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Abstrak: Seiring dengan perubahan dan dinamika masyarakat yang terus bergerak menuju 

arus globalisasi, masalah dan tantangan yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan yang makin 

rumit dan kompleks. Sekolah tidak hanya dituntut untuk mampu melahirkan generasi-generasi 

yang cerdas secara intelektual, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang 

cerdas secara emosional dan spiritual. Strategi pendidikan perlu diterapkan dalam menghadapi 

abad 21 untuk tujuan menghasilkan perubahan pendidikan ke arah lebih baik. 

 

Kata kunci: perubahan, dinamika msyarakat, dan, strategi pendidikan 

 

Pendidikan dalam pengertian modern diartikan sebagai proses formal dan direncanakan 

dimana warisan kebudayaan dan norma-norma sebuah masyarakat ditransmisikan dari 

generasi ke generasi, dan melalui transmisi warisan itu dikembangkan melalui penemuan 

ilmiah. Sedangkan pendidikan dalam pengertian konvesional dipahami dengan 

memberikan meteri-materi kebudayaan dimaksudkan agar pengetahuan anak tentang 

budaya manusia bertambah, jika kegiatan tersebut dilanjutkan kepada usaha membentuk/ 

membimbing kepribadian anak. Menurut Tilaar (2012) di abadi 21 ini peradaban sudah 

semakin maju, demikian pula adanya dengan pendidikan; dunia semakin terbuka, kegiatan 

semakin modern bahkan menuju kearah globalisasi. Kehidupan juga semakin materialistis 

dan masyarakat semakin konsumtif serta menghargai hal-hal yang bersifat duniawi. Sudah 

dilihat bahwa gerakan pembaharuan pendidikan agar supaya dengan perubahan masyarakat 

modern telah menjadikan standarisasi suatu pendidikan yang merupakan suatu kebutuhan 

bahkan suatu keharusan. 

 

PEMBAHASAN 

Pembaharuan Pendidikan 

Fungsi sosiologik pendidikan pada dasarnya adalah sebagai proses penerus nilai-

nilai kebudayaan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda, atau yang 

disebut sebagai proses sosialisasi. Pendidikan dianggap sebagai wahana yang paling efektif 

untuk proses sosial tersebut. 
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Oleh karena mengemban fungsi penting, pendidikan dijadikan sebagai agen 

perubahan sosial (agent of change) di masyarakat. Di pihak lain, pendidikan juga 

mempengaruhi perubahan sosial itu sendiri, sehingga antara keduanya terdapat hubungan 

timbal balik (Kartini Kartono, 2007). 

Kehidupan pada abad ke-21 sudah semakin luas dan terbuka; manusia abad ke – 21 

hidup di dalam dunia tanpa batas (Tilaar: 2012). Orang dapat saja menjadi pekerja di 

negara-negara yang lain bahkan berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan dengan 

penghargaan material yang lebih menggiurkan. Menurut Tilaar (2012) kualitas sumber 

daya manusia yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan adalah merupakan 

kebutuhan dari manusia di abad ini. Di era ini, pendidikan adalah suatu yang dipaksakan 

dan merupakan suatu ranah bisnis, masyarakat berupaya mendirikan lembaga-lembaga 

pendidikan dalam rangka menghimpun materi, namun tetap berupaya meningkatkan 

kualitas pendidikan melalui sekolah yang dididirikannya. Hal ini tentu juga masih sesuai 

dengan tuntutan reformasi pendidikan yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih 

baik. 

Tujuan Pendidikan Nasional Abad 21 

Adalah cita-cita setiap bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan 

bagi seluruh rakyatnya, dan hidup sejajar dan terhormati kalangan bangsa-bangsa lain. 

Demikian pula bangsa Indonesia bercita-cita untuk hidup dalam kesejahteraan dan 

kebahagiaan, duduk sama rendah dan tegak sama tinggi serta terhormat di kalangan 

bangsa-bangsa lain di dunia global dalam abad 21 ini. Semua ini dapat dan harus dicapai 

dengan kemauan dan kemampuan sendiri, yang hanya dapat ditumbuh-kembangkan 

melalui pendidikan yang harus diikuti oleh seluruh anak bangsa. Kata kunci dalam 

pendidikan ini adalah kemandirian. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional dapat 

dirumuskan sebagai berikut ini. Pendidikan Nasional abad 21 bertujuan untuk mewujudkan 

cita-cita bangsa,  yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan 

kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui 

pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu 

pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita 

bangsanya. Dengan kata kesejahteraan tercakup kesejahteraan spiritual yang mungkin lebih 
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tepat dikatakan sebagai kebahagiaaan dalam kehidupan, dan kesejahteraan fisik yang dapat 

pula dikatakan sebagai hidup yang berkecukupan (Wayan, 2004). 

