Z yang wajib giat belajar, generasi-
generasi pendahulunya pun mesti 
memberikan bimbingan dengan cara 
efektif.25   
 

 Melampaui hubungan pada level 
permukaan antara pembelajar dan teknologi yang 
menempatkan manusia sebagai pemakai cerdas 
teknologi canggih, saya samar-samar mendeteksi 
hubungan yang lebih mendalam antarmereka. Saya 
mendeteksi hubungan antara pembelajar dan 
teknologi semakin merapat menjadi “simbiotik”. 
Pembelajar menerima teknologi digital sebagai 
bagian dari eksistensi mereka sebagai manusia. 

                                                           
25

 Farkhatu Sikhah, “Baby Boomer Vs Net 
Generation” dalam Mendidik Generasi Net, Editor Mutiara 
Andalas (Yogyakarta, YK: Sanata Dharma Universy Press, 
2017), 19. 
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Mereka memuji kecerdasan aplikasi gawai dan 
mencari terobosan untuk mengkombinasikannya 
dengan kecerdasan manusiawi. Mereka melibatkan 
kecerdasan teknologi dalam kegiatan yang semakin 
sehari-hari, seperti pembelajaran. Mengamati 
perilaku pembelajar digital, teknologi menjadi tiang 
penyokong, malahan fondasi bangunan dari 
kemampuan manusiawi mereka.  

Prensky mengangkat metafor baru homo 
sapiens digital untuk menamai pribadi yang maju 
secara digital. Manusia bijak digital berbeda dari 
manusia masa kini 

 

dalam dua aspek utama berikut. Pertama, ia 
menerima kemajuan teknologi digital 
(digital enhancement) sebagai fakta integral 
keberadaan manusia. Kedua, ia bijak secara 
digital, baik dengan cara ia mengakses 
kekuatan kemajuan teknologi digital untuk 
melengkapi kemampuan bawaan maupun 
dalam cara ia menggunakan kemajuan 
teknologi digital untuk memfasilitasi 
pengambilan keputusan yang bijak. Kearifan 
digital melampaui kesenjangan generasi 
yang didefinisikan dalam perbedaan antara 
pribumi dan imigran digital. Banyak imigran 
digital menunjukkan hal ini.26 

                                                           
26

 Marc Prensky, “Digital Wisdom and Homo Sapiens 
Digital”, dalam Deconstructing Digital Natives: Young People, 
Technology and the New Literacies, Ed. Michael Thomas (New 
York, NY: Routledge, 2001), 20. 
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Homo sapiens digital kemungkinan bukan 

metafor terakhir yang lahir dari perjumpaan 
pendidik dengan pembelajar pada era digital. 
Metafor baru besar kemungkinan bermunculan 
dalam periode waktu yang lebih pendek. Seraya 
eksploratif terhadap metafor baru yang merengkuh 
pembelajar digital secara lebih penuh, kita perlu 
pula mengenal karakteristik-karakteristik mereka 
berikut pandangan terhadap pembelajaran, 
institusi pendidikan tinggi, karir setelah perguruan 
tinggi, dan sebagainya. Sistematisasi terhadap 
pembelajar digital jauh dari maksud menjadikan 
karakteristik-karakteristik tersebut sebagai 
stereotipe-stereotipe baru. Pembicaraan 
tentangnya perlu menyertakan pembelajar yang 
menderita kesenjangan digital di wilayah-wilayah 
terdepan, terluar, dan tertinggal Indonesia.  

 
Sketsa Pedagogi Kemitraan 
Gagasan untuk mengabjadkan sebuah pedagogi 
baru berawal dari kegelisahan sebagai pendidik 
ketika mengajar matakuliah Pendidikan Agama 
yang merupakan kepakaran akademik kira-kira lima 
tahun lalu. Meskipun telah meng-update rujukan 
pustaka dan memaksimalkan sumber-sumber 
pengajaran digital yang dekat dengan generasi 
digital, saya merasakan kesenjangan hubungan 
dengan mahasiswa-mahasiswi di ruang kuliah 
bertambah tahun demi tahun. Dalam perjalanan 
pulang usai mengajar, saya melihat kembali 
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dinamika selama penyampaian materi kuliah untuk 
mencari sebab kesenjangan hubungan dengan 
mereka. Padahal, dinamika kelas sudah sesuai 
dengan rencana pembelajaran. Autobiografi 
pendidik yang gelisah di ruang kuliah ini mengawali 
pencarian akan sebuah pedagogi baru yang lebih 
sesuai bagi pembelajar digital.    

