KOCO Schools x bonaVentura

Pedagogi Guru
Kini dan Nanti

Kata Pengantar
Dalam mendukung kemajuan sistem Pendidikan
Indonesia, KOCO Schools Indonesia menyediakan media
dan juga wadah untuk para guru mengembangkan
kemampuan mengajar dengan memanfaatkan teknologi
yang ada. Dengan adanya buku digital ini, diharapkan
Bapak/Ibu guru dapat mengetahui dan menguasai
platform atau media pengajaran. Semoga ilmu yang ada,
dapat diterapkan saat mengajar di kelas.
Kami ucapkan terimakasih banyak. Jika ada kritik dan
saran, Bapak/Ibu guru dapat langsung menghubungi
kami.
Kamis, 09 Sept 2021

Pembuka
Ketika Jepang luluh-lantak dibom atom oleh pasukan
sekutu. Kaisar Jepang segera mengumpulkan semua
bawahan untuk menanyakan jumlah guru yang masih
tersisa. Segera kumpulkan guru yang masih hidup
dan bangun kembali sekolah. “Kita bangkit kembali,”
ujar sang kaisar.
Kisah heroik tersebut menyuratkan makna bahwa
perubahan suatu bangsa dimulai dengan peran guru.
Perubahan hal kecil di tataran komunitas warga
bangsa dimulai dengan perubahan paradigma siswa
dalam menjalani kehidupan. Pembekalan kecakapan
hidup yang menunjang kemajuan suatu bangsa dapat
dilakukan oleh guru.
Perkembangan teknologi digital mengubah beragam
sendi kehidupan. Bidang pendidikan pun perlu terus
adaptif terhadap kemajuan teknologi digital. Buku
elektronik ini menyadarkan bahwa pendidikan yang
memerdekakan pun dapat diciptakan.
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Definisi Pedagogik
Pedagogik adalah usaha yang dilakukan
pendidik untuk memahami dan mengayomi
kebutuhan siswa dalam menemukan, mengolah
dan memilih potensi yang relevan dengan diri
mereka sendiri melalui pembelajaran yang
kritis, kreatif dan inovatif.
Pembelajaran

yang

memerdekakan

adalah

memindahkan titik fokus pembelajaran ke kutub
siswa. Mereka bukan lagi dianggap sebagai obyek,
melainkan ditempatkan sebagai pribadi yang unik.

Siswa menemukan, mengolah, dan memilih
pengetahuan yang relevan untuk kehidupan lewat

proses dialog dalam kegiatan belajar mengajar.

Salah satu tema penting dalam Pendidikan 4.0
adalah perlunya memikirkan kembali bagaimana
guru mendukung pembelajaran, memanfaatkan
interaksi daring atau tatap muka yang unik, dan
pemanfaatan teknologi demi mencapai tujuan
pembelajaran.
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Pedagogik Siber
Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan
dinamis mendorong bidang pendidikan untuk
beradaptasi dengan laju kecepatan teknologi.
Di era teknologi yang semakin dapat menyerupai
kecerdasan manusia maka kemampuan pedagogi
para pendidik harus terus ditingkatkan. Strategi
mengajar guru perlu berinovasi.

Ketua Divisi Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI)
Smart Learning Center,
Prof. Richardus Eko Indrajit
mengungkapkan bahwa
kemampuan para guru
untuk mendidik pada era
pembelajaran digital perlu
disiapkan dengan

memperkuat pengetahuan
pedagogi siber (cyber
pedagogy) pada guru.

Pedagogi siber mereposisi peran guru. Guru lebih banyak
berperan sebagai fasilitator. Pemanfaatan teknologi
digital juga perlu dikuasai oleh guru agar mampu
mendesain pembelajaran lebih kreatif.
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Aspek Model Pedagogik
Bergulirnya waktu mengubah lanskap pendidikan.
Guru dituntut lebih kreatif dalam mendesain
pembelajaran. Mulai dari cara mengajar,
membuat soal dan hal lainnya harus diubah
menjadi lebih inovatif.