Terwujudnya kesejahteraan spiritual atau kebahagiaan dalam kehidupan suatu 

masyarakat tercerminan dalam bentuk kehidupan bermasyarakat yang nyaman, mulai dari 

lingkungan rumah tangga sampai ke lingkungan antara bangsa dengan saling dihormati dan 

menghormati. Ini semua hanya akan tercapai, bila masing-masing anggota masyarakat 

berpegang pada nilai-nilai luhur yang tercermin dalam sikap dan perbuatan, yang antara 

lain saling menghormati dan saling menghargai, memiliki rasa kebersamaan, empati, dan 

sebagainya. Kesejahteraan material atau hidup berkecukupan adalah kehidupan yang 

terbebas dari kemiskinan, walaupun tidak harus berupa kemewahan. Ini akan dapat 

terwujud bila masing-masing warga negara memiliki dan menguasai kecakapan dan 

keilmuan, yang disertai dengan kemauan dan kemampuan memanfaatkannya untuk 

kepentingan bersama. Penguasaan ilmu bukan hanya menguasai materi ilmu semata, 

melainkan juga memiliki sikap keilmuan dan sikap terhadap ilmu. 

Uraian di atas dapat dipandang sebagai kunci untuk mengelaborasi dan 

menjabarkan lebih lanjut pengertian sumber daya manusia yang berkualitas yang 

diungkapkan dalam tujuan pendidikan yang dikemukakan di atas. Dari sini pulalah dapat 

dirumuskan paradigma pendidikan nasional kita, yang kalau diringkaskan adalah 

menanamkan nilai-nilai luhur serta menumbuh-kembangkan sikap hidup yang terpuji, di 

samping memberikan pengetahuan dan kecakapan yang mengikuti perkembangan zaman 

(Ibrahim, 2003). 

Dalam abad 21 terdapat berbagai kekhususan yang utama. Yang pertama adalah 

terwujudnya masyarakat global yang menjadi kesepakatan antara bangsa, yaitu terbukanya 

mobilitas yang lebih luas antara satu negara dengan negara lain dalam berbagai hal. Yang 

kedua adalah abad ini akan lebih dikuasai oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang 

makin canggih dan berpadu pula dengan ilmu sosial dan humaniora. Agar mampu 

berkompetisi dalam masyarakat global tersebut, setiap bangsa bukan hanya harus 

menguasai perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi juga mempunyai penguasaan yang 

cukup pula atas sains sosial dan humaniora serta perkembangannya. 

Dalam abad ini masing-masing ilmu tidak lagi harus bekerja sendiri, melainkan 

berbagai cabang ilmu dapat bekerja sama, bukan hanya dalam sesama kelompok sains, 
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teknologi, atau sains sosial dan humaniora saja, melainkan dalam banyak hal antara 

beberapa kelompok. Walaupun perkembangan sains dan teknologi canggih adalah 

konsumsi perguruan tinggi, namun kesiapan mahasiswa menyerapnya sangat ditentukan 

oleh hasil pendidikan pra universitas, mulai jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang 

pendidikan menengah. Walaupun demikian, pada rangkaian rantai suatu jenjang ke rantai 

jenjang berikutnya perlu diberi cabang, yaitu rantai yang mengarah ke pendidikan lanjut 

(pedidikan akademik) dan rantai yang mengarah ke persiapan memasuki masyarakat 

(pendidikan kejuruan, vokasi, dan profesi). 

Demikian pula, untuk menghadapi dunia global ini usaha meningkatkan mutu 

pendidikan sampai bertaraf internasional adalah suatu keharusan, namun bukan dengan 

mempertentangkan atau membedakan yang satu dengan yang lain dengan berbagai 

sebutan. Sekalipun demikian, menanamkan rasa kebangsaan dan penghayatan dan 

kemampuan menghargai budaya nasional merupakan butir yang harus selalu dilakukan di 

setiap jenjang pendidikan (Nyoman, 2007). 