Meskipun telah tersingkap keberadaan 
generasi digital, kehadiran mereka jauh dari serta 
merta segera menggerakkan pengkajian ulang 
terhadap pedagogi yang saya anut sebagai 
pendidik. Masa transisi pedagogi berlangsung 
ketika saya berusaha menambal sulam pedagogi 
lama yang koyak ketika berusaha menampung 
pembelajar digital. Namun, pengalaman ambang 
(liminal experience) seperti kisah guru Louanne 
Johnson dalam film Dangerous Minds (1995) dan 
kisah guru Erin Gruwell dalam film Freedom’s 
Writer (2007) menggegarkan keyakinan awal untuk 
mempertahankan pedagogi lama dan 
menggerakkan inisiatif untuk mengabjadkan 
pedagogi baru. Sikap konservatif terhadap 
kebutuhan mendesak akan pengabjadan pedagogi 
baru merupakan sinyal requiem terhadap eksistensi 
institusi perguruan tinggi.  

Di tengah kebutaan dihadapan 
penyeruakan pembelajar digital, Grown Up Digital 
karya Don Tapscott menjadi buku rujukan pertama 
dalam mengenali keberadaan mereka. Tapscott 
memandu saya dalam mensketsakan karakteristik 
pembelajar digital, yaitu “freedom, customization, 
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scrutiny, integrity, innovation, speed, 
entertainment & collaboration”.27 Buku ini 
menghantar saya pada kajian-kajian akademik 
terkait yang berusaha mengeksplorasi kehidupan 
pembelajar digital secara lebih menyeluruh. 
Generasi digital memeluk, meminjam istilah Brian 
Solis, manifesto “engage or die”28 dihadapan 
teknologi digital. Perjumpaan dengan generasi 
digital mendorong saya mengabjadkan manifesto 
“die by engangement” yang generasi saya rengkuh, 
sebuah maklumat yang masih membawa serta, 
bahkan mengidap “aksen pradigital”.29 

Konservatisme pendidik di atas 
menyingkapkan kegagapan dihadapan abad 21 
yang merupakan habitat kehidupan pembelajar 
digital. Karakteristik-karakteristik utama abad ini, 
meminjam kosakata psikoterapis David E. Engle, 
adalah “variability, uncertainty, chaos, & 
ambiguity” (VUCA).30 Variability menunjuk pada 
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 Don Tapscott, 74 – 96.  
 
28

 Brian Solis, Engage: The Complete Guide for 
Brands and Businesses to Build, Cultivate, and Measure 
Success in the New Web, Foreword by Asthon Kutcher (New 
Jersey, NJ: Wiley, 2010), 4. 

 
29

 Marc Prency, Teaching Digital Natives: Partnering 
for Real Learning, Foreword by Stephen Heppell (London, UK: 
Sage, 2010), 14. 

 
30

 Lih. David E. Engle & Hal Arkowitz, Ambivalence in 
Psychoteraphy: Facilitating Readiness to Change (New York, 
NY: The Guilford Press, 2006). 
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keberagaman dan ketersebaran. Kita perlu 
menjauhkan diri dari ketergesaan 
mengidentikkannya sebagai perilaku menyimpang 
terhadap otoritas pusat. Alih-alih kepastian, 
kekurangpastian, bahkan ketidakpastian 
mencirikan abad ini.  Alih-alih keteraturan, abad ini 
memiliki karakter sengkarut meskipun kita perlu 
menjauhkan diri dari keterburu-buruan untuk 
melekatkannya dengan anarki. Alih-alih hanya 
memiliki arti tunggal, bahkan absolut, karakteristik 
ambigu mengatasi penilaian yang cenderung 
dikotomik. 

