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BAB I
HAKIKAT GENERASI 

MILENNIAL

Perubahan yang terjadi baik pada tatanan sosial, ekonomi, 
teknologi, dan budaya seiring dengan berkembangnya zaman, menuntut 
manusia untuk mampu beradaptasi pada setiap perubahan yang ada. 
Perkembangan manusia dari generasi ke generasi yang didiringi dengan 
modernisasi mengakibatkan timbulnya karakter yang berbeda dari satu 
generasi	ke	generasi	yang	 lain.	Perubahan	yang	signifikan	pada	setiap	
generasi membawa ciri khas yang berpengaruh bagi kondisi generasi 
di masa yang akan datang. Perubahan yang positif maupun negatif 
tergantung dari generasi muda yang lahir pada periode yang dialami. 
Salah satu generasi yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah 
generasi millennial yang dinilai sangat berpengaruh bagi setiap negara 
terutama dalam bidang pendidikan, bisnis kreatif dan arah politik masa 
depan.  

A. Pengertian Generasi Millennial

Generasi millennial merupakan bagian dari perkembangan dan 
perumbuhan yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sehingga 
menimbulkan perubahan yang berjalan sangat cepat. Istilah generasi 
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millennial	 sendiri	 ditemukan	 oleh	 seorang	 peneliti	 ahli	 demografis	
bernama Willian Straus dan Neil Howe.  Generasi millennial dikenal juga 
dengan sebutan generasi Y yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000. 
Generasi yang muncul setelah generasi ini adalah generasi Z ( Faiza dkk, 
2018: 1).

Pada tahun 2018, sebagian besar pemuda-pemudi adalah mereka 
yang lahir sebagai generasi milennial. Hal ini dikarenakan generasi 
ini lahir diantara 2 milennial yang berbeda yaitu sebelum tahun 2000 
(pre-milennial) dan setelah tahun 2000 (pasca milennial). Generasi 
ini merupakan generasi yang dianggap paling berhasil karena mampu 
beradaptasi pada kedua zaman tersebut. Pada umumnya generasi 
milennial adalah keturunan dari generasi baby boomers yaitu generasi 
yang lahir setelah perang dunia 2 yaitu antara tahun 1946-1964. Generasi 
Baby Boomers identik dengan karakteristik pekerja keras dan perintis 
sebagai dampak dari kondisi ekonomi pasca perang dunia sehingga para 
tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi negara 
seperti semula. (Santoso.2017:1) 

Setelah generasi baby boomers, terdapat sebuah gerasi lain yang 
muncul sebelum generasi millennial (generasi Y) yang disebut dengan 
generasi X. Generasi ini memiliki karakteristik  mampu beradaptasi, 
mampu menerima perubahan dengan baik dan disebut sebagai generasi 
yang tangguh. Generasi X juga memiliki karakter mandiri dan loyal, 
sangat mengutamakan citra, ketenaran, dan uang. Mereka merupakan 
tipe pekerja keras serta menghitung kontribusi yang telah diberikan 
perusahaan terhadap hasil kerjanya (Jurkiewicz, 2000 dalam Putra 
2016:127).

Generasi millennial lahir dan tumbuh ketika teknologi seperti 
komputer berevolusi dari yang semula berupa perangkat yang mahal, 
besar dan sulit digunakan menjadi perangkat rumahan yang murah dan 
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mudah digunakan. Ketika internet mulai dikenal oleh banyak kalangan 
generasi milennial telah mencapai usia yang cukup dewasa sehingga 
nilai-nilai hidup yang ditanamkan oleh orangtua dari generasi milennial 
masih memiliki ciri sosial. Berkerja secara kolaboratif dalam sebuah tim 
adalah salah satu contoh dari sikap bekerja yang baik pada generasi ini 
(Khozin,2018:39-40).

B. Karakteristik Generasi Millennial

Ungkapan generasi millennial atau millennium mulai dipakai pada 
editorial koran besar Amerika Serikat pada tahun 1993. Generasi ini 
banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, 
instant messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter, dengan 
kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era internet 
booming (Lyons, 2004 dalam Putra, 2016). 

Lyons juga menjelaskan karakteristik generasi millennial yaitu:
1.	 Karakteristik dari masing-masing individu generasi millennial 

berbeda satu sama lain tergantung lingkungan tempat ia dibesarkan, 
strata ekonomi, dan sosial keluarganya,

2.	 Pola komunikasi generasi millennial  sangat terbuka dibanding 
generasi-generasi sebelumnya,

3.	 Generasi millennial merupakan pemakai media sosial yang fanatik 
serta kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan 
teknologi, 

4.	 Generasi millennial lebih terbuka dengan pandangan politik 
dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap 
perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, 

5.	 Generasi millennial memiliki perhatian yang lebih terhadap 
kekayaan.

Karakteristik lain dari generasi millennial terletak pada penggunaan 
teknologi. Hal ini terbukti ketika berada di tempat umum yang menarik 
baginya generasi millennial selalu menyempatkan diri mengambil gambar 
atau yang lebih dikenal dengan sebutan selfie lalu mengunggahnya ke 
media sosial yang mereka miliki seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, 
BBM, Twitter dan lain sebagainya. Selain itu, generasi millennial kurang 
menyukai televisi dan membaca buku secara konvensional. Generasi ini 
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menganggap bahwa membaca buku secara konvensional adalah aktivitas 
yang membosankan. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih untuk 
membaca buku dari e-book yang dinilai lebih mudah dibawa kemanapun, 
serta menggunakan sumber informasi seperti Google untuk dapat 
menemukan informasi yang mereka inginkan. Semua hal tersebut dapat 
mereka dapatkan hanya dengan membawa gadget yang kini sangat erat 
penggunaannya dan bahkan sulit lepas gari genggaman mereka (Faiza 
dkk. 2018:4-6).

Generasi millinnial memiliki kecenderungan yang berbeda dari 
generasi sebelumnya, namun di samping itu generasi millennial memiliki 
kelebihan dan kekurangan yang harus dikelola dengan baik agar dapat 
menjadi generasi yang maju. Kelebihan dari generasi millennial secara 
umum adalah
1. Mampu bersaing dan berinovasi

Ditengah kecanggihan teknologi yang berkembang, generasi 
millennial tumbuh dengan sangat terbuka sehingga mampu melakukan 
beberapa pekerjaan sekaligus dengan tetap kondusif. Generasi ini 
mampu menciptakan inovasi dan bersaing dengan pasar yang lebih 
luas. Selain itu, generasi ini juga merupakan generasi yang dianggap 
paling	 berpendidikan	 karena	 mereka	 hidup	 saat	 konflik	 sudah	 mulai	
mereda sehingga mereka dapat mengenyam pendidikan yang layak. Cara 
pandang generasi millennial dalam menanggapi sebuah isu juga sangat 
berbeda dengan generasi sebelumnya serta sangat mudah tanggap dalam 
menghadapi isu yang ada. Dalam dunia kerja, generasi ini juga lebih 
berjiwa pengusaha yang  menyukai bekerja diluar rungan yang didukung 
dengan segala kebebasan dibandingkan dengan bekerja dalam ruangan 
kantor yangdianggap membosankan. 
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2. Fleksibel dalam menghadapi perubahan
Generasi millennial dikenal santai namun bertanggungjwab serta 

mampu menyesuaikan keadaan dengan cepat. Mereka menyukai 
kebebasan namun memiliki jiwa social yang tinggi. Mereka menganggap 
berbagi adalah gaya hidup yang menjadi investasi dan suatu saat dapat 
dituai hasilnya. 
3. Mandiri	dan	mampu	berfikir	kritis

Berkembangnya teknologi yang begitu pesat membuat generasi 
millennial mampu menyesaikan pekerjaan dengan mudah. Bagi mereka 
pengembangan diri adalah hal yang lebih penting dibandingkan 
dengan kepuasan bekerja. Bahkan generasi ini tidak mau memperbaiki 
kesalahannya dan lebih memilih untuk mengembangkan kelebihan yang 
dimilikinya. 