Paradigma Pendidikan Nasional Abad 21 

Sebagai bangsa yang mempunyai harga diri dan yang telah mengacungkan 

unggulan berbudaya tidak dapat menutup mata serta telinga, berdiam diri, acuh terhadap 

daya guna pembaharuan ilmu dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk 

kebaikan umat manusia. Kebangunan dan citra bangsa baru akan terlihat jika kita ikut 

berlomba dalam peradaban dengan menyumbangkan karya, pikiran dan keagungan pikir 

dalam tatanan dunia yang baru. Usaha kita itu terutama untuk kepentingan dan keselarasan 

pembangunan bangsa menghadapi ekonomi dan sosial yang sadar-pengetahuan, dan 

penciptaan manusia berkapasitas pemecah soal. Kita ikut mengisi khazanah ilmu 

pengetahuan teoretis maupun terapan sambil memancarkan wawasan dan kemitraan yang 

murni. 

Manusia harus terlatih mempergunakan kekuatan argumen dan daya pikir, alih-alih 

kekuatan fisik konvensional. Dan yang tak kalah pentingnya, dengan kenyataan bahwa 

penguasaan serta akses tekno-sains yang bukan lagi didominasi oleh dunia akademis, 

mereka harus memiliki kreativitas tinggi yang diperlihatkan dengan kentalnya sifat inovatif 

dan inventif dalam karya-karya orisinil mereka. Tentu saja dalam memandang ke depan 

dan merancang langkah kita tidak boleh sama sekali berpaling dari kenyatan yang 
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mengikat kita dengan realita kehidupan. Sederet falsafah dan kebijakan tradisional, yang 

berkembang dalam kehidupan dan terangkum sebagai budaya bangsa, telah ikut 

menerapkan dan merawat lingkungan hidup alami. Namun masuknya budaya asing, yang 

kurang empati terhadap kehidupan lingkungan telah dapat mencabut akar kebajikan itu dari 

lingkungan tanpa daya kita untuk mencegahnya. Nurani dan akal sehat haruslah menjadi 

ciri dalam pendidikan dalam abad yang tak lagi mengenal batas geografi seperti abad 21 

ini. 

Memasuki abad 21, terasa begitu banyak hal yang berubah secara fundamental 

dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Runtuhnya sekat-sekat geografis akibat agenda 

globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah dunia ini menjadi 

sebagaimana layaknya sebuah desa raksasa yang antar penghuninya dapat dengan mudah 

saling berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi kapan saja serta dari dan di manapun 

mereka berada. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan dunia membengkak 

luar biasa, antara lain diperlihatkan melalui sejumlah fenomena seperti: 1) mengalirnya 

beragam sumber daya fisik maupun non-fisik (data, informasi, dan pengetahuan) dari satu 

tempat ke tempat lainnya secara bebas dan terbuka. Ini telah merubah total lingkup bisnis 

dan lingkup usaha yang selama ini terlihat mapan; 2) meningkatnya kolaborasi dan 

kerjasama antar negara dalam proses penciptaan produk dan/atau jasa yang berdaya saing 

tinggi secara langsung maupun tidak langsung telah menggeser kekuatan ekonomi dunia 

dari “barat” menuju “timur” dari “utara” ke “selatan”; 3) menguatnya tekanan negara-

negara maju terhadap negara berkembang untuk secara total segera menerapkan agenda 

globalisasi yang disepakati bersama memaksa setiap negara untuk menyerahkan nasibnya 

pada mekanisme ekonomi pasar bebas dan terbuka yang belum tentu mendatangkan 

keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat; 4) membanjirnya produk-produk dan jasa-jasa 

negara luar yang dipasarkan di dalam negeri selain meningkatkan suhu persaingan dunia 

usaha juga berpengaruh langsung terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat dalam 

menjalankan kehidupannya sehari-hari; 5) membludaknya tenaga asing dari level buruh 

hingga eksekutif memasuki bursa tenaga kerja nasional telah menempatkan sumber daya 

manusia lokal pada posisi yang cukup dilematis di mata industri sebagai pengguna; 6) 

meleburnya portofolio kepemilikan perusahaan-perusahaan swasta menjadi milik bersama 
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pengusaha Indonesia dan pihak asing di berbagai industri strategis tanpa disadari menjadi 

jalan efektif masuknya budaya luar ke tengah-tengah masyarakat tanah air. 