Saya mengadopsi kosakata dasar ‘pedagogi 
baru’ untuk memperlihatkan peristiwa kegegaran 
yang berlangsung dalam institusi pendidikan 
dengan penyeruakan pembelajar digital pada satu 
dan pada sisi lain masa transisi dari ‘pedagogi 
lama’. Menunjuk fenomena serupa, pengkaji lain 
mengabjadkan kosakata lebih khusus ‘pedagogi 
digital’ sebagai pengganti ‘pedagogi analog’. Derek 
E. Baird dan Mercedes Fisher menelorkan istilah 
‘pedagogical mashup’ untuk menunjuk kombinasi 
antara pedagogi lama dan media baru oleh 
pendidik untuk menciptakan pedagogi baru pada 
abad 21 bagi pembelajar digital. Selain 
meningkatkan kompetensi dalam merengkuh 
teknologi digital untuk  pembelajaran, Baird dan 
Fisher melihat kebutuhan bagi pendidik untuk 
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memahami ‘sociological shift’ dalam cara 
pembelajar belajar.31   
 Perjumpaan awal dan lebih lanjut dengan 
pembelajar digital mengaruniakan beberapa 
pembelajaran bermakna kepada pendidik dalam 
pensketsaan pedagogi baru pada era digital. 
Pertama, kejelasan tujuan dalam pembelajaran 
oleh pendidik menjadi sebuah keharusan bagi 
pembelajar digital. Mereka menuntut kemampuan, 
sekurang-kurangnya kerja keras pendidik dalam 
menghubungkan teks pembelajaran dengan 
konteks kehidupan. Kekaburan, apalagi ketiadaan 
relevansi dengan konteks kehidupan mudah 
melesukan pembelajar digital di ruang kuliah. 
Pengembangan problem-based learning (PBL) dan 
action learning/research merupakan contoh-
contoh usaha pendidik dalam menghubungkan teks 
pembelajaran dan konteks kehidupan yang 
menggairahkan pembelajar digital di ruang kelas. 
 Kedua, pembelajaran yang terbuka. Alih-
alih menempatkan pendidik sebagai desainer 
tunggal, pembelajaran merupakan desain bersama 
antara pembelajar dan pendidik.   Pendidik datang 
ke ruang kelas dengan membawa rencana 
pembelajaran semester untuk ia bagikan kepada 
pembelajar digital. Menempatkan rencana 
                                                           

31
 Derek E. Baird dan Mercedes Fisher, “Pedagogical 

Mash Up: Gen Y, Social Media and Learning in the Digital Age” 
dalam Handbook of Research on New Media Literacy at the K-
12 Level: Issues and Challenges, Vol. I, Eds. Leo Tan Wee Hin 
& R. Subramaniam (Hershley, PA: Information Science 
Reference, 2009), 48 – 68.  
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pembelajaran semester bukan sebagai teks 
tertutup, ia terbuka terhadap kemungkinan 
perubahan setelah mendengarkan tanggapan 
pembelajar digital. Keterbukaan pendidik pada 
awal ini membuka kemungkinan untuk 
keterbukaan lebih lanjut sepanjang masa 
pembelajaran. Pembelajaran yang terbuka pada 
kedalamannya menempatkan pembelajar digital 
sebagai pendidik yang memperkaya pembelajaran 
dan memposisikan pendidik sebagai pembelajar 
digital.  
 Ketiga, mahasiswa-mahasiswi sebagai 
pembelajar digital. Berangkat dari kebebasan 
sebagai salah satu karakteristik generasi digital, 
mereka ambil tanggung jawab akademik sebagai 
pembelajar digital. Sebagaimana telaah Tapscott 
bahwa generasi digital mengkombinasikan kegiatan 
kerja dan bermain, ruang bermain generasi digital 
sekaligus merupakan ranah belajar mereka. 
Menjadi habitat baru kehidupan mereka, teknologi 
digital paling jauh senantiasa dalam jangkauan 
tangan generasi digital. Jauh dari sekedar pemakai, 
apalagi konsumen teknologi digital, pembelajar 
digital bergumul untuk membentuk kepribadian 
dalam komunitas akademik digital (digital 
academe). Sebagaimana telaah Prency, mereka 
bergumul untuk bergerak dari manusia cerdas 
digital menjadi homo sapiens digital.   
 Tiga goresan awal di atas perlu arsiran-
arsiran lebih lanjut dalam ikhtiar mensketsakan 
pedagogi kemitraan. Selain menebalkan goresan-
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goresan awal yang telah ada pada kanvas, pelukis 
pedagogi kemitraan masih perlu melanjutkan 
goresan-goresannya. Sketsa utuh pedagogi baru 
pada era digital masih merupakan sebuah 
kelangkaan dalam konteks Indonesia. Sketsa yang 
lebih utuh akan memenuhi kebutuhan mendesak 
pendidik yang hendak merengkuh pedagogi 
kemitraan tetapi kesulitan ketika 
mensistematisasikannya secara mandiri. Institusi 
memerlukan semacam showcasing kepada 
pendidik dalam perengkuhan pedagogi kemitraan. 
Kepentingan besar ini mendorong pelukis untuk 
bergerak dari menampilkan soft showcasing 
menjadi grand showcasing pedagogi baru 
kemitraan  kepada pendidik.  