Namun, dibalik segudang kelebihan yang dimiliki, terdapat beberapa 
kelemahan dari generasi yang sangat bergantung pada teknologi ini 
yaitu,
1. Labil

Generasi millennial cederung mudah bosan apalagi terhadap 
pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion mereka. Mereka 
cenderung	 menyukai	 sesuatu	 yang	 instan	 dan	 malas	 berfikir	
mendalam. Mereka juga dikenal tidak loyal dan lemah dalam hal 
pengetahuan. 

2. Semaunya sendiri
Kecenderungan generasi millennial untuk bersikap semaunya sendiri 
adalah karena ketidaksukaan mereka untuk diatur. Misalnya ketika 
berada di kantor mereka bahkan bisa saja memakai sandal jepit 
asalkan nyaman bagi mereka. 

3. Mudah terbawa arus yang belum tentu positif
Generasi millennial memiliki gaya yang kebarat-baratan dan kurang 
tertarik untuk melestarikan budaya sendiri. Di zaman yang serba 
mudah seperti saat ini, mereka cenderung cepat merasa puas dan 
memiliki sifat malas yang sulit untuk dihilangkan. 

4. Kurang pandai mengatur keuangan
Di usia yang masih muda dan produktif, generasi millennial 
tidak memperhatikan catatan pengeluaran dan tidak memiliki 
pertimbangan yang matang pada setiap pengeluaran mereka. 
Dengan darah muda yang masih melekat, mereka kurang mampu 
berfikir	jangka	panjang.	
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Hasil penelitian yang diakukan oleh Lancaster & Stillman pada 
tahun 2002  menunjukkan perbandingan perbedaan generasi dengan 
sampel mulai dari tahun 1950an sampai dengan awal ahun 2000, 
menunjukkan perbedaan karakteristik dari 3 kelompok generasi, yaitu 
generasi baby boomers, generasi X dan generasi Y (Millennial) Berikut 
disajikan tabel perbandingan karakteristik generasi millennial dengan 
generasi sebelumnya menurut Lancaster & Stillman (2002) dalam Putra 
(2016:127) .

faktor Baby Boomers Generasi X Generasi 
Milennial 

Attitude Optimis Skeptis Realistis

Overview

Generasi ini seringkali 
terlalu idealis untuk 
membuat perubahan 
positif didunia serta 
percaya pada adanya 
peluang,. Mereka 
memiliki sifat yang  
kompetitif dan 
mencari cara untuk 
melakukan perubahan 
dari sistem yang 
sudah ada.

Generasi ini 
dikenal tertutup, 
sangat independen 
dan punya 
potensi. Mereka 
tidak bergantung 
pada orang lain 
untuk menolong 
mereka

Genreasi 
yang sangat 
menghargai 
perbedaan, lebih 
memilih bekerja 
sama daripada 
menerima 
perintah, 
dan sangat 
pragmatis ketika 
memecahkan 
masalah 

Work 
habits

Memiliki  rasa 
optimis yang tinggi, 
pekerja keras yang 
menginginkan 
penghargaan secara 
personal, memiliki 
kepercayaan 
terhadap  perubahan 
dan perkembangan 
diri sendiri

Sadar akan adanya 
keragaman 
dan pemikiran 
global, ingin 
menyeimbangkan 
antara pekerjaan 
dengan kehidupan, 
bersifat informal, 
mengandalkan 
diri sendiri, 
menggunakan 
pendekatan 
praktis dalam 
bekerja, ingin

Memiliki rasa 
optimis yang 
tinggi, fokus 
pada prestasi, 
percaya diri, 
percaya pada 
nilai-nilai moral 
dan sosial, 
menghargai 
adanya 
keragaman
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faktor Baby Boomers Generasi X Generasi 
Milennial 

Attitude Optimis Skeptis Realistis

bersenang –senang 
dalam bekerja, 
senang bekerja 
dengan teknologi 
terbaru

C. Pola Pikir Generasi Millennial

Generasi millinial memiliki pola pikir yang sangat khas. Pola pikir 
yang khas ini dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi dan 
informasi pada zamannya, yang memungkinkan hubungan yang lebih 
luas. Namun, menurut  Lyons (2004) ciri-ciri generai millennial masing-
masing individu berbeda, tergantung dimana ia dibesarkan, strata 
ekonomi, keadaan sosial keluarganya.  Generasi millinial memiliki pola 
komunikasi yang sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya. 
Generasi ini merupakan generasi pemakai media sosial yang fanatik dan 
kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, 
lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga generasi 
millinnial terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang 
terjadi di sekelilingnya.

Secara umum, pola pikir generasi millennial sangat terbuka dan 
menghargai perbedaan, lebih memilih kerjasama dalam menyelesaikan 
permasalahan daripada menerima perintah, serta pragmatis dalam 
menyelesaikan persoalan ( Lanscater and Stillman, 2002). Generasi ini 
lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, memiliki perhatian 
yang lebih pada kekayaan, kreatif, inovatif, menyukai sesuatu yang 
praktis dan instan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Hunt dan 
Jennifer group (2011:1) yaitu This is the newest generation to enter the 
workforce. Leader across disciplines are taking note of the challenges 
and opportunities associated with training this unique.

Akses yang luas terkait teknologi dan informasi memungkinkan 
generasi ini memiliki wawasan yang luas. Berbagai informasi dari 
belahan dunia yang notabene sangat bervariasi, menyebabkan pola pikir 
mereka terbiasa dengan adanya perbedaan. Perbedaan dianggap sebagai 
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keragaman yang patut diapresiasi dan ditolerir sebagai bentuk saling 
menghargai. Semakin luas informasi yang didapat, semakin terbuka dan 
menghargai perbedaan yang ada di sekitar mereka.

Generasi millennial tidak lagi tertarik dengan pekerjaan dengan 
strukstural yang rapat. Karena sistem kerja tersebut menuntut ketaatan 
yang tinggi dan pembatasan terhadap improvisasi. Padahal generasi ini 
telah terbiasa dengan aliran ide dan wawasan yang luas. Karena itu, 
generasi ini lebih menyukai pekerjaan yang memungkinkan menyalurkan 
ide, kerjasama.

Keterbukaan informasi, juga berpengaruh pada cara pandang 
generasi ini terkait bidang politik dan ekonomi. Dunia politik tidak hanya 
dihuni oleh sarjana lulusan hukum atau tata negara saja, namun oleh 
siapa saja dari bidang yang bervariasi. Bidang pekerjaan juga demikian. 
Banyak yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya, namun lebih 
mengandalkan keahlian atau kesempatan karena memanfaatkan 
kemudahan hubungan melalui media sosial.

Generasi ini sangat kaya akan ide kreatif dan inovatif. Berbagai 
informasi yang mudah diakses,membuka pikiran tentang pentingnya 
sesuatu yang terbarukan, unik, menarik dan berdaya saing. Karena 
itu generasi ini selalu menghargai ide kreatif dan inovatif. Menurut 
Hunt, hali ini disebabkan mereka sangat menyukai trial and error 
yang memungkinkan untuk selalu belajar dan evaluasi diri. Bahkan 
menurutnya, They want learning to be creative, interactive, and fun, 
and they enjoy khinking outside the box (Hunt& Tucciarone, 2011:2)

Salah satu hal prioritas dalam pengambilan keputusan pada generasi 
millennial adalah materi. Kekayaan merupakan hal yang sangat penting 
untuk diperjuangkan. Banyak tokoh inspiratif bagi generasi ini adalah 
orang-orang yang berwal dari nol , yang akhirnya berhasil meraih puncak 
kesuksesan dan kekayaan dengan perjuangannya. Dedikasi dan semangat 
kerja juga dilandasi oleh money orientate, sehingga penghargaan 
terhadap suatu hasil kerja juga lebih dinilai dengan materi. 

Namun yang paling utama pada pola pikir mereka, adalah 
pentingnya	 efisiensi	 waktu.	 Pola	 pikir	mengahargai	 yang	 	 praktis	 dan	
instan, dipengaruhi oleh kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di sekitar mereka. Waktu adalah sesuatu yang berharga, 
sehingga semakin cepat persoalan atau pekerjaan dapat diselesaikan, 
akan semakin baik. Hal inilah yang membuka peluang berbagai ide 
kreatif	yang	didasarkan	pada	kebutuhan	 	efisiensi	waktu,	seperti	toko	
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online, pendaftaran sekolah online, ojek online, serta delivery order 
untuk pembelian barang.