Berbagai fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi merambah ke 

segala hampir di seluruh negara berkembang yang ada bahkan beberapa negara maju di 

dunia barat pun merasakan tantangan yang sungguh hebat akibat munculnya kekuatan dari 

negara di Asia seperti Cina, India, dan Taiwan. Dengan demikian paradigma pendidikan 

nasional abad 21 dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) untuk menghadapi abad 21 yang 

makin syarat dengan teknologi dan sains dalam masyarakat global di dunia ini, maka 

pendidikan harus berorientasi pada ilmu pengetahuan matematika dan sains alam disertai 

dengan sains sosial dan kemanusiaan (humaniora) dengan keseimbangan yang wajar; 2) 

pendidikan ilmu pengetahuan, bukan hanya membuat seorang peserta didik 

berpengetahuan, melainkan juga menganut sikap kelilmuan dan terhadap ilmu 

pengetahuan, yaitu kritis, logis, inventif dan inovatif, serta konsisten, namun disertai pula 

dengan kemampuan beradaptasi. Di samping memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan 

ini harus disertai dengan menanamkan nilai-nilai luhur dan menumbuh kembangkan sikap 

terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang sejahtera dan bahagia di lingkup nasional 

maupun dilingkup antarbangsa dengan saling menghormati dan saling dihormati; 3) untuk 

mencapai ini mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan 

pendidikan tinggi haruslah merupakan suatu sistem yang tersambung erat tanpa celah, 

setiap jenjang menunjang penuh jenjang berikutnya, menuju ke frontierilmu. Namun 

demikian, penting pula pada akhir setiap jenjang, di samping jenjang untuk ke pendidikan 

berikutnya, terbuka pula jenjang untuk langsung terjun ke masyarakat; 4) bagaimanapun 

juga, pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian, karena 

kemandirian pribadi mendasari kemandirian bangsa, kemandirian dalam melakukan 

kerjasama yang saling menghargai dan menghormati, untuk kepentingan bangsa; 5) khusus 

di perguruan tinggi, dalam menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu pengetahuan, 

maka perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal dan terlalu tajam; 6) dalam 

pelaksanaan pendidikan perlu diperhatikan kebhinnekaan etnis, budaya, agama dan sosial, 

terutama di jenjang pendidikan awal. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan yang 

berbeda ini diarahkan menuju ke satu pola pendidikan nasional yang bermutu; 7) untuk 

memungkinkan seluruh warganegara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang 
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pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, pada dasarnya pendidikan harus 

dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah (pusat dan daerah); dan 8) untuk menjamin terlaksananya 

pendidikan yang berkualitas, sistem monitoring yang benar dan evaluasi yang 

berkesinambungan perludikembangkan dan dilaksanakan dengan konsisten. Lembaga 

pendidikan yang tudak menunjukkan kinerja yang baik harus dihentikan. 

Dari seluruh komponen dan aspek pertumbuhan yang ada, manusia merupakan 

faktor yang terpenting karena merupakan pelaku utama dari berbagai proses dan aktivitas 

kehidupan. Oleh karena itulah maka berbagai negara di dunia berusaha untuk 

mendefinisikan karakteristik manusia abad 21 yang dimaksud. Berdasarkan“21st Century 

Partnership Learning Framework”, terdapat beberapa kompetensi dan/atau keahlian yang 

harus dimiliki oleh SDM abad 21, yaitu: 1) kemampaun berpikir kritis dan pemecahan 

masalah (Critical-Thinking and Problem-Solving Skills)– mampu berfikir secara kritis, 

lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah; 2) kemampuan 

berkomunikasi dan bekerjasama (Communication and Collaboration Skills) – mampu 

berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak; 3) kemampaun 

berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical-Thinking and Problem-Solving Skills)– 

mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan 

masalah; 4) kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (Communication and 

Collaboration Skills) – mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan 

berbagai pihak; 5) kemampuan mencipta dan membaharui (Creativity and Innovation 

Skills) – mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan 

berbagai terobosan yang inovatif; 6) literasi teknologi informasi dan komunikasi 

(Information and ommunications Technology Literacy) – mampu memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitassehari-hari; 7) 

kemampuan belajar kontekstual (Contextual Learning Skills) – mampu menjalani aktivitas 

pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi; dan 8) 

kemampuan informasi dan literasi media (Information and Media Literacy Skills) – mampu 

memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam 

gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak. 
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Disamping itu didefinisikan pula sejumlah aspek berbasis karakter dan perilaku 

