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Mengawali pidato ini, izinkan saya menyampaikan puji syukur saya 

ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan 
karunia-Nya yang tiada terhingga yang terlimpahkan kepada kita semua, 
sehingga pagi ini kita dapat berbagi kebahagiaan atas rasa syukur itu 
melalui majelis terhormat ini. Lebih khusus, saya bersyukur, pada hari ini 
saya masih diberi kesempatan dan kehormatan untuk memenuhi tradisi 
akademik yang terpelihara dengan baik di Universitas Negeri Malang, 
yaitu menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang 
Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 
Malang. Kedua, saya sampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada 
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Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. Suko 
Wiyono, Rektor Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. Ah. 
Rofi’uddin serta segenap jajaran, Ketua Komisi Guru Besar Prof. Dr. 
Ibrahim Bafadal, M.Pd beserta segenap anggota, seluruh staf yang telah 
menghantarkan saya untuk mendapatkan kehormatan berdiri di mimbar 
ini. 

 
Hadirin yang saya muliakan, 

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan gagasan 
kecil terkait dengan model pembelajaran yang mampu meningkatkan 
keberdayaan belajar peserta belajar dalam perspektif pendidikan luar 
sekolah. Pidato ini saya beri judul Model Pembelajaran Fasilitatif untuk 
Peningkatan Keberdayaan Peserta Belajar. Judul tersebut saya angkat dari 
kajian keilmuan pendidikan luar sekolah dan rangkaian hasil penelitian 
saya beberapa tahun terakhir. Adapun penelitian tersebut antara lain (1) 
kebutuhan belajar mahasiswa yang adaptif terhadap kehidupan di 
masyarakat, (2) gaya belajar mahasiswa dalam perspektif life long learning, 
(3) gaya mengajar dosen generasi milenial, (4) ragam pemahaman dosen 
terhadap era disruptif, (5) penggunaan sumber belajar dalam perkuliahan, 
(6) transformasi makna dan gaya belajar generasi milenial, (7) model 
pembelajaran yang adaptif dengan era digital, dan kreativitas dan 
keberdayaan warga belajar program pendidikan luar sekolah. 

 
Keberdayaan dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah 

Pendidikan luar sekolah adalah bidang ilmu yang mempelajari, 
menganalisis, menemukan, mengkonstruksi dan juga melabeli atau 
menamai seluruh aktivitas pendidikan yang terjadi dan terselenggara di 
luar sistem persekolahan atau di luar sistem formal. Oleh karena PLS 
bergerak di seluruh wilayah di luar sistem formal, maka kajian PLS dalam 



4  PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR 

perspektif sistem pendidikan nasional berada pada area subsistem 
Pendidikan Nonformal dan subsistem Pendidikan Informal. Berangkat 
dari konsep tersebut, sangat wajar jika sasaran pendidikan luar sekolah 
merentang luas dari berbagai kelompok masyarakat yang mengalami atau 
merasa tertinggal, tertindas, terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan, 
baik itu dari kelompok berpendidikan tinggi maupun rendah, pejabat 
maupun staf, pimpinan maupun karyawan, berpenghasilan tinggi 
maupun tidak tinggi, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Dengan 
demikian, program dan aktivitas pendidikan luar sekolah bisa terjadi dan 
terselenggara di dalam lembaga pendidikan formal, seperti kegiatan ekstra 
kurikuler, pelatihan, bimbingan belajar tambahan, kursus singkat, 
paguyuban seni budaya, organisasi sosial, dan berbagai kelompok minat 
dan hobi lainnya. (Oleh karena, jika ada candaan dan plesetan bahwa PLS itu 
pendidikan luas sekali itu memang benar adanya, bukan ejekan dan juga bukan 
candaan, jadi harus kita respon dengan senang hati dan bangga, artinya PLS bisa 
masuk ke seluruh bentangan kehidupan) 

Dalam perspektif pendidikan luar sekolah, keberdayaan merupakan 
capaian yang sangat penting dalam setiap proses interaksi pembelajaran. 
Keberdayaan merupakan pilar utama dalam pembentukan kapasitas 
seseorang untuk melakukan tindakan atau respon terhadap suatu objek 
(Alsop & Heinsohn, 2005; Sohel & Ali, 2010). Keberdayaan akan mampu 
menghadirkan tanggungjawab yang besar terhadap munculnya berbagai 
problem yang dihadapi. Pribadi berdaya memiliki kemampuan dan 
kematangan yang baik untuk mengelola diri dan lingkungan terkait 
dengan pesan-pesan belajar yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan 
berdaya, seseorang akan mampu memberikan respon yang tepat terhadap 
berbagai peristiwa yang dihadapi, baik itu yang bersentuhan langsung 
dengan dirinya maupun pihak lain (Meng & Sun, 2019; Monje Amor et 
al., 2021). Adapun tingkat keberdayaan seseorang dapat dilihat dari 
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bentuk tanggungjawab dan kualitas respon yang diberikan dalam 
menghadapi berbagai problema dan fenomena sosial, antara lain 
keberanian dalam merespon persoalan, kontribusi dalam penyelesaian 
persoalan pihak lain,  kemampuan memenuhi kebutuhan dirinya tanpa 
merugikan pihak lain, keberanian bersikap terhadap problema, 
kemandirian bertindak untuk menyelesaikan masalah, kontribusi 
terhadap penyelesaian masalah orang lain, pola pikir positif dan optimis 
terhadap masa depan, peningkatan kapasitas diri dalam kehidupan, dan 
kredibilitas serta kapabilitas dalam mengambil tindakan (Drydyk, 2013; 
Ibrahim & Alkire, 2007).  

Mendasarkan diri pada kajian pembelajaran, keberdayaan peserta 
belajar dapat diidentifikasi dari (1) kesanggupan dalam menjalani 
pembelajaran, (2) ketuntasan dalam menyelesaikan beban belajar, (3) 
kontribusinya dalam penyelesaian persoalan pembelajaran, (4) 
aktivitasnya dalam proses pembelajaran, (5) rasa optimisnya dalam 
menerapkan hasil belajar untuk kehidupan sosialnya, (6) kemandiriannya 
dalam memenuhi kebutuhan belajar, (7) terbentuknya karakter dan 
perilaku self learning, (8) kemampuan mengoptimalkan proses dan hasil 
belajar dalam kehidupan sosial, (9) kemampuan mengelola kendala dan 
peluang positif dalam proses pembelajaran untuk kehidupan, dan (10) 
kemampuan menyikapi proses belajar sebagai organisasi yang 
menyenangkan. 

Sebagai capaian belajar yang sangat penting, tentu keberdayaan akan 
menjadi titik fokus dalam perumusan tujuan pembelajaran. Proses 
pembelajaran harus didesain sebagai rancangan komprehensif yang 
mampu memberikan akses pelibatan peserta belajar secara optimal dalam 
proses pembelajaran. Pelibatan dan keterlibatan peserta belajar menjadi 
kata kunci dalam pembentukan keberdayaan bagi setiap peserta belajar 
(Monje Amor et al., 2021). Pelibatan peserta belajar dari sejak identifikasi 
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kebutuhan pembelajaran, perumusan capaian pembelajaran, penyusunan 
skenario proses pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring 
pembelajaran menjadi sangat vital untuk tercapainya keberdayaan peserta 
belajar. Meskipun beberapa pengajar/pendidik/guru/dosen/instruktur/ 
tutor menolak pelibatan peserta belajar dalam penyusunan tujuan belajar, 
akan tetapi dalam pandangan pendidikan luar sekolah yang mendasarkan 
pembelajaran pada prinsip humanistik dan konstruktivistik, pelibatan 
peserta belajar dalam mengkritisi tujuan dan proses pembelajaran adalah 
langkah yang krusial dalam upaya membangun kredibilitas pembelajaran. 
Dalam konteks ini, pekerjaan besar yang harus dilakukan pendidik, guru, 
dosen, tutor, atau instruktur adalah menyusun model pembelajaran yang 
benar-benar mampu meningkatkan dan menghasilkan keberdayaan 
peserta belajar sesuai dengan tujuan hakiki pembelajaran. Model 
pembelajaran yang dimaksud dalam paparan ini adalah model yang 
terkoneksi dengan perkembangan terkini, adaptif terhadap teknologi 
informasi, relevan dengan kondisi dan kebutuhan peserta belajar serta 
mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Model pembelajaran 
fasilitatif berdasar prinsip transfer of learning menjadi pilihan pertama untuk 
diangkat menjadi model pembelajaran yang adaptif dalam pencapaian 
aspek keberdayaan. Model fasilitatif dinilai sebagai model yang inklusif 
terhadap keberagaman karakter dan lingkungan peserta belajar dan sangat 
cocok untuk pembelajaran pengembangan sosial dan kreativitas. 