Sebagian pendidik kesulitan melihat 
kebaharuan dalam pedagogi kemitraan. Metafor 
kemitraan telah ada sebelumnya, bahkan populer 
diantara mereka sebelum gegar dunia digital. 
Mereka mendaku telah menghidupi panggilan 
hidup sebagai pendidik dengan pedagogi tersebut. 
Kesamaan nama mencerminkan kecenderungan 
pengabjadan pada masa transisi pedagogi. 
Menyadari keterbatasan dalam menemukan kiasan 
baru, pengabjad pedagogi meminjam metafor yang 
telah tersedia dan memperkaya kandungannya. 
Alih-alih kontras sama sekali, beberapa 
karakteristik dekat satu terhadap yang lain. 
Perbedaannya, pengisah pedagogi baru mendorong 
karakteristik-karakteristik hingga wilayah tapal 
batas. Keserupaan, apalagi kesamaan metafor 
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perlu pemilahan agar karakteristik masing-masing 
pedagogi jelas. 

Pengkajian ulang malahan sudah perlu 
berlangsung sejak pengadopsian kosakata 
‘pedagogi’.   Merupakan turunan dari kata Yunani 
‘paidagogos’ yang arti harfiahnya ‘budak yang 
menghantar anak ke sekolah’, pemaknaan 
tradisional kosakata ini jauh dari memadai lagi 
dalam konteks era digital yang menekankan 
kemandirian pembelajar. Pemahaman tradisional 
pedagogi sebagai ‘seni atau ilmu pengajaran’ juga 
perlu pengkajian kembali dalam ekologi baru 
pendidikan yang berpusat pada pembelajar. 
Penggunaan kosakata ‘pedagogi’ pada era digital 
yang menggegarkan dunia pendidikan perlu 
merengkuh dialog baru antara pengajaran dan 
pembelajaran. Dialog ini signifikan di tengah 
diskursus pendidikan yang menempatkan 
pengajaran dan pembelajaran dalam kutub-kutub 
tegangan, bahkan berseberangan.32 

Pedagogi kemitraan menempatkan 
pembelajaran sebagai kegiatan yang subyek 
utamanya pembelajar digital. Ia menggeser 
pedagogi lama yang menempatkan guru sebagai 
sosok utama, bahkan dominan dalam 
pembelajaran. Meninggalkan model pembelajaran 

                                                           
32

 Helen Beetham & Rhona Sharpe, “An introduction 
to rethinking pedagogy for a digital age”, dalam Rethinking 
Pedagogy for a Digital Age: Designing and Delivering E-
learning, Eds. (New York, NY: Routledge, 20017), 1 – 3.  
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yang meletakkan pendidik sebagai pendikte 
pengetahuan, ia memposisikan pembelajar digital 
sebagai subyek yang aktif mengeksplorasi 
pengetahuan. Pembelajaran merupakan aktivitas 
kolaboratif antarpembelajar, dan antara 
pembelajar dan pendidik.  Masing-masing 
pembelajar memberikan sumbangan pada 
eksplorasi pengetahuan. Pembelajar mendorong 
hubungan dengan pendidik bergeser dari hirarkis 
ke kolaboratif. Jika pada pedagogi lama metode 
pembelajarannya “one-size-fits-all”, metodenya 
pada pedagogi kemitraan “one-size-fits-one”. 