Sejak lama generasi millennial diyakini sebagai generasi yang 
mengedepankan berpikir kritis serta mengandalkan akal budi. Kemajuan 
teknologi yang begitu pesat membuat mereka ditutut untuk lebih gesit 
dalam segala hal dibandingkan dengan pendahulunya. Sehingga agar 
tidak mudah dibodohi oleh teknologi, generasi millennial harus mampu 
memandang teknologi dari sisi yang berbeda serta mengendalikan setiap 
komponen teknologi dengan bijak. Perkembangan zaman yang sangat 
pesat, generasi millennial sangat mudah larut dengan kondisi yang 
ada. Mereka akan mudah terseret arus baik yang menimbulkan dampak 
negatif maupun positif. Untuk itu, diperlukan tumpuan yang kokoh bagi 
mereka sebagai salah satu modal yang kuat untuk tetap berada pada 
jalur kebenaran yaitu budi pekerti dan kepribadian yang luhur. 

Berpegang teguh pada setiap norma yang sudah ada sangat diperlukan 
bagi generasi millennial untuk dapat membentengi diri mereka dari 
paparan konten negatif yang dapat merusak moral. Mereka dikenal 
sebagai generasi yang terlalu serius dalam menanggapi setiap berita, 
opini, dan pembicaraan orang lain. Oleh karena itu, mereka harus 
mampu menjadi produsen konten positif misalnya dengan mengajak 
masyarakat untuk mencintai budaya baca dan tulis.  Selain itu, mereka 
juga memiliki gaya hidup yang cenderung konsumtif dan menganggap 
bahwa pekerjaan dan kebahagiaan dapat mereka peroleh hanya dengan 
gadget yang mereka mainkan. Rasa ingin tau yang dimiliki gerasi ini 
rendah serta kebanyakan dari mereka kurang mampu bekerja dalam 
tim.  Generasi millennial cenderung suka berpindah pekerjaan dengan 
alasan ingin mencari pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga membut 
karir mereka sulit meningkat (Faiza dkk, 2018 : 10-15).

D. Pola Tindak Generasi Millennial

Pola tindak generasi millennial sangat dipengaruhi oleh pola pikir 
mereka. Generasi ini sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang 
terjadi di sekitarnya. Pola pikir yang lebih terbuka, membuat generasi ini 
lebih mudah memanfaatkan segala fasilitas dan teknologi. Pemanfaatan 
informasi dan teknologi (IT) dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal 
yang utama pada generasi millennial. Handphone adalah salah satu 
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barang yang dibawa kemanapun mereka pergi. Alat komunikasi seperti 
ponsel sama pentingnya dengan dompet dan uang. Setiap jam bahkan 
setiap menit generasi millennial harus selalu mengecek alat komunikasi 
mereka untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewatkan. 
Alat komunikasi modern ini yang memungkinkan mereka dapat tetap 
terhubung dengan dunia luar pada waktu kapanpun tanpa batasan.

Jaringan virtual sangat diutamakan dalam rangka hubungan 
pertemanan, karena dengan munculnya teknologi internet hubungan 
antar	 manusia	 lebih	 mudah	 dan	 efisien.	 Jangkauan	 komunikasi	 yang	
sangat luas dengan fasilitas media sosial memberikan kemudahan kepada 
setiap individu di suatu negara dapat berteman dan menjalin kerjasama 
dengan individu  lain dari berbagai belahan dunia, berbagi informasi, 
bahkan bertatap muka dan berbincang tanpa harus bertemu secara 
langsung. Melalui media sosial, jaringan pertemanan dan informasi 
sangat cepat berkembang. Pertemanan di dunia sesungguhnya, biasanya 
berbanding terbalik dengan pertemanan virtual. Ketika antar individu 
bertemu, mereka lebih sibuk dengan gadget mereka untuk berhubungan 
dengan teman dari dunia maya. Kesempatan untuk berkomunikasi dengan 
orang di dekatnya berkurang. Biasanya generasi ini lebih mengenal dan 
mengetahui informasi yang berasal dari daerah yang jauh dibandingkan 
dengan yang ada di dekatnya. Relationship lebih mudah dibangun di 
dunia maya daripada pada kehidupan senungguhnya. 

Efisiensi	 waktu	 menjadi	 hal	 utama	 dalam	 pertimbangan	
generasi millennial saat melakukan sesuatu. Mereka selalu berupaya 
menyelesaikan persoalan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal ini 
disebabkan oleh kecepatan dalam hal arus teknologi dan informasi. Hasil 
sebuah pekerjaan tidak hanya dinilai secara kualitas, namun juga waktu 
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pengerjaannya.	Biaya	lebih	dapat	menyertai	upaya	efisiensi	waktu	ini.	
Hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh individu yang memandangnya 
sebagai peluang usaha. Akibatnya berbagai perusahaan jasa dalam 
rangka	efisiensi	waktu	bermunculan	dan	berkembang	pesat.

Kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi juga menyebabkan 
bergesarnya budaya berbelanja. Generasi millennial lebih memilih 
untuk berbelanja secara online, karena dinilai lebih cepat dan praktis. 
Toko online yang menyediakan berbagai macam jenis kebutuhan hidup, 
tanpa menuntut pertemuan dengan pembelinya, menjadi hal yang 
ikut mendorong pergeseran ini. Tidak perlu bersiap diri, menempuh 
perjalanan ke pusat perbelanjaan, melakukan tawar menawar untuk 
mendapatkan barang yang akan dibeli. Generasi ini cukup melakukan 
jual beli melalui jaringan media sosial, atau toko online tanpa keluar 
rumah. Barang yang diingikan dapat langsung dikirim ke rumah melalui 
kurir-kurir pengantar barang yang saat ini sudah banyak menjamur di 
seantereo negeri. 

Pola kerja generasi millennial dipengaruhi oleh pola pikir mereka 
terhadap pekerjaan. Menurut  Lanscater&Stillman (2002) generasi 
millennial memiliki optimis kerja yang tinggi, fokus dalam meraih prestasi 
kerja, percaya diri, namun masih percaya dan berpegang pada nilai-nilai 
moral dan sosial, serta menghargai perbedaan. Hal ini yeng menyebabkan 
bayak lahir generasi muda yang berprestasi di bidang usaha. Pergeseran 
budaya belanja menjadi belanja secara online berpengaruh langsung 
terhadap pola tindak dalam dunia usaha. Generasi ini sangat menyukai 
pekerjaan bebas seperti menjadi pedagang atau pengusaha. Banyak 
bermunculan pengusaha baru baik dari kalangan professional, hingga 
generasi muda. Ibu rumah tangga juga banyak yang memilih bekerja 
dari rumah, yaitu dengan menjalankan bisnis secara online. Jenis 
produk dan jasa yang ditawarkan dalam dunia usaha secara online juga 
sangat beragam, untuk menjawab kebutuhan pasar paradigma tentang 
pekerjaan menjadi ikut mengalami pergeseran. 

Persaingan  usaha  yang semakin ketat karena pilihan pengsa pasar 
yang sama, jenis produk dan jasa yang sejenis atau kedekatan secara 
lokasi, justru mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam rangka 
meraih hasil lebih baik. Hal ini sangat menguntungkan bagi konsumen, 
karena biasanya harga menjadi lebih terjangkau karena dampak 
persaingan harga.  Namun di sisi lain, hal ini memicu gaya hidup yang 
konsumtif. Konsumsi terhadap sesuatu barang tidak lagi berdasarkan 
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pada kebutuhan, namun lebih kepada ketertarikan karena berbagai 
kelebihan produk, diskon, model terbaru atau keunikan yang lain. 

Pola tindak di bidang pendidikan, generasi ini mulai menggeser 
pentingnya pendidikan formal dengan keahlian. Banyak yang mulai 
berani belajar hanya secara otodidak dengan informasi yang didapatkan 
dari internet, tanpa harus mengenyam pendidikan di institusi formal. 
Download tips-tips tentang segala sesuatu sangat mudah, sehingga 
transfer ilmu pengetahuan jadi lebih sederhana. Sekolah tidak hanya 
dapat dilaksanakan di gedung sekolah, karena lembaga pendidikan juga 
menawarkan home scholling bagi mereka yang ingin sekolah di rumah. 