Guru perlu membuat soal yang dapat mengarahkan
siswa untuk berproses. Berproses dalam arti bahwa

siswa memerlukan beberapa tahapan hingga akhirnya
mampu menjawab suatu pertanyaan. Proses tersebut

meliputi
memahami
alur
pertanyaan,
mengumpulkan beragam data melalui membaca,
menarik kesimpulan terhadap kecocokan data, dan
mendengarkan pendapat orang lain.
Proses
penemuan
jawaban
terhadap
soal
merupakan hal penting sebab itu melatih proses
berpikir seperti mengumpulkan hipotesa, memeriksa
keabsahan data, lalu menyimpulkan jawaban. Proses
tersebut melatih siswa agar kelak semakin sigap
menyambut beragam perubahan dalam kehidupan.
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Pedagogi siber bersifat multi arah. Dengan
teknologi
digital,
siswa
semakin
mudah
memperoleh informasi. Mereka dapat paham dan
mampu mengerjakan sesuatu hanya bermodal
berselancar di internet.
Teknologi digital yang dengan cepat digunakan
oleh siswa untuk mendukung proses pencapaian
tujuan pembelajaran perlu pula diimbangi oleh
kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi
digital agar siswa dan guru dapat berposisi sejajar.
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Model dan Karakter
Pedagogik
Di era teknologi digital siswa bukan lagi seperti
kertas putih yang siap diisi oleh materi apapun. Kini
siswa dapat lebih cepat mengetahui sesuatu hal
dibandingkan si guru dengan pemanfaatan
teknologi yang tepat.

Kurikulum yang disusun pun harus fleksibel dan

sederhana, serta berorientasi pada peningkatan
kompetensi peserta didik. Metode pengajaran dapat
semakin menarik dan variatif dengan pemanfaatan
platform-platform daring.
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Strategi dan Penerapan
Pembelajaran Modern
Pembelajaran di era pedagogi siber atau
modern perlu menyiapkan agar siswa siap
memanfaatkan teknologi demi kehidupan
manusia yang lebih baik. Berdasarkan
penelitian Dell bersama Institute for the

Future (IFTF) pada 2030, ketergantungan
manusia terhadap teknologi akan semakin
berkembang.
Penerapan pembelajaran yang menyiapkan
siswa adaptif terhadap kemajuan teknologi
digital akan mendorong mereka semakin lebih
kreatif dan inovatif sehingga dapat melahirkan
industri-industri baru yang berbasiskan teknologi
digital.
Pedagogi siber/ modern juga menampilkan guru

sebagai salah satu motor penggerak perubahan.
Guru sebagai agen pencipta perubahan
merupakan manusia pembelajar. Guru yang

berhenti belajar sama saja “membunuh” kehidupan
siswanya.
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Keunikan setiap siswa dapat
diakomodasi dalam tiap proses
pembelajaran. Penggunaan sumber
belajar yang berbasis lingkungan,
memerhatikan kearifan lokal,
menciptakan kolaborasi, dan
pemanfaatan teknologi digital
membuat siswa semakin berakar
terhadap realitas kehidupan yang
nanti akan dihadapinya.
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Penerapan Pedagogik
Pada K-13
Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 memberikan
perubahan mendasar. Dalam proses belajarmengajar siswa menjadi subyek pendidikan.
Siswa difasilitasi untuk mengalami perubahan
pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Pembelajaran menyiapkan siswa memahami
konsep. Lalu, melalui konsep tersebut mereka
makin terampil memperoleh solusi kelak dalam
kehidupan nyata. Kurikulum sebelumnya kerap
ditemukan
siswa
hanya
terampil
dalam
pemahaman konsep, namun gagap dalam
menghadapi realitas kehidupan.
Dengan karakter K-13 yang mengajak siswa untuk
dapat bertindak adaptif dan relevan, K-13 dapat
menjadi sarana untuk mengolah dan membentuk

otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan
otonomi sosial siswa untuk menyongsong
perkembangan zaman.
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Kompetensi Wajib Guru
1. Kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi
dan kreativitas
Bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan
mengajar yang melibatkan peserta didik dengan tujuan,
kelebihan dan motivasi yang berbeda di dalam satu kelas?
Apa yang terjadi jika kita melakukan banyak eksperimen
dalam proses mengajar, apakah mereka akan terbuka
dengan perubahan dan lingkungan yang dinamis?
Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan guru lainnya?