Pedagogi kemitraan mengimajinasikan 
pembelajaran secara baru sebagai sarana formasi 
diri pembelajar. Imajinasi baru ini mengoreksi 
pedagogi lama yang merancukan pembelajaran 
sebagai tujuan pada dirinya sendiri daripada 
sebagai sarana pembentukan diri pembelajar. 
Pedagogi kemitraan kemudian memandang 
pembelajaran sebagai ‘enabling skill’ untuk 
mengatasi persoalan riil.33 Mengoreksi pedagogi 
lama yang menyempitkan pembelajaran sebagai 
mengasah pemikiran akademik, pedagogi baru 
memposikan pembelajaran sebagai kegiatan yang 
mengkombinasikan pemikiran akademik dan raihan 
hidup dihadapan persoalan riil kehidupan.34 Alih-
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 Marc Prensky, Education for Better Their World: 

Unleashing the Power of 21
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alih membawa rapor yang berisi angka-angka hasil 
ujian, mereka merayakan kelulusan dengan 
membawa resume prestasi mentransformasikan 
dunia.35 

Pembelajar digital menilai metode 
pembelajaran yang berlangsung selangkah demi 
selangkah sebagai kelambanan. Mereka 
menghidupi metode pembelajaran yang memiliki 
ritme “fast track” sehingga mudah gelisah, bahkan 
menderita kebosanan saat pembelajaran di kelas. 
Mereka menyemut ke lembaga-lembaga bimbingan 
belajar yang menawarkan jalan cepat, bahkan 
pintas, dalam menyelesaikan persoalan mata 
pelajaran. Menyadari keunggulan secara akademik, 
pembelajar digital memilih sekolah yang memiliki 
program akselerasi. Masuk perguruan tinggi pada 
usia yang lebih muda daripada teman seangkatan 
merupakan sebuah kebanggaan. Prency secara 
artikulatif mengkarakterisasikan metode 
pembelajaran era digital sebagai yang “faster, less 
step-by step, more in parallel, with more random 
access.”36   

Pedagogi kemitraan mengimajinasikan 
kembali ruang kelas, kantor, dan institusi 
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 Marc Prensky, 23; Ibid, “The World Needs a New 
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 Marc Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants” 
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pendidikan. Pembelajar digital memandang kelas 
baik sebagai ruang belajar maupun bermain. 
Tempat bermain dalam ruang belajar adalah 
menciptakan relaksasi dan motivasi dalam 
pembelajaran.37  Permainan melepaskan 
ketegangan yang seringkali melingkupi pembelajar 
digital. Sementara itu, keberadaan motivasi 
menjadikan pembelajar digital terlibat belajar 
tanpa keterpaksaan. Pendidik mentransformasikan 
kantor yang sebelumnya merupakan ruang penuh 
sekat, ruang kerja yang terkotak-kotak sekarang 
menjadi ruang koneksi antarpribadi.  Demikian pula 
institusi pendidikan mengalami transformasi 
radikal. Pembelajar digital memandang institusi 
pendidikan sebagai salah satu, bukan satu-satunya 
sumber pengetahuan. 
 

Sketsa Pedagogi Kemitraan 
 

Pokok Pedagogi Lama Pedagogi Kemitraan 

Norma 
Generasi 

 Commitment   

 Functionality 

 Trust 

 Honesty 

 Bureaucracy  

 Slowness 

 Borders around 
different 

 Freedom 

 Customization 

 Scrutiny 

 Integrity 

 Innovation 

 Speed 

 Entertainment 
 

                                                           
37

 Untuk diskusi lebih mendalam tentangnya, lih. 
Marc Prensky, “Chapter 5 Fun, Play and Games: What Makes 
Games Engaging” dalam Digital Game-based Learning (New 
York, NY: McGraw-Hill, 2001). 
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spheres of life 

 Teamwork 
 Collaboration 

Manifesto 
terhadap 
Teknologi 

 Die by 
engagement! 