 
Hakikat Belajar  

Belajar adalah suatu proses olah informasi dengan melibatkan aspek 
pisik dan psikis untuk menghasilkan seperangkat ilmu pengetahuan 
teknologi dan seni yang bermakna bagi kehidupan diri sendiri, orang lain 
dan lingkungannya. Dalam perspektif kajian psikososial, belajar 
merupakan proses perkembangan diri individu yang secara kronologis 
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dipengaruhi oleh medan belajar, lingkungan masyarakat dan budaya 
setempat (Marland, 1989). Dalam proses belajar yang berlangsung secara 
wajar, seringkali terjadi peristiwa yang kontradiktif antara sukses dan 
gagal, berminat dan apatis, tekun dan malas, konsisten dan tidak 
konsisten, mampu dan tidak mampu, disiplin dan tidak disiplin yang akan 
mempengaruhi kualitas hasil belajar. Menurut teori perkembangan 
mental, keadaan ini diduga akibat adanya berbagai proses mental yang 
terjadi pada diri seseorang yang disebut sebagai motif, kebutuhan, 
keinginan, dan dorongan atas berbagai persoalan kejiwaan (Kadarko, 
2006). Hal tersebut merupakan faktor determinan yang menentukan 
perilaku belajar peserta belajar yang selalu dipengaruhi oleh berbagai 
faktor internal dan eksternal peserta belajar yang bersangkutan. 

Dalam perkembangan selanjutnya, proses kejiwaan ini akan selalu 
dipengaruhi oleh berbagai faktor psikososial seperti kesiapan belajar, 
orientasi belajar, situasi lingkungan sosial, budaya dan kebiasaan belajar, 
faktor bawaan sosial, dan pengalaman belajar peserta belajar. Menurut 
teori ini, pembelajaran orang peserta belajar harus didesain sesuai dengan 
perkembangan mental dan  memperhatikan situasi lingkungan yang 
menjadi medan belajar peserta belajar. Peserta belajar akan belajar jika 
bahan dan proses belajar selalu melibatkan lingkungan dan 
memperhatikan kondisi pisik dan psikis. Menurut Knowles (1983), 
pembelajaran akan lebih efektif jika perangkat pembelajaran, proses 
pembelajaran dan tujuan pembelajaran diarahkan pada kepentingan 
peserta belajar dan melibatkan kejiwaan dan lingkungan peserta belajar. 
Dalam konteks ini, proses pembelajaran akan banyak ditentukan oleh 
peran guru/ dosen/pengajar/tutor dalam mendesain model 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik lingkungan sosial dan 
kejiwaan peserta belajar. Dalam pandangan kognitif-strukturalis 
dijelaskan, bahwa (a) struktur kognitif peserta belajar sangat ditentukan 
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oleh pola perilaku (gaya) berpikir, (b) perkembangan mental, (c) hasil 
interaksi antara individu dengan lingkungannya.  

Struktur kognitif yang dimaksud dalam teori ini adalah kerangka 
berpikir dan pengetahuan yang dimiliki peserta belajar akan berpengaruh 
terhadap proses belajar selanjutnya. Proses belajar yang dihasilkan dari 
struktur kognitif merupakan bentuk dari belajar bermakna yang didesain 
dari pemahaman, pengetahuan, dan organisasi tata pikir untuk 
menghasilkan suatu konsep tentang informasi. Karena itu, kemampuan 
peserta belajar dalam memproses informasi menjadi sangat penting 
dalam kaitannya dengan penerapan praktik belajar mandiri yang 
dilakukan peserta belajar. Struktur kognitif yang merupakan struktur 
organisasi pola pikir seseorang terbentuk sebagai akumulasi dari 
pengalaman belajar dan pesan-pesan atau informasi yang diperoleh dari 
hasil interaksi dengan lingkungan. 
  
Transformasi Makna dan Gaya Belajar Era Digital 

Era digital industri 4.0 telah mengubah mindset dan perilaku individu 
dan sosial dalam berinteraksi. Perubahan teknologi informasi yang cepat 
secara sistematis telah mendorong hadirnya piranti komunikasi cerdas 
dalam berbagai interaksi sosial termasuk dalam pembelajaran. Terkait 
dengan hal tersebut, terjadi pula perubahan makna dan gaya belajar 
masyarakat sebagai akibat dari hadirnya teknologi informasi dalam 
kehidupannya. Meskipun tidak semua orang memiliki kemampuan yang 
ideal dalam menangkap terjadinya perubahan tersebut, arus perubahan 
akan terus menggelontor ke berbagai aspek kehidupan. Perubahan 
makna dan gaya belajar masyarakat termasuk peserta belajar di berbagai 
jenjang dan satuan pendidikan tentu akan mengubah pola dan model 
pembelajaran yang disampaikan pendidik.  
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Perubahan model pembelajaran sebagai akibat dari perubahan 
makna dan gaya belajar masyarakat tentu harus diarahkan pada upaya 
membangun adaptabilitas dan relevansi terhadap karakter perilaku 
peserta belajar. Pola belajar era digital yang cenderung bersifat disruptif 
memiliki berbagai ciri antara lain kecepatan, kemudahan, ketahanan, 
persaingan, keuntungan, kesederhanaan, dan keluwesan dalam proses 
dan pola interaksi komunikasi. Keluwesan komunikasi era digital 
disruptif bisa berupa keluwesan tempat belajar, ragam pilihan program 
belajar, pola ineraksi dan komunikasi belajar (Jin et al., 2017). Model 
pembelajaran yang adaptif dengan era digital disruptif bukan lagi menjadi 
alternatif yang harus dipilih peserta belajar, tetapi sudah menjadi 
kewajiban bagi pembelajar dalam menyampaikan pesan-pesan 
pembelajaran. Hasil penelitian kami tentang transformasi gaya belajar 
mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan, 
bahwa terdapat enam model gaya belajar di era digital yaitu (1) belajar 
dengan menggunakan role model orang sukses, (2) belajar dengan 
menggunakan media belajar inovatif, (3) belajar berbasis kritik dari pihak 
lain, (4) belajar melalui kelompok yang fleksibel, (5) belajar berbasis 
piranti cerdas, dan (6) belajar berdasar pengalaman, baik pengalaman dari 
diri sendiri maupun pihak lain.  
 
Hadirin yang saya hormati, 

Berdasarkan temuan tersebut, belajar era digital yang serba disruptif 
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal sebagaimana 
pada gambar berikut. 