2. Literasi Informasi, Media serta Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Apakah kita mampu menggali lebih dalam informasi yang
ditemukan dari sumber yang tidak kredibel?
Apakah kita terbuka dengan pendapat orang lain yang
berbeda dengan pandangan kita?
Bisakah kita memanfaatkan media dan platform yang
tersedia untuk memaksimalkan produktivitas kita?
Apakah kita sudah mempersiapkan peserta didik untuk
menggunakan teknologi dengan bijak dan
memanfaatkannya untuk keuntungan mereka di masa
depan?
Sudahkah kita mengajak peserta didik memanfaatkan
teknologi dalam pembelajaran atau kita masih nyaman
dengan cara konvensional?
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3. Fleksibilitas, Kepemimpinan, Inisiatif, Produktifitas
dan Kemampuan Bersosial
Apakah kita terbuka dengan perubahan?
Apakah kita proaktif membuat keputusan sendiri atau
menunggu diberikan panduan?
Di zaman informasi yang penuh distraksi ini, sulitkah untuk
kita tetap fokus mengerjakan apa yang kita punya?
Dapatkah kita berkolaborasi dengan yang lain
menciptakan sesuatu?

4. Konektivitas, Kecerdasan Emosional dan
Tanggung Jawab
Apakah kita memanfaatkan era teknologi untuk terhubung
dengan lebih banyak guru?
Bisakah kita meluangkan waktu untuk mengenal dan
terhubung dengan pelajar kita sehingga kita benar-benar
dapat memenuhi kebutuhan mereka?
Bisakah kita mengatur emosi kita yang kurang baik dan
tetap profesional dalam waktu bersamaan?
Bisakah kita bertanggung jawab atas keberhasilan
maupun kegagalan kita tanpa menyalahkan orang lain?
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Peran Guru Dalam
Pembelajaran Modern
Peran guru sebelum kehadiran internet adalah
satu-satunya sumber belajar. Ia serba tahu. Kini
posisinya dengan siswa bisa setara. Terkadang
peserta didik justru lebih tahu terhadap suatu
tema pembelajaran.
Oleh karena itu, guru perlu memahami bahwa

proses pembelajaran itu ibarat sebuah bangunan.

Guru perlu bertindak sebagai arsitek sehingga
setiap langkah dalam proses pembelajaran
sudah dipikirkan dengan matang.

Gagal memilih metode yang tepat untuk
pembelajaran, maka tujuan tidak tergapai. Ibarat
salah memilih bahan bangunan, maka bangunan
tidak akan berdiri tegak.
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Pendidik mengubah posisi menjadi fasilitator. Dalam
arti, guru memfasilitasi siswa dengan sebanyak
mungkin sumber belajar (Maryanto,2011). Guru perlu
juga tampil sebagai moderator pembelajaran tanpa
terikat ruang fisik dan dibatasi waktu.

Selain itu, guru perlu pandai menempatkan diri
menjadi teman bagi siswa. Jika guru sudah mampu
menjadi bagian dari hidup siswa, maka proses
proses pembelajaran akan jadi lebih mudah. Tujuan
pendidikan pun lebih cepat tercapai.
Berperan sebagai teman bagi siswa, maka guru
membangun kebersamaan ikatan batin. Kedekatan
dan
kebersamaan
dalam
ikatan
batin
memungkinkan pendidik menjadi pendamping
pembelajaran (bantuan moral) bagi siswa.
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KOCO Schools Platform
Pedagogik Masa Kini
Garis terdepan pedagogi di abad-21 adalah
teknologi. Di KOCO Schools, kami memahami
karakteristik dan kebutuhan pedagogi,
prinsip-prinsip ini juga yang kami gunakan untuk
mengembangkan teknologi kami sehingga
Bapak dan Ibu guru dapat mempersiapkan kelas
masa depan mulai dari hari ini.