yang dibutuhkan manusia abad 21, yaitu: 1) leadership– sikap dan kemampuan untuk 

menjadi pemimpin dan menjadi yang terdepan dalam berinisiatif demi menghasilkan 

berbagai terobosan-terobosan; 2) personal Responsibility– sikap bertanggung jawab 

terhadap seluruh perbuatan yang dilakukan sebagai seorang individu mandiri; 3) ethics– 

menghargai dan menjunjung tinggi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan sosial 

bersama; 4) People Skills– memiliki sejumlah keahlian dasar yang diperlukan untuk 

menjalankan fungsi sebagai mahluk individu dan mahluk social; 5) Adaptability– mampu 

beradaptasi dan beradopsi dengan berbagai perubahan yang terjadi sejalan dengan 

dinamika kehidupan; 6) Self-Direction– memiliki arah serta prinsip yang jelas dalam 

usahanya untuk mencapai cita-cita sebagai seorang individu; 7) Accountability– kondisi di 

mana seorang individu memiliki alas an dan dasar yang jelas dalam setiap langkah dan 

tindakan yang dilakukan; 8) Social Responsibility– memiliki tanggung jawab terhadap 

lingkungan kehidupan maupun komunitas yang ada di sekitarnya; dan 9) Personal 

Productivity– mampu meningkatkan kualitas kemanusiaannya melalui berbagai aktivitas 

dan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. 

Sadar akan tingginya tuntutan “penciptaan” SDM, maka sistem serta model 

pendidikan pun harus mengalami transformasi. Telah banyak literatur yang merupakan 

buah pemikiran dan hasil penelitian yang membahas mengenai hal ini, bahkan beberapa 

model pendidikan yang sangat berbeda telah diterapkan oleh sejumlah sekolah maupun 

kampus di berbagai belahan dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dideskripsikan 

sejumlah ciri dari model pendidikan di abad 21 yang perlu dicermati dan dipertimbangkan 

sebagian besar dipaparkan berikut ini. 

Dengan adanya dan mudahnya akses terhadap berbagai pusat pembelajaran melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka peran guru/dosen dan peserta 

didik pun menjadi berubah. Peran guru pun tidak lagi menjadi seorang “infomediary” 

karena sang peserta didik sudah dapat secara langsung mengakses sumber-sumber 

pengetahuan yang selama ini harus diseminasi atau didistribusikan oleh guru/dosen di 

kelas. Guru akan lebih berfungsi sebagai fasilitator, pelatih, dan pendamping para siswa 

yang sedang mengalami proses pembelajaran. Bahkan tidak dapat disangkal lagi bahwa 

dalam sejumlah konteks, guru dan murid bersama-sama belajar dan menuntut ilmu melalui 
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interaksi yang ada di antara keduanya ketika sedang membahas suatu materi tertentu. Di 

samping itu, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pun harus diperluas melampaui 

batas-batas ruang kelas, dengan cara memperbanyak interaksi siswa dengan lingkungan 

sekitarnya dalam berbagai bentuk metodologi. 

Berpegang pada prinsip bahwa setiap individu itu unik dan memiliki talentanya 

masing-masing, maka metode belajar mengajar pun harus memperhatikan keberagaman 

“learning style” dari masing-masing individu. Oleh karena itulah model belajar yang 

menekankan pada ciri khas dan keberagaman ini perlu dikembangkan, seperti misalnya 

yang diperkenalkan dalam: PBL (Problem Based Learning), PLP (Personal Learning 

Plans), PBA (Performance Based Assessment), dan lain sebagainya. Di samping itu, harus 

pula ditekankan model pembelajaran berbasis kerjasama antar individu tersebut untuk 

meningkatkan kompetensi interpersonal dan kehidupansosialnya, seperti yang diajarkan 

dalam konsep: Cooperative Learning, Collaborative Learning, Meaningful Learning, dan 

lain sebagainya. Adalah merupakan salah satu tugas utama guru untuk memastikan bahwa 

melalui mekanisme pembelajaran yang dikembangkan, setiap individu dapat 

mengembangkan seluruh potensi diri yang dimilikinya untuk menjadi manusia pembelajar 

yang berhasil (Mulyasa E., 2002). Besarnya pengaruh media (seperti televisi, surat kabar, 

majalah, internet, dan radio) terhadap masyarakat secara tidak langsung berpengaruh 

terhadap kondisi kognitif peserta didik. Oleh karena materi ajar pun harus mengalami 

sejumlah penyesuaian dari yang berbasis konten menjadi berorientasi pada konteks. 

Tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah mengubah pendekatan pola 

penyelenggaraan pembelajaran dari yang berorientasi pada diseminasi materi dari sebuah 

mata ajar menjadi pemahaman sebuah fenomena dipandang dari berbagai perspektif ilmu 

pengetahuan (multidisiplin atau ragam mata ajar). Contoh-contoh kasus sehari-hari yang 

ditemui di masyarakat, persoalan yang bersifat dilematis atau paradoksial, tantangan riset 

yang belum terpecahkan, simulasi kejadian di dunia nyata, hanyalah merupakan sejumlah 

contoh materi ajar yang kontekstual dan dapat dicerna oleh peserta ajar dengan mudah. 

Karena setiap individu berusaha untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan bakat dan 

talenta yang dimilikinya, yang didorong dengan cita-cita atau target pencapaian dirinya di 

masa mendatang, maka struktur kurikulum yang diterapkan pun harus dapat di-customised 

(tailor made curriculum) sesuai dengan kebutuhan dan rencana atau agenda masing-
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masing individu. Diperlukan suatu desain dan konsep yang matang serta terbukti efektif 

dalam implementasinya. Disamping itu perlu adanya sejumlah prasyarat atau prakondisi 

yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menerapkan struktur kurikulum seperti ini, 

antara lain: kesiapan fasilitas dan sarana prasarana, kematangan peserta ajar, infrastruktur 

dan suprastruktur manajemen institusi yang handal, konten pengetahuan yang lengkap, dan 

lain sebagainya. 

Model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan abad 21 tersebut hanya akan 

dapat terwujud jika terjadi pergeseran pola pikir dan pola tindak dalam berbagai konteks 

penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran. Berikut ini adalah sejumlah 

pergeseran paradigma yang diyakini perlu dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan 

dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan memasuki dunia modern 

tersebut. 

Pergeseran tata cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di 

dalam kelas atau lingkungan sekitar lembaga pendidikan tempat peserta didik menimba 

ilmu. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran: 1) dari berpusat pada guru menuju 

berpusat pada siswa. Jika dahulu biasanya yang terjadi adalah guru berbicara dan siswa 

mendengar, menyimak, dan menulis maka saat ini guru harus lebih banyak mendengarkan 

siswanya saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi. Fungsi guru dari 

pengajar berubah dengan sendirinya menjadi fasilitator bagi siswa-siswanya; 2) dari satu 

arah menuju interaktif. Jika dahulu mekanisme pembelajaran yang terjadi adalah satu arah 

dari guru ke siswa, maka saat ini harus terdapat interaksi yang cukup antara guru dan siswa 

dalam berbagai bentuk komunikasinya. Guru berusaha membuat kelas semenarik mungkin 

melalui berbagai pendekatan interaksi yang dipersiapkan dan dikelola; 3) dari isolasi 

menuju lingkungan jejaring. Jika dahulu siswa hanya dapat bertanya pada guru dan 

berguru pada buku yang ada di dalam kelas semata, maka sekarang ini yang bersangkutan 

dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta 

diperoleh via internet; 4) dari pasif menuju aktif-menyelidiki. Jika dahulu siswa diminta 

untuk pasif saja mendengarkan dan menyimak baik-baik apa yang disampaikan gurunya 

agar mengerti, maka sekarang disarankan agar siswa harus lebih aktif dengan cara 

memberikan berbagai pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya; 5) dari maya/abstrak 

menuju konteks dunia nyata Jika dahulu contoh-contoh yang diberikan guru kepada 
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siswanya kebanyakan bersifat artifisial, maka saat ini sang guru harus dapat memberikan 

contoh-contoh yang sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari dan relevan dengan 

bahan yang diajarkan; 6) dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim jika dahulu proses 

pembelajaran lebih bersifat personal atau berbasiskan masing-masing individu, maka yang 

harus dikembangkan saat ini adalah model pembelajaran yang mengedepankan kerjasama 

antar individu; 7) dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan. Jika 

dahulu ilmu atau materi yang diajarkan lebih bersifat umum (semua materi yang dianggap 

perlu diberikan), maka saat ini harus dipilih benar-benar ilmu atau materi yang benar-benar 

relevan untuk ditekuni dan diperdalam secara sungguh-sungguh  (hanya materi yang 

relevan bagi kehidupan sang siswa yang diberikan); 8) dari stimulasi rasa tunggal menuju 