Generasi ini juga memiliki kebiasaan yang mulai bergeser dalam 
hal budaya membaca. Buku dan perpustakaan tidak lagi menjadi hal 
utama tempat mendapatkan informasi. Tempat yang menyediakan Wi-fi 
lebih ramai daripada perpustakaan. E-book menjadi hal yang lebih dicari 
oleh pada pelaku pendidikan. Buku tidak lagi menjadi rujukan utama 
dalam mencari referensi. Teknologi pencarian informasi seperti google 
lebih	diminati	karena	kemudahan	dan	efisiensi	waktunya.	Hampir	segala	
informasi dapat ditemukan melalui eknologi pencarian informasi dengan 
dukungan internet. Hal ini memperkaya sumber balajar bagi generasi 
millennial.
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BAB II
SISTEM PEMBELAJARAN 
GENERASI MILLENNIAL

Setiap anak membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk 
mengejar sasarannya dan mencapai potensinya. Setiap anak harus siap 
untuk berpartisipasi dalam masyarakat, untuk mencapai visi tersebut, 
perlu dipastikan bahwa setiap anak mendapatkan pengajaran hebat di 
sekolah yang sangat baik untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran  
yang berguna di masyarakat. Pengalaman pembelajaran  perlu dirancang 
dengan baik melalui sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran pendidik 
memegang peran penting. Seorang pendidik melakukan peningkatan mutu 
untuk	penerapan	pembelajaran	yang	tepat	dan	efisien	agar	tercapainya	
visi, misi dan tujuan. Sistem pembelajaran dari tahun ketahun perlu 
adanya perbaikan. Perbaikan ini di sebabkanya adanya cara pandang 
yang berubah dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.  

A. Pengertian Sistem Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas terencana yang 
dilakukan siswa untuk mencapai tujuan tertentu dibawah bimbingan, 
arahan, dan motivasi guru. Dalam kegiatan pembelajaran perlu adanya 
proses perencanaan pembelajaran tidak hanya dalam pembelajaran 
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saja tetapi keseluruhan. Proses sistematis yang dilakukan dari tahap 
penentuan	 kebutuhan	 hingga	menguji	 keefisienan	 pembelajaran	 yang	
dikembangkan. Sistem pengajaran adalah suatu perangkat , alat atau 
teknik dalam proses belajar mengajar yang berbentuk kemampuan 
(abilitas) dalam merumuskan tujuan – tujuan secara operasional, 
mengembangkan deskripsi tugas – tugas secara lengkap dan akurat, 
serta melaksanakan analisis tugas – tugas.

Definisi	 sistem	 pembelajaran	 berdasarkan	 filosofi	 terbuka	 dan	
menurut para futurolog, humanis dan teknologi pendidikan pernyataan 
definisi	 berikut	 dapat	 diturunkan	 untuk	 mengetahui	 tentang	 sistem	
pembelajaran yaitu istem pembelajaran memiliki tujuan untuk membawa 
orang ke dalam kontak dengan sumber daya nyata untuk pembelajaran. 
Sistem pembelajaran adalah sistem yang menyediakan kompilasi data 
tentang sumber daya untuk pembelajaran, sarana untuk membuat dan 
menyimpan sumber pembelajaran, dan sarana untuk akses ke sumber 
pembelajaran. 

Setiap	 langkah	 berlangsung	 secara	 logis	 dan	 sesuai	 dari	 filosofi	
dasar manusia dan pembelajaran. Melalui cara ini,  diharapkan bahwa 
sistem pembelajaran dapat memberikan solusi nyata untuk masalah-
masalah	pendidikan.	Filosofinya	harus	dinilai	bukan	oleh	kata-kata	yang	
digunakannya, melainkan oleh perilaku personelnya, oleh strukturnya, 
dan	 oleh	 cara	 operasinya.	 filosofi	 ini	 adalah	 kebalikan	 dari	 apa	 yang	
kita butuhkan. Untuk membantu orang mengembangkan kemampuan 
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untuk “menjadi” dan “berfungsi” baik sekarang dan di masa depan, 
sebuah sistem yang bercita-cita untuk memfasilitasi pembelajaran 
harus	beroperasi	di	bawah	filsafat	yang	sangat	berbeda.	Filosofi	ini	harus	
mengambil pandangan yang bertolak belakang tentang hakikat manusia, 
hubungannya dengan dunianya, dan proses pembelajaran nya.

 

B. Karakteristik sistem pembelajaran  

Sistem pembelajaran yang baik harus memperhatikan beberapa hal 
sebelum	menentukan	sebuah	karakteritik,	yaitu:	sesuai	dengan	filosofi	
dan	definisi	sistem	pembelajaran,	fleksibel	dalam	melakukan	perubahan	
sistem, sesuai dengan kriteria peserta didik sebagai acuannya. Menurut  
Kennet H. Silber, terdapat beberapa karakteristik dalam sistem 
pembelajaran, yaitu 
1. Sistem Pembelajaran sebagai kontrol. 

Semua keputusan dalam sistem pembelajaran tetap berada di 
tangan mereka yang terkena dampaknya. Sistem Pembelajaran 
menyediakan jaringan sumber daya gratis, dan bukan pendidikan 
pengendali.

2. Sistem Pembelajaran dan eksperimentasi. 
Sistem Pembelajaran bersifat eksperimental. Proses evaluasi terus-
menerus, berkelanjutan dan pembaruan diri dibangun ke dalam 
sistem pembelajaran. Eksperimentasi dilakukan untuk mendapatkan 
sistem pembelajaran yag tepat sesuai dengan perkembangan dan 
kebutuhan. 

3. Sistem Pembelajaran dan pelajar. 
Setiap orang dianggap sebagai pembelajar sepanjang hidupnya. Setiap 
orang dianggap sebagai sumber daya sepanjang hidupnya. Sistem 
pembelajaran adalah sistem nol-menolak. Sistem pembelajaran 
bertanggung jawab kepada pembelajar. 

4. Sistem Pembelajaran dan organisasi dan operasinya. 
Organisasi dan operasi sistem pembelajaran dibangun di 
sekitar pembelajar dan memfasilitasi pembelajarannya. Sistem 
pembelajaran terintegrasi dengan sistem lain. Sistem pembelajaran 
adalah operasi penuh waktu. Sistem pembelajaran menggunakan 
konsep dan mesin teknologi paling canggih untuk mengembangkan 
dan menyediakan akses ke sumber belajar. Sistem pembelajaran 
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didasarkan pada tujuan pembelajaran terbuka yang luas, yang 
menyediakan akses ke berbagai pengalaman belajar.

C. Komponen sistem pembelajaran  

Pembelajaran merupakan suatu kesatuan dari komponen-komponen 
pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, 
karena satu sama lain saling mendukung. Komponen-komponen tersebut 
dapat menunjang kualitas dari pembelajaran.
1. Tujuan 

Sistem pembelajaran sangat tergantung dengan tujuan pembelajaran. 
Mau dibawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki siswa, semua 
tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Tujuan 
disusun berdasarkan ciri karakteristik anak dan arah yang ingin dicapai.

Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan 
bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar, yang umumnya 
meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang baru yang 
diharapkan tercapai oleh siswa (Hamalik, 2003). Lebih lanjut menurut 
Oemar Hamalik, bahwasannya komponen tujuan pembelajaran, 
meliputi: (1) tingkah laku, (2) kondisi-kondisi tes, (3) standar (ukuran) 
perilaku. Tujuan penyelenggaraan pendidikan diturunkan dari visi dan 
misi lembaga pendidikan itu sendiri.
2. Isi atau materi pembelajaran 

Materi pembelajaran dalam arti yang luas tidak hanya yang 
tertuang dalam buku paket yang diwajibkan, akan tetapi mencakup 
keseluruhan materi pembelajaran. Setiap aktivitas belajar-mengajar 
harus ada materinya. Semua materi pembelajaran harus diorganisasikan 
secara sistematis agar mudah dipahami oleh anak. Materi disusun 
berdasarkan tujuan dan karakteristik siswa. Materi pembelajaran 
merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan untuk perencanaan 
dan penelaah implementasi pembelajaran serta untuk membantu 
dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga disusun secara 
sistematis untuk menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang 
akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran.
3. Strategi 

Keberhasilan dalam mencapai tujuan juga sangat tergantung pada 
komponen ini. Bagaimana lengkap dan jelasnya komponen lain, tanpa 
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dapat diimplementasikan dengan strategi yang tepat, maka komponen-
komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian 
tujuan. Menurut Sanjaya (2007 : 126) dalam dunia pendidikan, strategi 
diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan 
yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan 
Kemp (1995) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu 
kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 
pembelajaran	 dapat	 dicapai	 secara	 efektif	 dan	 efisien.	 Berdasarkan	
pendapat tersebut, Dick and Carey (1985) juga menyebutkan bahwa 
strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur 
pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan 
hasil belajar pada siswa (Sanjaya, 2007 : 126).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 
bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan 
(rangkaian kegiatan) yang termasuk juga penggunaan metode dan 
pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. 
Hal ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada 
proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Strategi 
disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya disini bahwa arah 
dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, 
sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan 
berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya 
pencapaian tujuan.
4. Sumber belajar

Materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa, 
maka dalam proses belajar-mengajar digunakan alat pembelajaran. 
Alat pembelajaran dapat berupa benda yang sesungguhnya, imitasi, 
gambar,	bagan,	grafik,	tabulasi	dan	sebagainya	yang	dituangkan	dalam	
media. Media itu dapat berupa alat elektronik, alat cetak, dan tiruan. 
Menggunakan sarana atau alat pembelajaran harus disesuaikan dengan 
tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan 
tenaga pengajar yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang 
memadai dalam menyusun program pembelajaran serta memberikan 
pengajaran (Asnawir, 2002). 

Sumber belajar memudahkan peserta didik dalam mencapai tujuan 
dari pembelajaran itu sendiri. Sumber belajar berkaitan dengan segala 
sesuatu yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman 
belajar	meliputi	lingkungn	fisik,	bahan	dan	alat	yang	dapat	digunakan,	
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personal, petugas perpustakaan, ahli media, dan semua orang yang 
berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung untuk keberhasilan 
dalam pengalaman belajar.

Seorang guru atau pendidik harus dapat berkreasi dan berinovasi 
membuat serta merancang sumber belajar yang menarik bagi peserta 
didik, sehingga konsep pembelajaran yang disampaikan dapat 
tersampaikan dengan baik. Sumber belajar tidak harus barang yang baru, 
guru dapat memanfaatkan barang-barang atau benda di sekitar anak dan 
menghubungkan pengalaman anak menjadi bagian dari sumber belajar 
sehingga anak memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna.  

5. Evaluasi 
Evaluasi dapat digunakan untuk menyusun graduasi kemampuan anak 

didik, sehingga ada penanda simbolik yang dilaporkan kepada semua 
pihak. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif, obyektif, kooperatif, 
dan efektif. Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada tujuan dan materi 
pembelajaran. Guru harus melakukan evaluasi terhadap hasil tes dan 
menetapkan standar keberhasilan. Sebagai contoh, jika semua siswa 
sudah menguasai kompetensi dasar, maka pelajaran dapat dilanjutkan 
dengan catatan guru memberikan perbaikan (remidial) kepada siswa 
yang belum mencapai ketuntasan. Dengan adanya evaluasi, maka 
dapat diketahui kompetensi dasar, materi, atau individu yang belum 
mencapai ketuntasan. (Madjid, 2005) melalui evaluasi guru dapat 
melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem 
pembelajaran. Menentukan dan menganalisis kelima komponen pokok 
dalam proses pembelajaran di atas, akan dapat membantu guru dalam 
memprediksi keberhasilan proses pembelajaran.
6. Siswa 

Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk 
membelajarakan siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam perencanaan 
pembelajaran disesuaikan dengan kondisi siswa yang bersangkutan sesuai 
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dengan kemampuan dasar, minat dan bakat, motivasi belajar, dan gaya 
belajar siswa itu sendiri. Teori didaktik metodik telah bergeser dalam 
menempatkan siswa sebagai komponen proses belajar mengajar (PBM). 

Siswa yang semula dipandang sebagai objek pendidikan bergeser 
sebagai subjek pendidikan. Sebagai subjek, siswa adalah kunci dari 
semua pelaksanaan pendidikan. Tiada pendidikan tanpa anak didik. 
Untuk itu siswa harus dipahami dan dilayani sesuai dengan hak dan 
tanggung jawabnya sebagai siswa. Siswa adalah organisme yang unik 
yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Jenis kelamin 
siswa, tempat kelahiran, tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi, 
keluarga siswa merupakan aspek latar belakang yang mempengaruhi 
proses pembelajaran. Selain itu, sikap dan penampilan siswa di kelas 
juga dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran.
7. Guru 

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi 
suatu strategi pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai model 
atau teladan bagi siswa yang diajarnya, tetapi juga sebagai pengelola 
pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan suatu proses pembelajaran 
sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru.

Guru adalah sebuah profesi. Pelaksanaan tugas guru harus profesional. 
Walaupun guru sebagai seorang individu yang memiliki kebutuhan 
pribadi dan memiliki keunikan tersendiri sebagai pribadi, namun guru 
mengemban tugas mengantarkan anak didiknya mencapai tujuan. 
Guru harus menguasai seperangkat kemampuan yang disebut dengan 
kompetensi guru. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menjadi guru 
yang profesional. Kompetensi guru itu mencakup kemampuan menguasai 
siswa, menguasai tujuan, menguasai metode pembelajaran, menguasi 
materi, menguasai cara mengevaluasi, menguasai alat pembelajaran, 
dan menguasai lingkungan belajar (Soetopo, 2005).

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar 
mengajar. Menurut Usman (1990) ada empat peran guru dalam 
pembelajaran, yaitu: (1) sebagai demonstrator, lecturer (pengajar), (2) 
sebagai pengelola kelas, (3) sebagai mediator dan fasilitator, dan (4) 
sebagai motivator.
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D. Sistem Pembelajaran Di Era Millennial 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
membawa perubahan yang teramat besar di bidang kehidupan 
seperti perdagangan, transportasi, pemerintahan hingga dunia 
pendidikan. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran 
dalam dunia pendidikan dari pendidikan konvensional (tatap muka) ke 
arah pendidikan yang lebih terbuka. Masuknya pengaruh globalisasi, 
pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat dua arah, kompetitif, 
multidisipliner, serta tingginya produktivitas. Pesatnya penggunaan 
teknologi di dalam dunia pendidikan ini akan tercermin pada perubahan 
model pembelajaran yakni makin tumbuhnya pendidikan jarak jauh 
(distance learning) di mana dosen dan mahasiswa tidak perlu berada di 
tempat yang sama, dan semakin banyaknya pilihan sumber belajar yang 
tersedia seperti buku elektronik (e-book), mudahnya mengakses aplikasi 
digital seperti e-library, e-forum, e-journal dan sebagainya.

Pembelajaran pada zaman millennial ini menuntut suatu perubahan 
yang besar di dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan yang 
baik harus dapat menyajikan pendidikan bermutu karena pendidikan 
bertujuan mentransfer pengetahuan, tata nilai dan kemampuan 
sehingga diharapkan dapat mencari dan menciptakan karya yang baru 
setelah menempuh sebuah jenjang pendidikan. Untuk mencapai mutu 
pendidikan yang baik dan modern tentu memerlukan standar, inovasi 
berkelanjutan,	 teknologi,	 sumber	 daya	 finansial	 dan	 	 manusia	 yang	
professional. 
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BAB III
BELAJAR BAGI GENERASI 

MILLENNIAL

Fenomena menarik pada kehidupan masyarakat masa kini adalah 
semakin marak dan berkembangnya budaya global dan gaya hidup yang 
bebas. Hal ini diakibatkan oleh dampak dari arus globalisasi yang sangat 
kuat dan tak terbendung. Globalisasi membuat semakin berkembangnya 
sistem informasi dan teknologi didunia saat ini, contohnya dengan 
keberadaan internet yang menjadikan tidak adanya sebuah batasan 
antar kota bahkan antar negara. Selain itu, globalisasi pun mengubah 
generasi yang ada menjadi generasi gadget atau yang lebih sering dikenal 
dengan generasi millennial. Mengapa disebut generasi gadget? Karena 
sebenarnya gadget  merupakan sebuah perangkat digital, maka maksud 
dari generasi gadget disini adalah generasi yang dalam kehidupannya 
tidak terlepas dari perangkat digital yang mengandung unsur teknologi 
informasi, sehingga seolah- olah tak dapat terpisahkan dan menjadi 
bagian yang sangat penting (Fatmawati, 2010). 