 Engage or Die! 

Penggunaan 
teknologi 

 Penderita 
patologi 
narcisistik 

 kedangkalan 
intelektual 

 gangguan 
defisit 
perhatian 

 kekerasan 
sebaya 

 

 Digital 
enhancement 

 Digital wisdom 

Pandangan 
terhadap dunia 

 Sameness  

 Sureness  

 Orderliness  

 Certainty 

 Variability 

 Uncertainty  

 Chaos  

 Ambiguity  

Pembelajaran  Teacher-
centered 

 Insrtuction: 
learning about 

 Hierarchy 

 One-size-fits-all 

 Learner-
centered 

 Discovery: 
learning to be 

 Collaborative 

 One-size-fits-
one 

 

Tujuan 
pembelajaran 

 Pembelajaran 
sebagai tujuan 

 Pemikiran 
Akademik 

 
 

 Pembelajaran 
tentang dunia 

 Pembelajaran 
sebagai 
‘enabling skill’  

 Kombinasi 
antara 
pemikiran 
akademik dan 
raihan hidup 

 Transformasi 
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dunia 

Metodologi 
Pembelajaran 

 Proses  

 Langkah demi 
langkah 

 Terpisah   

 Keteraturan 

 Lebih cepat 

 Jalur cepat  

 Paralel  

 Acak 

Kelas  Ruang belajar  Ruang belajar 
dan bermain 

Kantor  Ruang penuh 
sekat, berkerja 
dalam kotak-
kotak 

 Ruang koneksi 
antarpribadi 

Institusi 
Pendidikan 

 Legacy 

 Sumber 
tunggal 
pengetahuan 

 Future
38

 

 Salah satu 
sumber 
pengetahuan 

 

Pedagogi untuk Sekolah Masa Depan 

Sepanjang tulisan saya telah berusaha 
menampilkan sketsa pedagogi kemitraan kepada 
pendidik untuk merengkuhnya, memberikan 
“grand showcasing” atasnya dan arah penerapan 
pedagogi ini dalam pembelajaran, dan 
memperlihatkan kegunaannya. Perengkuhan 
pedagogi baru untuk sekolah masa depan 
mengandaikan pendidik sekurang-kurangnya 
memahami, mempercayai, dan melihat kegunaan 
pedagogi baru ini. Ia juga mengandaikan institusi 
pendidikan memfasilitasi pemahaman, pelatihan, 
dan insentif bagi pendidik yang merengkuh 
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pedagogi baru kemitraan. Kondisi riil di lapangan 
seringkali menjadi pertimbangan bagi institusi 
pendidikan untuk bijaksana dalam menentukan 
waktu perengkuhan pedagogi kemitraan. Masa 
transisi harapannya menjadikan pergantian 
pedagogi minimal menyebabkan kegoncangan. 

Masih banyak ruang pada kanvas yang 
belum tersketsakan hingga akhir tulisan. Meskipun 
demikian, pedagogi baru yang sudah berhasil 
tersketsakan sudah lebih dari mencukupi untuk 
membangun sekolah masa depan. Dalam 
memandang waktu, pendidik perlu banyak belajar 
dari pembelajar digital. Masa depan itu bukan 
periode yang masih jauh. Ia sudah sangat dekat 
seperti dalam kosakata “lusa”, bahkan “besok.” Ia 
bahkan mendekati “sekarang”. Kalau menghendaki 
lembaga pendidikan tinggi masih memiliki daya 
tarik bagi pembelajar digital, kita jangan menunda-
menunda dalam merengkuh pedagogi baru. 
Kelambatan, apalagi keterlambatan institusi, 
apalagi yang memiliki sejarah panjang eksistensi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, memberi 
sinyal kecenderungan konservatif dalam perguruan 
tinggi tersebut.  
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