10  PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR 

 
Gambar 1. Karakteristik Makna Belajar Era Digital 

 
Argumentasi tentang pentingnya penggunaan model pembelajaran 

fasilitatif telah dikemukakan oleh beberapa tokoh penting dalam 
pembelajaran. Hampir semua tokoh pembelajaran humanistik 
menggunakan pembelajaran fasilitatif sebagai respon tentang kajian 
psikologi, bahwa belajar adalah proses olah informasi secara aktif dengan 
melibatkan berbagai sumber dan potensi diri dan lingkungan untuk 
mencapai keberdayaan diri.  

Berikut pernyataan beberapa tokoh pendidikan yang berhasil 
dihimpun ke dalam naskah pidato ini. Learning is a process of empowerment of 
the existence of learners (Sewagegn & Diale, 2019). Learning is not just a process 
of transfer of knowledge but also the transfer of learning (Hajian, 2019; Sullivan, 
2017). Learning is not just the passive reception of information but an active thought 
process (Shuell, 1986). Learning is not just intellectual fulfillment by compulsion, 
but a process of involving participants learn(M. S. Knowles, 1978). Learning is a 
process of transformation of thinking and course of action based on the intellectual 
capacity and  (Mezirow, 2018). Learning is the process of creating self-confidence, 
creativity and independence (Grosul & Feist, 2014). Learning should be aimed at 
the transformation of the intellectual capacity that relies on learning to do, learning to 
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• Pengalaman 
• Kreativitas 
• Motivasi 
• Orientasi 
• Curiocity/rasa ingin tahu 

Diri sendiri 

 
• Dukungan sistem 
• Piranti teknologi cerdas 
• Peluang  berkreasi 
• Iklim positif lingkungan 

Lingkungan 
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be, learning to live together, learning throughout life and learning how to learn 
(Education for All Global Monitoring Report 2013/2014 | United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 2019). 

Berkaitan dengan kajian pembelajaran transformatif yang 
menginspirasi peserta belajar untuk lebih kreatif, belajar dapat dimaknai 
sebagai aktivitas manusia untuk melakukan olah informasi secara kritis 
dengan memanfaatkan sumber dan media belajar kreatif secara optimal 
menuju ke arah perubahan. Sumber dan media belajar yang digunakan 
dalam pembelajaran harus bertujuan untuk memberikan kreativitas 
peserta belajar dalam belajarnya dan mampu membuka perspektif yang 
luas terhadap tujuan dan proses belajar. Di samping itu, pembelajaran 
juga harus mampu membangun pola interaksi edukasi yang, karena 
dengan pola itu akan terjadi peningkatan aktivitas kognitif peserta belajar 
secara mandiri (Biggs, 1996).    

Dalam tinjauan belajar mandiri (self learning), belajar dapat dimaknai 
sebagai aktivitas peserta belajar melakukan olah informasi secara 
autonom dengan memanfaatkan sumber, media belajar, dan dukungan 
lingkungan secara optimal. Wedemeyer (dalam Kadarko, 2006) 
menyatakan bahwa pemilihan sumber dan media belajar ditujukan untuk 
membebaskan peserta belajar dari pola pembelajaran reguler, membuka 
kesempatan belajar sesuai kemampuan, dan membangun pola 
pembelajaran yang dapat membimbing peserta belajar melaksanakan self 
directed learning. Menurut pandangan psikologi humanistik, belajar mandiri 
dipahami sebagai bentuk self directing learning yang memberikan 
kesempatan kepada peserta belajar melakukan olah pikir dan olah 
perilaku belajar.  

Belajar mandiri merupakan salah satu pola belajar yang 
dipersyaratkan dalam pendidikan peserta belajar berbasis pembelajaran 
fasilitatif. Di samping belajar tatap muka di dalam kelas, peserta 
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belajarjuga harus melakukan aktivitas belajar mandiri untuk mengerjakan 
bahan belajar yang disepakati bersama antara pembelajar dan pebelajar. 
Kewajiban yang harus dilakukan pendidik berkenaan dengan belajar 
mandiri dengan model fasilitatif adalah memberikan waktu dan medan 
belajar yang cukup bagi peserta belajar untuk mampu belajar dengan baik 
sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan yang dimiliki.   

Fasilitasi pembelajaran berbasis self directing learning yang dirumuskan 
dalam penelitian ini dipandang mampu menjawab persoalan yang muncul 
dalam kaitannya dengan efektivitas belajar mandiri. Self directed learning 
berperan sebagai pemandu perkembangan aktivitas kognitif, dan pola 
perilaku belajar berpengaruh terhadap perkembangan aktivitas kognitif 
peserta belajar (Kadarko, 2006). Terdapat tiga orientasi belajar yang dapat 
dilakukan peserta belajar, yaitu (a) pendalaman bahan ajar/bahan diskusi, 
yaitu kajian tentang makna, argumentasi, dan logika isi pesan belajar, (b) 
reproduksi belajar, yaitu cara belajar menghafal bagian-bagian penting 
untuk direproduksi sebagai pengetahuan baru, dan (c) prestasi, yaitu cara 
belajar yang menekankan pengaturan strategi pencapaian tujuan belajar.  

Arah Perkembangan Pendekatan Pembelajaran 

Perkembangan dan perjalanan pendekatan pembelajaran secara 
simultas berjalan beriringan. Pendekatan pembelajaran tidak bergerak 
sendiri meninggalkan pendekatan yang lain, tetapi selalu bersentuhan 
sesuai dengan kondisi dan karakter sasaran belajar. Namun demikian, 
dominasi dan kecenderngan penggunaan pendekatan pembelajaran dapat 
dibaca dan dilihat dengan jelas, bahwa era disruptif yang menekankan 
kebebasan belajar (merdeka belajar) penggunaan pendekatan humanistik 
dengan dukungan teori konstruktivistik banyak menjadi pilihan para 
pembelajar. 
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Berikut adalah perkembangan pendekatan pembelajaran yang 
pernah dominan di eranya masing-masing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Perkembangan Pendekatan Pembelajaran 
 

Implementasi model pembelajaran fasilitatif dalam aktivitas interaksi 
edukatif selalu didasarkan atas situasi konteks dan kebutuhan peserta 
belajar, sehingga penggunaan teori atau pendekatan pembelajarannya 
pun juga didasarkan atas kebutuhan nyata. Prinsipnya, proses 
pembelajaran tidak boleh terjadi kemandegan yang berpotensi 
menghambat capaian belajar yang telah disepakati bersama. Dengan 
demikian, setiap pendekatan pembelajaran memiliki keunggulan masing-
masing sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajaran. 

Analisis Masalah dalam Pembelajaran Fasilitatif 

Hadirin yang saya hormati,  
Beberapa tahapan analisis permasalahan untuk menentukan model 

pembelajaran yang akan diimplementasikan dalam praktik pembelajaran 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

    
Paedagogi 
(Teacher/ 
Educator 
Centered) 

Andragogi 
(Learning 
together) 

Heutagogi
(Learner 

Centered) 

Cybergogi 
(Technology 

Centered) 
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Gambar 3. Tahapan Analisis Permasalahan Pembelajaran Fasilitatif 

 
Pembelajaran fasilitatif juga merupakan pembelajaran yang 

menginspirasi peserta belajar untuk berkreasi dan berinovasi serta 
berpendapat secara cerdas dalam setiap tahap pembelajaran. 
Pembelajaran juga harus memberikan inspirasi kepada peserta belajar 
untuk beraktualisasi seluas-luasnya kepada peserta belajar untuk 
mengekspresikan minat dan kemampuannya serta kreativitasnya. Strategi 
pembelajaran harus lebih banyak difokuskan pada aspek pemberdayaan 
peserta belajar untuk menuju kemandirian dan kreativitas dalam 
mengatasi persoalan diri dan lingkungannya (Firdaus & Mariyat, 2017). 
Menurut Kindevatter (1976), peserta belajar harus diberi akses untuk 
memperoleh sumber belajar, daya tawar yang lebih kuat, pilihan untuk 
menentukan sikap, status harga diri, peningkatan sikap kritis, dan 
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pengakuan terhadap eksistensi diri agar mereka memiliki kepercayaan diri 
yang tinggi. Mengingat proses perkuliahan tidak hanya terstruktur di 
kelas, tetapi juga belajar mandiri di luar kelas, maka model ini sangat tepat 
untuk diimplementasikan secara berkelompok melalui belajar mandiri 
ataupun belajar di luar medan kelas. 
 