Menurut Severin  dan Tankard (2005),  sejumlah  penelitian tentang 
dampak dan pemanfaatan internet menunjukkan bahwa internet menjadi 
sumber utama untuk belajar tentang apa yang sedang terjadi di dunia 
seperti untuk hiburan, bergembira, relaksasi, untuk melupakan masalah, 
menghilangkan kesepian, untuk mengisi waktu sebagai  kebiasaan  dan  
melakukan  sesuatu  dengan  teman  atau  keluarga.  Banyak manfaat  
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yang  dapat  diperoleh  dari  internet,  terutama  dalam  proses  
komunikasi  dan penggalian informasi bagi seluruh masyarakat pengguna 
internet termasuk remaja. Di sana  dapat  dengan  cepat  mendapatkan  
informasi,  bisa  mencarinya  dengan menggunakan  mesin pencarian 
seperti google atau yahoo atau  dengan  cara  yang  lain. Selain itu 
mencari informasi, kebanyakan  remaja menggunakan internet untuk 
mencari teman chatting, kirim email dan mencari tugas-tugas  kuliah  atau  
tugas  sekolah.  Berdasarkan pernyataan diatas, maka nampaklah sudah 
apa yang sedang menjadi “trend” di generasi millennial, yaitu generasi 
millennial ini lebih melek teknologi karena pada masa ini segala aspek 
kehidupan sudah menggunakan teknologi-teknologi canggih, selain itu 
generasi millennial pun lebih senang bersosialisasi menggunakan media 
sosial atau aplikasi chatketimbang bertatap muka langsung dan generasi 
millennial adalah generasi yang ekspresif yang mana mereka cenderung 
toleran dengan perbadaan kultur budaya yang ada di masyarakat.

Pada era global seperti saat ini, seseorang memerlukan pengendali 
yang kuat agar  seseorang mampu  memilih  dan  memilah  nilai-nilai  yang  
banyak  sekali  ditawarkan kepadanya.  Oleh karena  itu,  agar    seseorang  
tahan  banting,  maka  bisa  dilakukan dengan  pendidikan,  sebab  jalan  
terbaik  dalam  membangun  seseorang  ialah pendidikan jalan terbaik 
dalam membangun negara ialah pendidikan. Jalan terbaik membangun 
dunia juga pendidikan. Secara sederhana, fokus pendidikan hanya tiga, 
yaitu membangun   pengetahuan,  membangun  keterampilan  (skill),  
dan  membangun  karakater. Berdasarkan  ketiga  elemen  pendidikan  
tersebut,    intinya  hanya  satu  yakni  basis utamanya adalah karakter 
dan karakter adalah buah dari kebudayaan. Hasil  survey,  fakta-fakta  
dan  uraian  dari  peneliti    di  atas,  menunjukkan hadirnya  nilai-nilai  
budaya  generasi  millennial  (generasi  yang  menjadikan  teknologi 
informasi sebagai gaya hidup atau lifestyle) sebagai fenomena baru yang 
dipicu oleh perkembangan  teknologi  informasi  tentu  akan  berpengaruh  
terhadap  aspek pendidikan sekolah maupun kehidupan individu dalam 
keluarga, baik positif maupun negatif. 

Generasi millennial atau generasi Y ini merupakan pemakai media 
sosial fanatik yang mana  kehidupannya sangat terpengaruh dengan 
perkembangan teknologi. Kita juga bisa melihat di setiap daerah, 
mereka lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonominya 
sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan 
yang terjadi di sekelilingnya. Dengan demikian, belajar bagi generasi 
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millennial adalah mereka menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif dan 
menyenangkan. Metode pembelajaran yang dikembangkan harus mampu 
mengakomodasi kecenderungan cara belajar yang mereka miliki, 
salah satunya melalui pendekatan Pembelajaran Berpusatkan Model 
(PBM) yaitu pembelajaran yang menggunakan model, perangkat yang 
dikonstruksi dan simulasi dinamika sistem untuk menghasilkan penyajian 
yang beragam untuk menolong siswa mengembangkan pengertian dari 
fenomena yang kompleks dan dinamis (Milrad, dkk, dalam Hazrul Iswadi, 
2012). 

Gambar mahasiswa yang sedang menggunakan smartphone di sela 
kegiatan kampus

Generasi Y ini lebih memilih menjadi pekerja digital yang kreatif, 
karena memang meraka sudah terbiasa menggunakan teknologi-teknologi 
masa kini. Mereka cenderung berpikir secara kreatif dan terbuka. Karena 
mereka adalah generasi digital yang mahir dangan berbagai aplikasi 
komputer. Mereka dapat mengakses berbagai informasi yang mereka 
butuhkan secara mudah dan cepat. Dalam hal bersosialisasi mereka 
sangat intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua kalangan, 
khususnya dengan teman sebaya melalui berbagai situs jejaring sosial 
yang dapat diunduh di perangkat telepon genggam mereka masing- 
masing. Melalui media ini, mereka bisa mengekspresikan apa yang 
dirasakan dan dipikirkannya secara spontan. Mereka juga cenderung 
toleran dengan lingkungan. Mereka bisa membaca, berbicara, menonton, 
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atau mendengarkan musik dalam waktu yang bersamaan serta mereka 
menginginkan segala sesuatunya dapat dilakukan dan berjalan serba 
cepat, tidak bertele-tele. 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka belajar yang cocok dilakukan 
oleh generasi  millennial adalah belajar gaya  e-learning yaitu suatu 
sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi 
dalam proses belajar mengajar. Menurut Michael Allen dalam Michael 
Allen’s Guide to E- learning, e- learning merupakan  Pembelajaran  yang  
disusun  dengan  tujuan  menggunakan  sistem  elektronik  atau komputer 
sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Sedangkan menurut 
Ardiansyah, e-learning adalah sistem pembelajaran yang digunakan 
sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa 
harus bertatap muka secara langsung antara  guru dengan siswa. Dengan 
demikian gaya belajar e-learning sangat cocok dan sesuai dengan ritme 
belajar generasi millennial.
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BAB IV
PERILAKU BELAJAR 

GENERASI MILLENNIAL

Abad 21 ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Hal ini  mendorong berbagai perubahan yang fundamental 
dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi mengakibatkan sekat antar negara semakin tidak berbatas 
(globalization). Dampak dari adanya globalisasi adalah terjadinya 
transfer, adaptasi dan pengembangan nilai, pengetahuan dan norma 
perilaku melintasi batas antar negara di berbagai belahan dunia 
(Blackwell & Colmenar, 2000 ; Cheng, 2002). Globalisasi sering pula 
dimaknai sebagai the boarderless world,  dunia tanpa tapal batas yang 
ditandai dengan proses mendunianya sistem ekonomi, sosial,  politik 
dan budaya. Perubahan tatanan dunia secara fundamental ini sering 
dipahami sebagai bentuk dominasi negara-negara maju terhadap negara-
negara terbelakang

Di sektor ekonomi, perkembangan tekologi informasi memberi 
dampak yang luar biasa. Terjadi tatanan ekonomi yang berubah secara 
fundamental dimana terjadi pergeseran pola transaksi yang berbasis 
online. Transaksi secara online ini sangat terasa dampaknya dalam dunia 
ekonomi dan perdagangan. Gejolak yang terjadi di satu negara akan 
mempengaruhi ekonomi, perdagangan, social dan politik di negara lain 
(BSNP, 2010).
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Ciri abad 21 antara lain tersedianya informasi dimana saja  dan kapan 
saja (informasi), adanya implementasi penggunaan mesin (komputasi), 
mampu menjangkau segala pekerjaan rutin (otomatisasi) dan bisa 
dilakukan dari mana  saja  dan kemana saja (komunikasi). (Litbang 
Kemdikbud, 2013). Selanjutnya, ciri lain dari abad 21 adalah semakin 
bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi diantaranya menjadi 
semakin cepat. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dalam 
dunia pendidikan telah terbukti semakin menyempitnya dan meleburnya 
faktor ruang dan waktu yang selama ini menjadi aspek kecepatan dan 
penguasaan ilmu pengetahuan (BSNP,2010).