Gunakan Media Mengajar Sesuai Kebutuhan
KOCO.
SCHOOLS

www.kocoschools.com
KOCO Schools merupakan platform School Management Learning
System (SMLS) yang dirancang untuk memudahkan administrasi
sekolah, dan kegiatan belajar mengajar yang interaktif antara
guru bersama siswa. Platform ini bersifat web-based dan dapat
diakses secara GRATIS oleh sekolah, guru, dan siswa.
Dengan KOCO Schools, guru dapat menerapkan kompetensi
pedagogik lewat persiapan pengajaran melalui kolaborasi antar
guru, personalisasi penugasan maupun ujian online, komunikasi
interaktif dengan video conference, assesmen secara real time
dan mendorong siswa melakukan penilaian diri lewat Quiz
generator.
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Implementasi Strategi di
Dalam Kelas
1. Buatlah pertanyaan yang jawabannya tidak
tersedia secara eksplisit di internet
Buatlah soal yang mengharuskan peserta didik mencari
jawabannya secara komprehensif.

Contoh:

1. Dari seluruh pahlawan Republik Indonesia yang
melawan Belanda, siapa sosok pahlawan yang paling
merepotkan pihak Belanda?
2. Olahraga mana yang paling banyak membutuhkan
energi? Kemukakan alasannya!

2. Melakukan Personalisasi Konteks Belajar
Buatlah tugas yang memberikan siswa kesempatan untuk
mengeksplorasi berdasarkan keunikan mereka masingmasing.

Contoh:

1. Berapakah rerata usia dari keluarga besar kalian,
termasuk di dalamnya ayah, ibu, kakak, dan adik?
2. Menghadap ke manakah posisi rumah tinggal kalian?
Apakah kelebihan dan kekurangan tinggal di rumah
yang menghadap ke arah tersebut?
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3. Mendorong Diskusi Menggunakan Konten Internet
Mintalah siswa untuk mencari jawaban pertanyaan
menggunakan konten, data dan fakta yang mereka
dapatkan dengan melakukan riset di internet. Hal ini akan
membantu membekali dan memperkaya siswa dari segi
kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa.

4. Meminta Siswa Berkolaborasi Satu Sama Lain
Siswa diajak untuk berkolaborasi di dalam kelompok
kecil untuk berkreasi menciptakan sesuatu yang baru.

Contoh:

1. Buatlah film dokumenter singkat yang diunggah ke
Youtube menceritakan mengenai perdebatan antara
tokoh-tokoh dalam persiapan proklamasi kemerdekaan
Indonesia! Dalam kerja kelompok ini terdiri dari
sutradara, penulis skenario, pemain utama, pemain
pendukung, animator, multimedia, dan penata kamera.

5. Mengembangkan Situasi Yang Memicu Perdebatan
dan Pemikiran Kritis
Bangun kondisi belajar yang mendorong siswa untuk
berpikir kritis dan menjawab secara komprehensif.

Contoh:

1. Jika pemerintah Indonesia memberlakukan HP FREE DAY
tiap hari Sabtu, apakah kalian berkeberatan? Mengapa
demikian?
2. Setujukah kalian dengan PEMBLOKIRAN MEDIA SOSIAL
bagi mereka yang menggunakan kata-kata kotor dan
tidak bermartabat/ beradab? Apa alasannya?
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6. Membuat Skenario Impromptu Yang Dihasilkan
Secara Acak oleh Komputer
Penggunaaan platform seperti acak kata atau word
generator dapat meemberikan tantangan tersendiri bagi
siswa. Terlebih jika setiap siswa mendapat kata yang
berbeda. Sehingga kemungkinan plagiasi sangat kecil.