Model Pembelajaran Fasilitatif Berdasar Prinsip Transfer of 
Learning 

Hadirin yang terhormat, 
Kemampuan memfasilitasi, merupakan capaian akademik utama 

mahasiswa Prodi PLS atau para akademisi lainnya yang mendalami 
tentang keilmuan pendidikan luar sekolah. Kemampuan melakukan 
fasilitasi yang benar sesuai karakteristik sasaran belajar menjadi beban 
capaian pembelajaran mahasiswa Prodi PLS yang dikuasai dengan baik. 
Dengan demikian, proses dan piranti pembelajaran mahasiswa Prodi PLS 
harus diarahkan pada pembentukan kapasitas dan kapabilitas akademis 
dan praktis dalam melakukan fasilitasi kelompok sasaran. Model 
pembelajaran fasilitatif berbasis self directing learning ini lebih menekankan 
pada prinsip transfer of learning atau learning how to learn. Peserta belajar 
didorong dan diajak untuk mendesain cara belajar yang lebih 
menekankan pemahaman tentang belajar bagaimana cara belajar.  

Model pembelajaran fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam uraian 
ini dapat dimaknai sebagai proses strategi dosen/guru/tutor/pendidik 
untuk memberikan waktu dan medan belajar yang cukup kepada peserta 
belajar untuk memproses informasi bermakna untuk mengatasi berbagai 
hambatan atau kesulitan belajar. Secara genetik gaya seseorang dalam 
memproses informasi dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 
holistis dan kelompok serialis (Camp, 2012). Kelompok holistis 
cenderung mengikuti prosedur belajar komprehensif yang mengarah 
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pada hipotesis kompleks, sedangkan kelompok serialis (partiest) 
cenderung mengikuti gaya belajar tahap demi tahap. Peran tutor dalam 
implementasi model pembelajaran fasilitatif berbasis transfer of learning ini 
adalah sebagai fasilitator belajar, sedangkan peserta belajar sebagai subjek 
belajar. 

Istilah fasilitasi, memang terkesan sederhana dan telah menjadi kosa 
kata milik publik dari berbagai lapisan dan profesi. Istilah fasilitasi 
memang mudah diucapkan dan digunakan dalam berbagai komunikasi 
baik tulis maupun lisan. Tetapi sebenarnya sungguh sulit untuk dilakukan 
dan diwujudkan dalam medan pembelajaran. Bahkan, tidak semua 
pendidik mampu melakukan fasilitasi pembelajaran dengan baik sesuai 
dengan kondisi dan tujuan belajar peserta belajar. Hasil penelitian yang 
kami lakukan menunjukkan, bahwa dari 1051 dosen dari beberapa 
perguruan tinggi di Indonesia yang diambil secara random menunjukkan, 
bahwa hanya 63,5% yang menerapkan pembelajaran fasilitatif dalam 
setiap perkuliahan (Hardika et al., 2018). 

Fasilitasi yang memiliki arti “mempermudah” atau membantu orang 
lain untuk mudah dan sukses melakukan pekerjaan diperlukan prasyarat 
sikap dan perilaku yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan fasilitasi. 
Fasilitator dalam melakukan fasilitasi harus bisa masuk menyatu menjadi 
bagian dari peserta belajar. Fasilitator dituntut bisa melakukan interaksi, 
komunikasi dan relasi yang baik untuk mendukung kemudahan dan 
keberhasilan belajar peserta belajar.  

Berikut ini disajikan ilustrasi proses fasilitasi pembelajaran berdasar 
prinsip transfer of learning   
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Gambar 4. Proses dan Capaian Pembelajaran Fasilitatif Berdasar 

Prinsip Transfer of Learning 
 

Terdapat tiga variabel besar dalam penggunaan model pembelajaran 
fasilitatif berdasar prinsip transfer of learning, yaitu peserta belajar sebagai 
subjek belajar, peran pendidik sebagai fasilitator, dan eksplorasi potensi 
lingkungan dan pengalaman peserta belajar. Prinsip transfer of learning 
dibangun melalui landasan pilar pendidikan Unesco yang pernah menjadi 
motto pendidikan dunia yaitu learning how to learn.  Berdasar prinsip transfer 
of learning dan learning how to learn proses belajar tidak semata ditargetkan 
untuk penguasaan konten akademik dan pemindahan pengetahuan serta 
informasi dari guru ke peserta belajar, tetapi lebih ditekankan pada 
penguasaan penanaman penguasaan proses “belajar bagaimana cara 
belajar”.  
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Dalam kajian pembelajaran fasilitatif dapat disimpulkan, bahwa 
keberhasilan belajar tidak semata-mata ditentukan oleh kecerdasan 
pendidik dan peserta belajar, tetapi juga dipengaruhi oleh ketepatan 
dalam memilih dan menerapkan model pembelajaran. Hakikat 
pembelajaran menurut Havelock (2005) adalah menempatkan pendidik 
bukan dalam kapasitas guru, tetapi merupakan fasilitator belajar yang 
berfungsi sebagai (1) catalisator /motivator (mempercepat proses 
terjadinya belajar), (2) resources linker (penghubung berbagai sumber 
belajar), (3) process helper (pembantu proses belajar), dan (4) solution helper. 
Di samping itu, dalam pembelajaran fasilitatif berbasis transfer of learning 
fasilitator juga harus bisa masuk sebagai learning team dan learning partner. 
Dalam konteks ini Freire dalam (Sewagegn & Diale, 2019) menyatakan 
bahwa belajar merupakan proses penyadaran, pembangkitan dan 
pemberdayaan peserta belajar dalam mengembangkan seluruh potensi 
diri untuk melakukan perubahan lingkungan sebagai upaya membangun 
kesadaran diri. Menurut Gagne (1985:47-48) terdapat beberapa jenis 
kapabilitas belajar yang dapat dipelajari seseorang untuk meningkatkan 
performansi kehidupan, yaitu intellectual skills, verbal information, cognitive 
strategies, motor skills, dan attitudes.  

Menurut Havelock, (1995) dalam proses fasilitasi pihak fasilitator 
dituntut untuk benar-benar memahami sistem kelompok yang dihadapi, 
karakter sasaran dan menghayati permasalahan yang sedang dihadapinya. 
Di samping itu fasilitator juga harus memahami sistem organisasi dan 
sistem client yang sedang dihadapi untuk suatu proses perubahan. 
Menurut Carl Rogers, dalam dunia pendidikan dibutuhkan tiga sikap 
yang harus dilakukan fasilitator, yaitu (1) memahami realitas dirinya 
sebagai fasilitator, (2) menerima, menghargai, dan percaya terhadap 
pendapat peserta belajar, dan (3) memiliki pengertian atau sikap empati 
kepada peserta belajar (Rogers, 2016). Adapun ciri-ciri pendidik yang 
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fasilitatif menurut hasil penelitian Aspy dan Roebuck pada tahun 1975, 
dalam (Schwarz, 2016; Torres Coronas, 2004) adalah mampu merespon 
perasaan peserta belajar, menggunakan ide peserta belajar untuk 
melaksanakan interaksi pembelajaran, berdialog dan berdiskusi dengan 
peserta belajar, menghargai peserta belajar, menyesuaikan dengan 
kebutuhan peserta belajar, dan bersikap empati. 