Trilling & Hood (1999) mengaitkan perubahan pada abad ke 21 ditandai 
dengan (a) dunia yang kecil karena adanya transportasi dan teknologi, 
(b) pertumbuhan yang cepat untuk layanan teknologi dan informasi (c) 
pertumbuhan ekonomi global yang mengakibatkan perubahan pekerjaan 
dan pendapatan, (d) menekankan pada pengelolaan sumber daya 
air, makanan dan energi, kerjasama dalam penanganan pengelolaan 
lingkungan, (f) peningkatan keamanan terhadap keamanan dan teroris 
dan (g) kebutuhan ekonomi untuk berkompetisi pada persaingan global.

Berbagai perubahan tatanan kehidupan berimplikasi pada dunia  
pendidikan. Pada saat ini pendidikan berada pada masa pengetahuan 
(knowledge age) dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang 
sangat pesat.  Gates dalam Wijaya, dkk (2016) menyatakan percepatan 
peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan 
teknologi digital yang disebut dengan information super highway. Hal 
tersebut mengakibatkan munculnya suatu fenomena baru, dimana 
globalisasi telah melahirkan generasi millennial. Istilah generasi 
millennial diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika Serikat 
yaitu	William	Strauss	dan	Neil	Howe	(Republika,	2016).	Secara	harfiah	
memang	 tidak	 ada	 demografi	 khusus	 dalam	 menentukan	 kelompok	
generasi yang satu ini. Para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun 
awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang 
lahir pada 1980 - 1990, atau pada awal 2000, dan seterusnya.

Generasi millennial seringkali disebut sebagai generasi gadget. Istilah 
generasi gadget dimaksudkan karena generasi ini menjadikan gadget 
sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupannya. Generasi 
millennial Millennial generation atau generasi Y juga akrab disebut 
generation me atau echo boomers. Studi tentang generasi millennial 
di dunia, terutama di Amerika, sudah banyak dilakukan, diantaranya 
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yang studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group (BCG) bersama 
University of Berkley tahun 2011 dengan mengambil tema American 
Millennials: Deciphering the Enigma Generation. Tahun sebelumnya, 
2010, Pew Research Center juga merilis laporan riset dengan judul 
Millennials: A Portrait of Generation Next  (Hasanudin, 2016). 

 Awal 2016 Ericsson mengeluarkan 10 Tren Consumer Lab untuk 
memprediksi beragam keinginan konsumen. Laporan Ericsson lahir 
berdasarkan wawancara kepada 4.000 responden yang tersebar di 24 
negara dunia. Dari 10 tren tersebut beberapa di antaranya, adalah 
adanya perhatian khusus terhadap  perilaku generasi millennial. Dalam 
laporan tersebut Ericsson mencatat, produk teknologi akan mengikuti 
gaya hidup masyarakat millennial. Hasil riset ini menunjukkan bahwa 
generasi millennial memiliki posisi tawar yang kuat dalam dunia industri 
terutama yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Menurut data BPS (2016) terdapat 50 % dari usia penduduk produktif 
Indonesia berasal dari generasi millennials dan pada tahun 2020 hingga 
2030 diperkirakan jumlahnya mencapai 70% dari penduduk usia produktif. 
Besarnya jumlah populasi generasi millennial yang berada pada masa usia 
produktif  dimasa yang akan datang menjadikan keberadaan generasi 
millennial penting untuk mendapat perhatian. Pada saat ini generasi 
millennial berada pada masa usia  pendidikan, sehingga perlu bagi para 
pendidik dan institusi pendidikan untuk memahami perbedaan dalam 
menghadapi mereka. Untuk dapat menentukan strategi apa yang tepat 
dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki generasi millennial maka 
perlu untuk dikaji bagaimana perilaku belajar generasi millennial.

A. Perilaku Belajar

Perilaku	 didefinisikan	 sebagai	 perbuatan	 atau	 aktivitas	 atau	
sembarang respon baik itu reaksi, tanggapan, jawaban atau balasan yang 
dilakukan oleh organisme (Sugiawan, 2014). Sedangkan menurut Walgito 
dalam	Sugiawan	(2014)	didefinisikan	sebagai	aktivitas	yang	mengalami	
perubahan dalam diri individu terdapat perubahan-perubahan baik 
dalam sisi kognitif, afektif maupun sisi psikomotorik.

Morgan dalam Sugiawan (2014) menyatakan kata belajar 
didefinisikan	 sebagai	 perubahan	 yang	 relative	menetap	 pada	 perilaku	
yang terjadi sebagai akibat dari latihan dan pengalaman. Di samping 
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itu dikemukakan pula bahwa perubahan perilaku ini sebagai akibat 
karena latihan (practice) atau karena pengalaman (experience). Belajar 
menurut Cronbach dalam menyatakan bahwa belajar adalah proses 
dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktek/latihan. 
Oleh	karena	itu	definisi		perilaku	belajar	adalah	perubahan	yang	relative	
menetap akibat latihan dan pengalaman yang mempengaruhi bagaimana 
seseorang memberikan reaksi, tanggapan datau balasan.

B. Karakteristik Generasi Millennial

Generasi millennials memiliki ciri dan karakter yang berbeda jika 
dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dari sisi usia mereka masih 
muda, mereka akan memegang peran penting di berbagai aspek selama 
10 hingga 20 tahun mendatang. Kenapa di Indonesia topik ini menjadi 
isu yang sangat penting? Karena menurut data BPS, saat ini 50 % dari 
penduduk usia produktif berasal dari generasi millennials dan pada tahun 
2020 hingga 2030 diperkiraan jumlah 70% dari penduduk usia produktif.

Perilaku generasi millennial yang tidak bisa terlepas dari gawai dan 
teknologi. Hal ini  menjadikan generasi ini memiliki karakteristik yang 
unik dibanding generasi sebelumnya. Sebuah studi tentang generasi 
millennial di Indonesia dilaukan oleh Alvara Research . hasil riset tersebut 
menunjukkan bahwa generasi millennial memiliki tiga karakteristik yang 
berbeda,	 antara	 lain	 creative,	 confidence	 dan	 connected.	 Sementara	
hasil riset Pow Research Center  (Republika, 2016) merilis tentang 
karakteristik generasi millennial sebagi berikut : 
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1. Millennial lebih percaya User Generated Content daripada informasi 
searah. 
Keberadaan internet membuat generasi millennial lebih mempercayai 

informasi satu arah. Internet yang mudah, semakin memberikan angin 
segar bagi generasi ini untuk mengakses internet dari berbagai arah.
2. Millennial lebih memilih ponsel disbanding TV. 

Generasi ini lahir di era perkembangan teknologi, Internet juga 
berperan besar dalam keberlangsungan hidup mereka. Maka televisi 
bukanlah prioritas generasi millennial untuk mendapatkan informasi 
atau melihat iklan. Bagi kaum millennial, iklan pada televisi biasanya 
dihindari. Generasi millennial lebih suka mendapat informasi dari 
ponselnya, dengan mencarinya ke Google atau perbincangan pada 
forum-forum yang mereka ikuti, supaya tetap up-to-date. 
3. Millennial wajib punya media sosial. 