stimulasi ke sehala penjuru. Jika dahulu siswa hanya menggunakan sebagian panca 

inderanya dalam menangkap materi yang diajarkan guru (mata dan telinga), maka saat ini 

seluruh panca indera dan komponen jasmani-rohani harus terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotorik); 9) dari alat tunggal menuju alat 

multimedia. Jika dahulu ilmu guru hanya mengandalkan papan tulis untuk mengajar, maka 

saat ini diharapkan guru dapat menggunakan beranekaragam peralatan dan teknologi 

pendidikan yang tersedia baik yang bersifat konvensional maupun modern; 10) dari 

hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif Jika dahulu siswa harus selalu setuju 

dengan pendapat guru dan tidak boleh sama sekali menentangnya, maka saat ini harus ada 

dialog antar guru dan siswa untuk mencapai kesepakatan bersama; 11) dari produksi massa 

menuju kebutuhan pelanggan. Jika dahulu seluruh siswa tanpa kecuali memperoleh bahan 

atau konten materi yang sama, maka sekarang ini setiap siswa berhak untuk mendapatkan 

konten sesuai dengan ketertarikan atau keunikan potensi yang dimilikinya; 12) dari usaha 

sadar tunggal menuju jamak. Jika dahulu siswa harus secara seragam mengikuti sebuah 

cara dalam berproses maka yang harus ditonjolkan saat ini justru adanya keberagaman 

inisiatif yang timbul dari masing-masing individu; 13) dari satu ilmu pengetahuan bergeser 

menuju pengetahuan disiplin jamak Jika dahulu siswa hanya mempelajari sebuah materi 

atau fenomena dari satu sisi pandang ilmu, maka saat ini konteks pemahaman akan jauh 

lebih baik dimengerti melalui pendekatan pengetahuan multi disiplin; 14) ari kontrol 

terpusat menuju otonomi dan kepercayaan. Jika dahulu seluruh kontrol dan kendali kelas 

ada pada sang guru, maka sekarang ini siswa diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab 
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atas pekerjaan dan aktivitasnya masing-masing; 15) dari pemikiran faktual menuju kritis. 

Jika dahulu hal-hal yang dibahas di dalam kelas lebih bersifat faktual, maka sekarang ini 

harus dikembangkan pembahasan terhadap berbagai hal yang membutuhkan pemikiran 

kreatif dan kritis untuk menyelesaikannya; 16) dari penyampaian pengetahuan menuju 

pertukaran pengetahuan. Jika dahulu yang terjadi di dalam kelas adalah “pemindahan” 

ilmu dari guru ke siswa, maka dalam abad moderen ini yang terjadi di kelas adalah 

pertukaran pengetahuan antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan sesamanya. 

Akhirnya, perubahan hanya dapat terjadi dan memberikan dampak yang bermakna 

jika dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong. Untuk itulah maka 

diperlukan keberanian untuk meninjau kembali sistem pendidikan nasional yang dimiliki 

saat ini, mengkaji celah yang ada dengan kebutuhan karakteristik sistem pendidikan abad 

21, dan menentukan program-program yang harus segera dilaksanakan untuk menutup 

kesenjangan dan mengejar kemajuan yang terjadi di dunia pendidikan nasional. 

Strategi pencapaian Pendidikan Nasional abad 21 dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berkeanekaragaman geo-demografis, budaya, dan memperhatikan 

tantangan global dan lokal tentang budaya – karakter bangsa, serta adanya potensi, harus 

mencakup tanggung jawab pemangku kepentingan terkait dalam menentukan kebijakan 

dan kemauan politik untuk menghadapi tantangan perubahan paradigma. Strategi 

pendidikan meliputi pelaksanaan operasional untuk mencapai sasaran paradigma sebagai 

berikut: 1) menumbuhkan komitmen, meningkatkan pemberdayaan pemangku kepentingan 

antara-lain badan eksekutif pusat sampai daerah dan jajarannya maupun badan legislatif 

pusat dan daerah melalui tugas dan fungsi terkait; 2) meningkatkan keterlibatan sektor 

informal dan lembaga swadaya masyarakat terutama dalam pendidikan nonformal maupun 

informal sesuai dengan paradigm baru; 3) menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas 

inovatif masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan paradigma yang sesuai dengan 

budaya setempat; 4) menumbuhkan dan meningkatkan sumber daya manusia bidang 

pendidikan yang mengacu pada implementasi paradigma; dan 5) meningkatkan dan 

memeratakan keberadaan pendidikan formal, serat nonformal sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan potensi pengembangan daerah masing-masing  (Nugroho, 2008). 
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Prinsip Pokok Pembelajaran Abad ke-21 

Instruction should be student-centered 

Pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa. Siswa ditempatkan sebagai subyek pembelajaran yang secara 

aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Siswa tidak lagi dituntut untuk 

mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan guru, tetapi berupaya 

mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, sesuai dengan kapasitas dan tingkat 

perkembangan berfikirnya, sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-

masalah nyata yang terjadi di masyarakat. 