 

 
 

 
 

Gambar 5. Suasana Pembelajaran Fasilitatif Berdasar Prinsip Transfer 
of Learning 
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Adapun pilar pembelajaran menurut Knowles meliputi (1) kesiapan 
peserta belajar untuk melakukan belajar, (2) pengalaman yang telah 
dimiliki oleh peserta belajar, (3) konsep diri yang telah terbentuk dalam 
pribadinya, dan (4) kebutuhan belajar yang ingin dicapai. Hakikat 
pembelajaran masyarakat (peserta belajar) harus didasarkan pada 
pelibatan pribadi dan potensi peserta belajar secara utuh dan berangkat 
dari ide dan inisiatif mereka sendiri agar proses belajar berjalan sesuai 
dengan minat dan kebutuhan masing-masing (M. Knowles, 1973). 
Lipman (1991:193) dalam (Hardika & Trisnamansyah, 2010) 
menjelaskan, bahwa kreativitas seseorang sangat erat hubungannya 
dengan daya imajinasi dan kerja otak yang kuat. Dengan sikap kreatif 
segala sesuatu yang dianggap rumit (complicated) akan menjadi sederhana 
dan menjadi lebih mudah dipahami. Sikap kreatif juga akan memperkaya 
pola pikir seseorang, sebab orang yang kreatif tidak suka mengulangi 
sesuatu yang sudah jelas atau lampau dan akan menyelesaikan pekerjaan 
dengan metode yang berbeda dengan orang lain. Orang kreatif juga tidak 
mau menerima informasi begitu saja tanpa pembuktian terlebih dulu dan 
mereka akan terus mencari sesuatu yang dianggap baru. Orang kreatif 
menyelesaikan masalah dengan cara-cara baru, selalu memperhatikan 
faktor-faktor di lingkungannya, berpikir paralel dalam menyikapi 
permasalahan, bersifat terbuka, fleksibel dalam berpikir, dan bebas 
berekspresi (Davis, 2018).  

Dengan demikian, pembelajaran modern bukan sekedar aktivitas 
transfer pengetahuan (transfer of knowledge) untuk mencapai intellectual 
capital, akan tetapi lebih merupakan suatu proses perubahan untuk 
membangun human capital sebagai investasi masa depan yang siap 
menghadapi situasi dan kondisi lingkungan yang serba kompetitif 
(Gifford & Nilsson, 2014). Model pembelajaran semacam ini harus 
dibangun secara sistematis dan didesain berdasar atas prinsip-prinsip 
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pembelajaran yang benar.  Pembelajaran harus selalu memperhatikan 
dimensi peserta belajar sebagai subjek belajar yang memiliki potensi 
untuk berkembang secara mandiri. Belajar bukan proses intervensi 
perilaku dan pemikiran yang dilakukan oleh pendidik, akan tetapi 
merupakan proses penyadaran, pembangkitan dan pemberdayaan peserta 
belajar dalam mengembangkan seluruh potensi diri untuk melakukan 
perubahan lingkungan sebagai upaya membangun kesadaran diri untuk 
menjadi apa saja yang diinginkan (Freire et.al, 1986). 

Menurut Argyris dan Schon dalam (Schwarz, 2002) dikemukakan, 
bahwa core value pendekatan keterampilan fasilitator meliputi validitas 
informasi (information validity), bebas dalam menginformasikan pilihan (free 
and informed choice), memiliki komitmen yang kuat (internal comitment) dan 
perasaan empati kepada sasaran (compassion). Adapun deskripsi dari 
masing-masing core value tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Core Value Description 
Valid information ● People share all relevant information 

● People share information in such a way that others understand their 
reasoning 

● People share information in such a way that others can independently 
validate it 

● People constantly seek new information to determine whether past decisions 
should be changed on the basis of new, valid information 

Free and informed 
choice 

● People define their own objectives and methods for achieving them 
● Choices are not coerced or manipulated 
● Choices are based on valid information 

Internal commitment ● People feel personally responsible for their choices; they own their decisions 
● Commitment to action is intrinsic, rather than based on reward or 

punishment 
Compassion ● People temporarly suspend judgment 

● People appreciate others and their own suffing 
 

Gambar 6. Tabel Core Value Pendekatan Fasilitatif 
Sumber: Schwarz, (2002:46) 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa inti pendekatan fasilitatif 
terletak pada akurasi dan validitas informasi yang didiskusikan dalam 
pembelajaran, kebebasan menentukan informasi atau pesan belajar yang 
akan dibahas, komitmen masing-masing orang yang terlibat dalam proses 
fasilitatif, dan sikap empati yang bisa ikut merasakan persoalan peserta 
lain. Pendek kata, hakikat fasilitasi adalah membangun kepercayaan diri 
peserta belajar agar lebih berdaya dan mampu memutuskan sendiri 
permasalahan yang dihadapi secara bertanggungjawab melalui 
pendampingan, perbantuan, penugasan, dan  penguatan.   

Di samping itu, dalam pembelajaran fasilitatif, pihak fasilitator harus 
memahami organisasi belajar, organisasi peserta belajar, organisasi 
lingkungan belajar, dan organisasi sistem pendukung lainnya (Rogers, 
1964). Pemahaman tentang berbagai organisasi tersebut sangat diperlukan 
agar fasilitator dapat mengambil sikap yang tepat dan memerankan dirinya 
sebagai pemandu dan pengendali jalannya belajar. Bahkan, kebebasan 
belajar peserta belajar agar bisa mengekspresikan dirinya dalam aktivitas 
pembelajaran memerlukan dukungan fasilitator belajar akan 
pemahamannya terhadap berbagai organisasi sistem belajar tersebut.  

 
Rambu-rambu Interaksi Edukatif Pembelajaran Fasilitatif 
Berdasar Transfer of Learning 
Hadirin yang saya mulyakan, 

Penggunaan model pembelajaran fasilitatif ini dinilai mampu 
mengatasi patologi belajar peserta belajar yaitu kebiasaan membaca yang 
hanya sekilas dan terpaku hanya pada detail (pokok kalimat) yang tidak 
disertai kemampuan mengungkap makna kandungan dan argumentasi isi 
pesan belajar.  Model pembelajaran fasilitatif berbasis transfer of learning ini 
ditekankan pada proses pengembangan dan pembangkitan mindset 
peserta belajar dan pembelajar, bahwa belajar bukan sekedar transfer 
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pengetahuan dan informasi, tetapi merupakan transfer strategi 
bagaimana cara belajar (Freire, 2013). 

Adapun rambu-rambu implementasi model pembelajaran fasilitatif 
berlandaskan prinsip transfer of learning yang sudah saya kembangkan 
melalui beberapa penelitian dapat dilihat pada ringkasan tabel berikut ini. 

 
Gambar 7. Tabel Rambu-rambu Pembelajaran Fasilitatif  

Transfer of Learning 
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Pada temuan penelitian lain menunjukkan, bahwa persepsi positif 
peserta belajar terhadap gaya mengajar dan lingkungan belajar akan 
menghasilkan konsep diri positif. Konsep diri positif akan menghasilkan 
persepsi positif terhadap keseluruhan proses pembelajaran dan ini akan 
menghasilkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi terhadap capaian 
belajar untuk masa depannya (Hardika, 2009). Temuan penelitian ini 
menunjukkan, bahwa persoalan pembelajaran harus dipecahkan melalui 
berbagai pendekatan dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, faktor 
pribadi dan sosial, gaya belajar, model pembelajaran yang dipilih, 
kemampuan memberikan pemahaman secara efektif, dan 
membangkitkan semangat belajar.  Penerapan model pembelajaran juga 
harus mampu memberikan sikap positif peserta belajar terhadap capaian 
belajar dan kehidupan masa depan.  