7. Metode Gamifikasi Untuk Evaluasi Formatif
Model pembelajaran gamifikasi memiliki beberapa
kelebihan dibandingan model pembelajaran lainnya, antara
lain: proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan, siswa
tertantang menyelesaikan seluruh aktivitas pembelajaran,
menolong siswa lebih berkonsentrasi terhadap materi
pelajaran, dan memberi peluang kepada siswa untuk
berkompetisi, bereksplorasi dan berprestasi dalam kelas

Contoh:

1. Permainan SCRABBLE untuk mengevaluasi kekayaan kosa
kata dalam bahasa Inggris
2. Permainan JEOPARDY untuk mengevaluasi topik bahasan
secara bertingkat
3. Permainan CROSSWORD untuk mengevaluasi beragam
ilmu multi disiplin
4. Permainan KAHOOT untuk mengevaluasi pemahaman
akan konten tertentu
5. Permainan QUIZIZZ untuk mengevaluasi gaya belajar
dan kesulitan peserta didik

8. Mengajak Peserta Didik Untuk Berinteraksi dengan
ragam sumber belajar lain
Merujuk pada Merdeka Belajar yang digaungkan oleh
Kemendikbud, pembelajaran sifatnya haruslah kontekstual,
kreatif, merdeka dan inovatif disertai dengan semangat
kolaboratif.
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Contoh:
1. Pilihlah sebuah startup yang sedang berkembang di
Indonesia, kemudian buatlah jadwal pertemuan secara
virtual dengan penggagasnya untuk melakukan
wawancara kisah perjuangan bisnis yang dilalui.
Rekamlah hasil wawancara tersebut!
2. Carilah jurnal di berbagai perpustakaan dunia mengenai
sejarah Mesopotamia dan ceritakan kembali kisahnya
sesuai versi kalian!
3. Pilih dan bacalah sebuah karya publikasi yang kalian
gemari, kemudian lakukan anotasi dan analisa kritis
terhadapnya! Kirimkan hasil kajian kalian tersebut ke
pengarang buku tersebut via email dan tunggulah
jawaban dari yang bersangkutan!
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Penutup
Pembelajaran dari hari ke hari semakin
berkembang. Berkat teknologi digital, kini proses
pembelajaran dapat semakin menarik dan
menyenangkan bagi siswa.
Pendekatan pembelajaran kini bergeser dari
berpusat pada guru menjadi berpusat pada
siswa. Proses pembelajaran kini memerhatikan
keunikan
persona
masing-masing
siswa.
Kolaborasi juga mencuat dalam proses
pembelajaran di era digital. Pendekatan siswa
aktif dalam proses pembelajaran juga
mendapat ruang di era digital.
Sebelum Merdeka Belajar digaungkan oleh Mas
Menteri, Nadiem Makarim, Romo Mangun sudah
menyarankan tentang Belajar Sejati. Belajar
Sejati
adalah
menggunakan
pendekatan
pendekatan pembelajaran yang menyenangkan,
proses pembelajaran berpusat pada siswa,
pembelajaran aktif, dan menumbuhkembangkan
suasana kekeluargaan. Jika semua elemen
Belajar Sejati terpenuhi, maka peserta didik akan
mengalami "Suasana Hati Merdeka" dalam proses
pembelajaran.

19

Tentang Penulis
Bona Ventura
Bona Ventura,
terpilih menjadi Teacher
Ambassador, KOCO School #Batch1. Pengampu
mapel Bahasa Indonesia, Menulis Kreatif, dan
Media Digital di SMP Pahoa, Gading Serpong,
Tangerang. Pernah belajar di FBS (Fakultas
Bahasa dan Seni) UNJ, STF (Sekolah Tinggi Filsafat)
Driyarkara, dan Magister Ilmu Komunikasi,
Universitas Mercu Buana, Jakarta.
Tulisan-tulisannya termuat dalam buku Presiden
Jokowi: Harapan Baru Indonesia, Elex Media dan
3 Tahun Pencapaian Jokowi: Kinerja Presiden
dalam Catatan Warga, Bening Pustaka.
Beautiful Goodbye dan Algoritma Hati, kedua
novelnya yang diterbitkan oleh Penerbit LovRinz.
Blognya, www.kompasiana.com/bonaboni.
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