Pembelajaran berpusat pada siswa bukan berarti guru menyerahkan kontrol belajar 

kepada siswa sepenuhnya. Intervensi guru masih tetap diperlukan. Guru berperan sebagai 

fasilitator yang berupaya membantu mengaitkan pengetahuan awal (prior knowledge) yang 

telah dimiliki siswa dengan informasi baru yang akan dipelajarinya. Memberi kesempatan 

siswa untuk belajar sesuai dengan cara dan gaya belajarnya masing-masing dan mendorong 

siswa untuk bertanggung jawab atas proses belajar yang dilakukannya.  Selain itu, guru 

juga berperan sebagai pembimbing, yang berupaya membantu siswa ketika menemukan 

kesulitan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya. 

Education should be collaborative 

Siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Berkolaborasi 

dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. 

Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu didorong untuk bisa 

berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, siswa 

perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang serta 

bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Begitu 

juga, sekolah (termasuk di dalamnya guru) seyogyanya dapat bekerja sama dengan 

lembaga pendidikan (guru) lainnya di berbagai belahan dunia untuk saling berbagi 

informasi dan penglaman tentang praktik dan metode pembelajaran yang telah 

dikembangkannya. Kemudian, mereka bersedia melakukan perubahan metode 

pembelajarannya agar menjadi lebih baik. 

Learning should have context 
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Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap 

kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang 

memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata (real word). Guru membantu siswa 

agar dapat menemukan nilai, makna dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya 

serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru melakukan penilaian 

kinerja siswa yang dikaitkan dengan dunia nyata. 

Schools should be integrated with society 

Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung 

jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan 

sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, dimana siswa dapat 

belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Siswa 

dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti: 

program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain itu, siswa perlu 

diajak pula mengunjungi panti-panti asuhan untuk melatih kepekaan empati dan 

kepedulian sosialnya. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Pendidikan dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat dan sebaliknya jika 

masyarakat mengalami perubahan, secara tidak langsung sistem pendidikan juga 

mengalami perubahan. Perubahan sosial dan pendidikan saling mempengaruhi satu sama 

lain yang pada akhirnya masyarakat yang akan mengontrolnya, menyempurnakan dan 

menolaknya agar keseimbangan yang ada tetap terjaga. Perspektif pendidikan dalam 

perubahan sosial harus dilaksanakan perubahan sungguh-sungguh kerena pendidikan ke 

depan akan menjadi perancang dalam perubahan sistem sosial yang tertata di masyarakat 

saat ini dan penerapannya perlu strategi yang tepat. 

Saran 

Dalam upaya mengimplementasikan paradigma pendidikan masa depan, peran guru 

sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan jelas tidak boleh dipandang sebelah 
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mata. Sudah saatnya guru diberi kebebasan dan keleluasaan untuk mengelola proses 

pembelajaran secara kreatif, inovatif, dan mencerdaskan, sehingga pembelajaran 

berlangsung efektif, menarik, dan menyenangkan. Dalam konteks demikian, guru harus 

benar-benar menjadi “agen perubahan” dan menjadi sosok profesional yang senantiasa 

bersikap responsif dan kritis terhadap berbagai perkembangan dan dinamika peradaban 

yang terus berlangsung di sekitarnya. Guru – bersama stakeholder pendidikan yang lain – 

harus selalu menjadikan sekolah bagaikan “magnet” yang mampu mengundang daya pikat 

anak-anak bangsa untuk berinteraksi, berdialog, dan bercurah pikir dalam suasana 

lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dengan cara demikian, tidak 

akan terjadi proses deschooling society di mana sekolah mulai dijauhi oleh masyarakat 

akibat ketidakberdayaan pengelola sekolah dalam menciptakan institusi pembelajaran yang 

“murah-meriah” di tengah merebaknya gaya hidup hedonistik, konsumtif, materialistik, 

dan kapitalistik. 
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