Cranton (2002) memahami pembelajaran yang memiliki ciri fasilitatif 
dengan pelibatan penuh peserta belajar akan dapat menghasilkan 
transformasi ke arah penyadaran diri terhadap kesalahan dan persepsi 
negatif. Melalui pembelajaran yang berkarakter transformatif, peserta 
belajar dikondisikan untuk secara terus-menerus melakukan peninjauan 
kembali, melakukan refleksi, mempertanyakan atau bahkan menggugat 
terhadap perpektif yang telah dimiliki selama ini (Cranton, 2010).  

Setelah menemukan sejumlah titik lemah dalam pembelajaran, maka 
pada saat bersamaan peserta belajar juga menemukan cara pandang baru 
beserta asumsi yang mendasarinya, dan pada gilirannya persepektif baru 
tersebut dinilai tepat (appropriate) dalam memaknai realitas sosial 
pembelajaran. Akhirnya secara sadar peserta belajar beralih pada 
perspektif baru (new perspective) dan meninggalkan perspektif lama (prior 
perspective) sehingga peserta belajar telah mengalami transformasi cara 
belajar yang baik. Menurut Merriam (2001), pembelajaran transformatif 
dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dapat menghasilkan 
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perubahan kerangka berpikir (peta kognitif) dan perubahan sikap (afektif) 
pada peserta belajar. Pembelajaran transformatif merupakan desain 
pembelajaran yang dirancang dalam kerangka untuk mengubah 
kepribadian seseorang secara fundamental. Orientasi utama 
pembelajaran transformatif menurut Boyd adalah untuk 
mengembangkan kepribadian seseorang secara medasar dengan cara 
membebaskan seseorang dari belenggu ketidaksadaran terhadap muatan 
dan norma-norma pola kebudayaan yang dianut dan dapat membatasi 
potensi aktualisasi diri.    

Menurut Low dan Nelson (2005) pembelajaran fasilitatif-
transformatif merupakan proses pembelajaran yang berorientasi untuk 
mentransformasikan peserta belajar menjadi an effective person. 
Pembelajaran fasilitatif merupakan model pembelajaran yang ditujukan 
untuk proses pemberdayaan para peserta belajar sehingga peserta belajar 
(a) mampu membangun hubungan yang lebih sehat dan produktif, (b) 
mampu memecahkan masalah yang dihadapi dan mampu membuat 
keputusan secara lebih baik, (c) mampu mengelola diri sehingga dapat 
mencapai tujuan yang diharapkan, (d) selalu siap untuk dapat menggapai 
tujuan secara optimal, dan (e) dapat bertindak secara lebih bijak dan 
bertanggungjawab.   

Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran fasilitatif harus berpusat pada 
peserta belajar (learner centered), lebih berfokus pada proses-proses dialog 
daripada penyampaian informasi oleh pendidik, dan dengan cara 
demikian akan terjadi proses dialogis antara pendidik dan peserta belajar, 
serta kegiatan pembelajaran lebih relevan dengan frame of reference peserta 
belajar. Inti pembelajaran transformatif, menurut Low dan Nelson, 
adalah merupakan proses pembelajaran yang menekankan pada 
pengembangan perilaku pebelajar sehingga mereka dapat 
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mengembangkan diri dan performance dalam kehidupan dan kinerja 
sepanjang karirnya.   

Sullivan (2003) memahami pembelajaran  fasiltatif sebagai 
pembelajaran yang diorientasikan pada perubahan secara mendasar dan 
bersifat struktural pada diri seseorang, serta terjadinya perubahan 
tersebut berkaitan erat dengan asumsi-asumsi yang mendasari pemikiran, 
perasaan, dan perbuatan seseorang. Perubahan pada asumsi-asumsi dan 
nilai-nilai yang mendasari pemikiran, perasaan, dan perbuatan itu 
berpengaruh pada cara seseorang berada di dunia (way of being in the world). 
Terkait dengan hal tersebut termasuk di dalamnya perubahan dalam cara 
pandang terhadap dirinya sendiri (konsepsi diri), cara menempatkan diri 
di dalam kehidupan, cara membangun hubungan dengan orang lain dan 
alam sekitarnya, serta perubahan terhadap visi hidup yang dimiliki. 
Berpijak pada sejumlah pemahaman di atas dapat diambil kesimpulkan 
bahwa pembelajaran fasilitatif merupakan model pembelajaran yang 
lebih diorientasikan pada transformasi (perubahan dan atau perbaikan) 
perspektif atau cara pandang para peserta belajar, sehingga dapat menjadi 
pribadi-pribadi yang lebih arif dalam bertindak, dewasa dalam berfikir, 
bijak dalam mengambil keputusan.   

Untuk mengetahui apakah seseorang telah mengalami transformasi 
atau tidak dapat diketahui melalui sejumlah indikator yang disebut 
sebagai indicative of transformation (Mcgonigal, 2005).  Menurut Cranton 
(1992) terdapat 3 macam perubahan yang bisa dikategorikan sebagai 
indijasi transformasi, yaitu (a) terjadinya perubahan asumsi dasar (change 
in assumption), (b) terjadinya perubahan perspektif (change in perspective), dan 
(c) terjadinya perubahan perilaku (change in behavior). Robert D Boyd 
(1989) menambahkan bahwa hasil dari pembelajaran transformatif 
adalah terjadinya perubahan diri (change in self).  Berkaitan dengan 
implementasi model pembelajaran transformarif berbasis learning how to 
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learn, indikasi yang digunakan untuk mengukur terjadinya transformasi 
pada diri peserta belajar lebih pada perubahan perilaku sebagai indicative 
of tranformation.  

Pembelajaran dengan model fasilitatif untuk menghasilkan beripikir 
kritis memerlukan kelengkapan sistem dan model yang memungkinkan 
terjadinya perubahan sikap dan perilaku peserta belajar secara 
bertanggungjawab. Pembelajaran yang menginspirasi (inspiring learning) 
adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada falsafah terjadinya 
perubahan sikap dan perilaku belajar dengan mengutamakan pelibatan 
peserta belajar dan sumber belajar lainnya secara inklusif dalam sistem 
pembelajaran (Mezirow, 2018).  Model pembelajaran inspiratif didesain 
untuk meningkatkan daya kritis peserta belajar dalam menyikapi potensi 
diri dan lingkungannya dengan berprinsip pada learning process dan 
berdasar atas filosofi “belajar bagaimana cara belajar” atau learning how to 
learn (Unesco, 2005).  
 
Penutup  

Dari keseluruhan paparan tersebut, terdapat beberapa aspek 
pembelajaran yang perlu diperhatikan, yaitu hakikat pembelajaran, 
karakter individu dan sosial peserta belajar, tipe dan karakter kelompok 
sasaran belajar, ruang lingkup program belajar, tipe dan karakteristik 
organisasi belajar, dan pengkategorian capaian belajar. Hal-hal lain yang 
berkenaan dengan pola belajar, orientasi belajar dan konstruksi belajar 
terutama kelompok belajar yang dikelola atas inisiatif masyarakat sendiri 
masih harus dikaji dan dikembangkan lagi demi efektivitas pembelajaran. 
Demikian pula persoalan yang berkenaan dengan model pembelajaran 
yang relevan dengan karakteristik sasaran juga masih perlu dilakukan 
kajian secara mendalam. Keberhasilan belajar tidak semata-mata 
ditentukan oleh kecerdasan guru/dosen/instruktur/tutor dan peserta 



28  PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR 

belajar, tetapi juga dipengaruhi oleh ketepatan dalam memilih dan 
menerapkan model pembelajaran.  

Dalam teori humanistik dibutuhkan tiga sikap fasilitator 
pembelajaran, yaitu memahami realitas peserta belajar dan situasi yang 
terjadi dalam pembelajaran, memiliki sikap menghargai dan menerima 
eksistensi peserta belajar sebagai makhluk berdaya dan berpotensi, dan 
memiliki pengertian dan sikap empati kepada peserta belajar. Dalam 
bukunya Freedom to Learn, Rogers menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip 
dasar humanistik, yaitu (1) manusia mempunyai kemampuan belajar 
secara mandiri, (2) belajar akan bermakna apabila bahan pembelajaran 
memiliki relevansi dengan kebutuhan peserta belajar, (3) proses belajar 
tidak bertentangan dengan persepsi peserta belajar, (4) tidak ada ancaman 
dalam pembelajaran, (5) belajar dengan melakukan pelibatan, (6) belajar 
dengan prinsip tanggungjawab, (7) belajar harus dibangun dari inisiatif 
sendiri berdasar atas kemauan dan kemampuan peserta  belajar, dan (8) 
belajar yang bertumpu pada proses (learn how to learn). 
 
Bapak ibu seluruh hadirin yang saya mulyakan,  

Di akhir pidato saya ini, izinkan saya memanjatkan puji syukur ke 
hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan hidayah dan karuniaNya 
sehingga saya bisa hadir di forum terhormat ini untuk melaksanakan 
kewajiban akademik pidato pengukuhan guru besar. Izinkan pula saya 
menghaturkan terima kasih yang setingi-tingginya kepada seluruh 
pimpinan dan staf, baik dari institusi Universitas Negeri Malang maupun 
dari luar. 

Secara khusus, rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya 
sampaikan kepada: 
1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI yang 

telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban 
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jabatan Guru Besar di bidang Ilmu Pendidikan Luar Sekolah, 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. 

2. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. 
H. Sukowiyono, SH., M.Hum beserta segenap anggota dan Ketua 
Komisi Guru Besar beserta anggota yang telah menghantarkan saya 
untuk meraih jabatan akademik Guru Besar sehingga saya 
berkesempatan berdiri di mimbar terhormat ini untuk melaksanakan 
kewajiban akademik Pidato Pengukuhan Guru Besar. 

3. Rektor Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, 
M.Pd beserta jajaran pimpinan Universitas Negeri Malang yang telah 
memberikan dukungan dan menghantarkan saya menjadi bagian dari 
akademisi dengan jabatan akademik Guru Besar. 

4. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Bapak 
Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd dan seluruh jajaran yang 
telah memberikan dorongan dan dukungan luar biasa kepada saya 
untuk memproses berkas pengusulan guru besar. 

5. Ketua Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen UM Prof. Dr. Arif 
Hidayat, M.Si beserta seluruh anggota tim yang telah memberikan 
perhatian luar biasa atas berkas usulan guru besar saya sehingga 
jabatan Guru Besar dapat saya raih. 

6. Ketua Departemen PLS FIP UM, Dr. Zulkarnain, M.Si., M.Pd, 
Sekretaris Departemen PLS Dr. Sri Wahyuni, M.Pd dan seluruh 
kolega akademisi yang telah memberikan perhatian kepada saya 
dalam pengusulan jabatan Guru Besar ini, yaitu Ibu Dr, Umi Dayati, 
Mas Dr. Sucipto, Dr. Lasi P., Dr. Endang S, Dr. M. Ishaq, Mas 
Sopingi, Mas Suripan, Mbak Dr. Ellyn S D, mbak Anggia, Mas 
Kukuh, Mas Edi W (Kalab), mbak Dr. Anggia L, Mbak Dr. Ica, Mas 
Dr. Ahmad, Mbak Ummu, mbak Fera, mbak Citra, dan lain-lain yang 
barangkali terlewatkan dalam penyebutan saya. Terimakasih saya 
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sampaikan atas jasa-jasa beliau semoga Allah Swt melimpahkan 
karunia dan keberkahan. 

7. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd., Prof. Dr. Ach. Rasyad, M.Pd., Prof. Dr. 
Sa’dun Akbar M.Pd., Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd, dan kolaborator 
penelitian saya dari luar negeri Ass. Prof. Zabidi bin Abdul Razak 
dari Universitas Malaya Malaysia yang telah berkontribusi luar biasa 
dalam mengantarkan saya meraih jabatan Guru Besar Ilmu 
Pendidikan Luar Sekolah FIP UM. 

8. Bapak Ibu dosen saya di Jurusan PLS FIP UM, yaitu Bapak Drs. M 
Sofwan, M.Pd selaku Ketua Jurusan PLS saat saya diterima sebagai 
Dosen PLS pada tahun 1988, Drs. Latief Ismail, Prof. Soedomo, 
MA., Drs. Zainal Arifin, Drs. Ihsan Hadi Saputro, Drs. Nahcrowi, 
Dra. Dwi Maziyah P, M.Pd., Mas Dzakir, M.Pd., Drs. Nurhadi, 
M.Pd., Drs. Abdillah Hanafi, M.Pd., Dr. Sanapiah Faisal, beliau 
semua sudah berpulang ke Rahmatullah semoga diangkat derajadnya 
dan dimulyakan di sisi Allah Swt. Aminnn YRA. Saya sampaikan 
terimakasih juga yang tak terhingga kepada Bapak Prof. M. Saleh 
Marzuki, M.Ed., Drs. Mulyadi Guntur Waseso, Prof. Dr. Muhajir 
Effendy, M.AP, Drs. Imam Hambali, M.Pd., Drs. Kentar Budhoyo, 
M.Pd atas bimbingan beliau-beliau saya bisa menjadi seperti saat ini. 
Spesial untuk Bapak Mulyadi Guntur Waseso saya selalu ingat pada 
tahun awal 1990 an pertama kali saya mengenal huruf komputer dan 
diajari menulis dengan mesin komputer di rumah beliau Jl. 
Bendungan Sigura-gura. Beliau pula lah yang mengajari saya tata cara 
menulis yang baik dengan standard tulisan yang layak diterbitkan di 
jurnal ilmiah. Semoga beliau semua senantiasa dianugerahi 
kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, baik di dunia saat ini 
maupun di akhirat kelak. Amiiiin YRA. 
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9. Prof. Dr. Sutaryat Trisnamansyah, MA, Prof. Dr. Ishak Abdul Haq 
(Alm) dan Prof. Dr. Mustofa Kamil, M.Pd, selaku tim Promotor saya 
waktu saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 
yang telah melakukan bimbingan luar biasa dan sekaligus sebagai 
motivator saya untuk segera menyelesaikan kuliah doktor saya pada 
saat itu. Atas perkenan Allah SWT dan bimbingan beliau bertiga saya 
berhasil menyelesaikan Program Studi Doktor PLS dalam waktu 2 
tahun empat bulan. 

10. Ketua LP3 Universitas Negeri Malang Bapak I Wayan Dasna, M.Si., 
M.Ed., Ph.D yang telah berhasil meningkatkan kinerja saya untuk 
berkarakter Kerja Cepat, Kerja Benar, Tidak Terlambat. Tidak lupa 
juga saya sampaikan terimakasih kepada para Kapus di LP3 UM, 
yaitu Prof. Dr. Lia Yuliati, M.Pd., Dr. Titik Harsiati, M.Pd., Dra. 
Soerjani Wonorahardjo, Ph.D., Dra. Ella Faridati Zein, M.Pd, Ustd. 
Dr. Khasairi, M.Pd., Gus Dr. A. Yusuf Sobri, M.Pd., Dr. Endang Sri 
Andayani, SE., M.Pd, Siti Muniroh, Ph.D., Ashar, Ph.D, Dr. Ahsan 
Romadhlon., dan Dr. Ika Andriani F, S.Psi, M.Psi, serta bapak ibu 
segenap tendik yang dikoordinatori oleh  Mas Dendi Pristiwanto, 
S.Sos., dan Mbak Liza Retnowulan, S.E., semuanya telah berjasa 
dalam pengusulan guru besar saya, semoga mendapat balasan dari 
Allah Swt Tuhan YME. 

11. Ibu Bapak Pimpinan dan Staf di Unit Koordinator Urusan 
Kepegawaian UM yang dikoordinatori Bapak Dwi Waluyo, S.Sos., 
M.AP, telah bekerja keras menyelesaikan seluruh administrasi dan 
entri data ke Kemendikbud Ristek di Jakarta. 

12. Ibu Bapak tendik di Fakultas Ilmu Pendidikan UM, khususnya 
kepada Ibu Dra. Usna Nurindriastuti beserta staf terutama Mas  
Rizal, Mas Saiful, Mas M. Eko Budi P, dan mbak Lestari yang telah 
bekerja keras membantu proses dan penyediaan data dukung berkas 
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pengusulan guru besar saya, semoga sehat selalu dan mendapat 
balasan berlimpah dari Allah Swt. 

13. Segenap Bapak Ibu guruku sewaktu SD, SMP, dan SPG di 
Tulungagung serta orang-orang hebat yang tidak bisa saya sebutkan 
satu persatu yang telah menginspirasi dan mempengaruhi saya untuk 
menjadi pribadi sukses dalam kehidupan, semoga beliau semua 
dimulyakan Allah Swt, baik di dunia maupun di akhirat. 

 
Ucapan terima kasih dan hormat kepada seluruh anggota keluarga 

saya yang telah berkontribusi luar biasa atas keberhasilan saya meraih 
prestasi seperti saat ini, yaitu: 
1. Ibu dan Ayah saya (Alm) Hj. Katemi dan Alm H. Asmuri serta alm. 

Mertua saya Hj. Umi Khulsum dan H. Muhammad Arifin yang selalu 
mendoakan dan menyayangi anak-anaknya untuk keberhasilan 
hidup. 

2. Bulik saya almarhumah Hj. Bajatin yang telah ikut mengantarkan 
saya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi demi 
keberhasilan hidup saya dan keluarga. Melalui bimbingan belaiu pula 
saya bisa menyelesaikan studi sampai sarjana dan selanjutnya saya 
diterima menjadi dosen Jurusan PLS FIP UM tahun 1988. 

3. Adik-adik saya, Haryono, S.Pd., dan Dr. Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd 
yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Departemen PLS FIP 
UM, Mas-mas dan mbakyu saya, yaitu Mas Isnanto, Mas Samuji 
(alm), mbak Rusbatin, dan Mbak Musiyah, semoga belaiu 
dimulyakan Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat. 

4. Adik sepupu saya yang selalu dekat di hati, Ir. Haryoso Rishadi, 
Sutanto Hadi, S.E. (alm), Tri Adiwati (almh), Ass. Aptk., dan 
Hardiati, B.Sc beserta isteri dan suaminya masing-masing. 
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5. Kakak dan adik ipar saya,  mbak Prof. Dr. Ir. Diana Arfiati, Dik Drs. 
Sulthoni Arifin, Dik Rosyidi Arifin, Dik Ir. Sugeng Arifin, Dik Ir. 
Sunanto Arifin, M.Agr beserta suami dan isterinya masing-masing. 

6. Ucapan terima kasih spesial saya sampaikan kepada yang saya cintai 
Istri saya Dra. Hj. Anik Isnaini dan anak-anak saya, mbak Dani, Mas 
Diansyah, Mbak Deada, dan Mbak Hanida. 
 
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah, 

mengangkat derajad setinggi-tingginya, dan menganugerahi kemulyaan 
dunia dan akhirat kepada beliau semua. Amiiiin ya Rabal’alamiiin. 
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yang Memberdayakan (Tahun 2020) 

4. Transformasi Belajar Generasi Milenial: Tahun 2018 
5. PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF BERBASIS LEARNING 

HOW TO LEARN: Teori, Model dan Implementasi dalam 
Pembelajaran (Tahun 2012) 

6. Pendidikan Luar Sekolah dalam Perspektif Pendidikan Keaksaraan 
(Tahun 2014). 

7. Pendidikan Nonformal dalam Dimensi Kursus: Kebijakan, 
Implementasi, dan Permasalahannya (Tahun 2013) 

8. Psikologi Pendidikan (Anggota Tim Penulis, Tahun 2017). 
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Penelitian/Jurnal Unggulan   
1. Analysis of student learning outcomes’ standards in lecturers in the 

perspective of a disruptive era (Tahun 2021) 
2. Utilization of Various Disruptive Community Learning Resources 

for the Covid-19 Period in the Perspective of Life Based Learning 
(Tahun 2021) 

3. Transformation the Meaning of Learning for Millennial Generation 
on Digital Era (Tahun 2020) 

4. Facilitative Learning to Improve Student Learning Creativity (Tahun 
2018) 

5. Strengthening Education Character of Primary School Educators 
(Proceedings of the1st International Conference on Early Childhood 
and Primary Education Tahun 2018) 

 
Hak Kekayaan Intelektual Unggulan 
1. Hak Cipta Karya Ilmiah: Rekayasa Komunikasi Gethok Tular 

sebagai Media Efektif untuk Penyebaran Pesan Belajar Masyarakat, 
(9 Juli 2019 an. Menkumham, Dirjend Kekayaan Intelektual RI.) 

2. Hak Cipta Karya Ilmiah: Model Pembelajaran Transformatif 
Berbasis Learning How to Learn, (16 Januari 2019 an. Menkumham, 
Dirjend Kekayaan Intelektual RI). 

 
Pengabdian Masyarakat:   
1 Pelatihan dan Lokakarya Strategi Pendampingan Belajar Anak Usia 

Dini dalam Pembelajaran Daring untuk Peningkatan Kualitas dan 
Kepercayaan Orang Tua Mendidik Anak di Kecamatan Sukun Kota 
Malang (Tahun 2021) 

2 Workshop Penyusunan Bahan Ajar Berbasis Kebutuhan dan 
Sumber Belajar yang Adaptif terhadap Era Disruptif untuk 
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Penguatan Karakter Self Learning Mahasiswa di Lingkungan Kampus 
Universitas Negeri Malang (Tahun 2020) 

3 Pendampingan Penyusunan Program Pengembangan Kelembagaan 
dan Pembelajaran POS PAUD di Kecamatan Sukun yang Adaptif 
terhadap Perkembangan Teknologi Informasi Terkini dan Potensi 
Lingkungan Sekitar (Tahun 2019) 

4 Pendampingan Penyusunan Program Pembelajaran Fasilitatif dan 
Kreatif di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Sukun 
Kota Malang (Tahun 2017) 

 
Seminar/Konferensi Nasional dan Internasional: 
1. National Seminar and International Conference, 9-11 September 2015 

Faculty of Education, Gorontalo State University, Gorontalo, 2015. 
2. International Conference of Education and Training (ICET, 2014-

2016) 
3. International Conference on Information Technology and 

Education (ICITE 2020) 
4. International Conference on Learning Innovation 2019 (ICLI 2019, 

Tahun 2020) 
5. Conference on Early Childhood and Primary Education (ECPE 

2018)    
         

Malang, 29 Maret 2022 
Promovenda, 
 
 
 
Prof. Dr. Hardika, M.Pd 
NIP 196310201988121001 
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