Komunikasi di antara generasi millennial sangatlah lancar. Namun, 
bukan berarti komunikasi itu selalu terjadi dengan tatap muka, tapi 
justru sebaliknya. Banyak dari kalangan millennial melakukan semua 
komunikasinya melalui text messaging atau juga chatting di dunia maya, 
dengan	 membuat	 akun	 yang	 berisikan	 profil	 dirinya,	 seperti	 Twitter, 
Facebook, hingga Line.
4. Millennial kurang suka membaca secara konvensional 
5. Millennial lebih tahu teknologi dibanding orangtua mereka.

Populasi orang yang suka membaca buku turun drastis pada 
generasi millennial. Bagi generasi ini, tulisan dinilai memusingkan dan 
membosankan. Generasi millennial bisa dibilang lebih menyukai melihat 
gambar, apalagi jika menarik dan berwarna. Walaupun begitu, millennial 
yang hobi membaca buku masih tetap ada. Namun, mereka sudah tidak 
membeli buku di toko buku lagi. Mereka lebih memilih membaca buku 
online (e-book) sebagai salah satu solusi yang mempermudah generasi 
ini, untuk tidak perlu repot membawa buku. Sekarang ini, sudah banyak 
penerbit yang menyediakan format e-book untuk dijual, agar pembaca 
dapat membaca dalam ponsel pintarnya.
6. Millennial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif. 
7. Kini semua serba digital dan online, tak heran generasi millennial 

juga menghabiskan hidupnya hampir senantiasa online 24/7. 
Generasi ini melihat dunia tidak secara langsung, namun dengan 

cara yang berbeda, yaitu dengan berselancar di dunia maya, sehingga 
mereka jadi tahu segalanya. Diperkirakan pada tahun 2025 mendatang, 
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millennial akan menduduki porsi tenaga kerja di seluruh dunia sebanyak 
75 persen. Kini, tak sedikit posisi pemimpin dan manajer yang telah 
diduduki oleh millennial. Seperti diungkap oleh riset Sociolab, 
kebanyakan dari millennial cenderung meminta gaji tinggi, meminta 
jam	kerja	fleksibel,	dan	meminta	promosi	dalam	waktu	setahun.	
8. Millennial mulai banyak melakukan transaksi secara online. 

Semuanya semakin mudah dengan kecanggihan teknologi yang 
semakin maju ini, maka pada generasi millennial pun mulai banyak 
ditemui perilaku transaksi pembelian yang sudah tidak menggunakan 
uang tunai lagi alias cashless. Generasi ini lebih suka tidak repot 
membawa uang, karena sekarang hampir semua pembelian bisa dibayar 
menggunakan kartu, sehingga lebih praktis, hanya perlu gesek atau 
tapping. 

Karakteristik generasi millennial disebutkan oleh Nocholas (2008) 
antara lain (1) generasi millennial merupakan generasi techno literate, 
(2) kerjasama dan teknologi . sedangkan menurut sebuah riset dari 
Alvara Research (2016) menyatakan bahwa karakter generasi millennial 
dengan sebutan 3C, berasal darp) Creative, Cenfidence dan Connected. 
Pertama, Generasi millennials kelas menengah urban adalah generasi 
yang creative.	Mereka	 terbiasa	 berfikir	out of the box, kaya ide dan 
gagasan. Kedua, Generasi millennials kelas menengah urban adalah 
generasi yang confidence, mereka sangat percaya diri dan berani 
mengungkapkan pendapatnya tanpa ragu-ragu. Ketiga, Generasi 
millennials kelas menengah urban adalah generasi yang connected. 
Mereka merupakan generasi yang pandai bersosialisasi, terutama dalam 
komunitas yang mereka ikuti. Selain itu, mereka juga berselancar di sosial 
media dan internet. Karakter millennials tersebut, banyak dipengaruhi 
oleh pesatnya perkembangan teknologi, khususnya gadget dan internet.

C. Perilaku Belajar Generasi Millennial

Perilaku belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana 
konteks zamannya. Pada pembelajaran zaman lampau atau pembelajaran 
tradisional,  Perilaku belajar generasi millennial sangat dipengaruhi oleh 
perkembangan tekologi informasi yang begitu pesat. Perkembangan 
teknologi informasi inilah yang mengakibatkan terjadinya information 
super highway. Dalam dunia pendidikan, perubahan perubahan tersebut 
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berimplikasi pada perilaku peserta didik. Generasi millennial sebagai 
peserta didik memiliki perilkau belajar yang tidak sama dengan generasi 
sebelumnya.

Pada generasi millennial perilaku belajar mereka dipengaruhi oleh 
percepatatan teknologi informasi. Youtube, web blog, mobile mapping, 
dan smart phone menjadi kebutuhan penting bagi generasi millennial. 
Hal ini berpengaruh terhadap perilaku belajar generasi millennial. Hasil 
penelitian dari Cilliers (2017) menyatakan bahwa berbagai perilaku 
belajar generasi millennial berdasarkan observasi mereka adalah pelajar 
lebih merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan pengajarnya melalui 
social media, pelajar lebih menyukai materi pembelajaran yang bersifat 
elektronik, serta pelajar/mahasiswa lebih mempercayai bahwa teknologi 
memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pengajar mereka. 

Penelitian Nicholas (2008) mengungkapkan bahwa beberapa perilaku 
belajar generasi millennial antara lain memiliki kecenderungan untuk 
membangun hubungan dan kerjasama dengan menggunakan teknologi 
Sedangkan menurut International Education Advisory Board, menyatakan 
bahwa terdapat beberapa perilaku belajar dari generasi millennial, 
antara lain (1) Generasi millennial lebih menyukai kerja dalam tim (2) 
Generasi millennial memiliki perilaku yang inklusf (3)Generasi millennial 
lebih memilih kegiatan untuk mempraktekkan digital teknologi (4) Cara 
berpikir generasi millennial berbeda dari generasi sebelumnya dan (4) 
Generasi millennial menyukai tantangan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
perilaku belajar generasi millennial membutuhkan suatu pendekatan 
yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Pembelajaran yang  sangat 
dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat 
terjadi perubahan paradigm dalam pembelajaran. Jika pada masa 
industry pembelajaran ditafsirkan sebagai upaya pemahiran ketrampilan 
melalui pembiasaan siswa secara bertahap dan terperuinci dalam 
memberikan respon atas stimulus yang diterima diperkuat dengan tingkah 
laku dari para pengajar.  Pada masa pengetahuan (knowledge age) telah 
terjadi transformasi paradigm dalm pembelajaran. Pembelajaran pada 
knowlwdge age didefinisikan	sebagai	proses	belajar	yang	dibangun	guru	
unuk	 mengembangkan	 kreativitas	 berfikir	 yang	 dapat	 meningkatkan	
kemampuan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan baru. 

Generasi millennial dengan segala karakteristik dan perilaku 
belajar yang berbeda dengan generasi sebelumnya, menuntut suatu 
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sistem pembelajaran yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Collis 
&Moonen (2004) menawarkan sebuah pembelajaran yang dapat menjadi 
alternative bagi generasi millennial. Dengan berbasis pada teknologi 
pembelajaran yang diberi nama flexible learning ini menawarkan 
sejumlah solusi bagi generasi millennial.

Flexible learning tidak hanya berkaitan dengan tempat dan waktu 
namun juga berkaitan dengan berbagai hal lainnya : pertama,		flexible	
dalam	hal	lokasi.	Walaupun	berada	di	kampus	penerapan	flexible	learning	
berkaitan dengan pemanfaatan media sehingga pembelajaran tidak hanya 
dapat diakses di dalam ruang kelas namun dapat dilakukan dari mana 
saja.  Kedua berkaitan dengan program. Flexible dalam hal program 
artinya peserta didik dapat memilih materi sesuai dengan kebutuhan 
dan	ketertarikannya.implikasinya,	pengajar	harus	 lebih	flexible	dalam	
menentukan target pencapaia serta perlunya sumber sumber yang 
lebih banyak serta kesempatan yang lebih luas berkaitan denganlatar 
belakan peserta didik yang beraneka ragam. Ketiga, flexibility	dalam	hal	
interaksi. Artinya pelajar dapat mengambil keuntungan dari interaksi 
dalam kelompok dan project kelompok. Kelompok kelompok ini memiliki 
kebebasan dalam menentukan dan mengatur waktu, dan cara belajar 
masing-masing. Dimungkinkan pula terdapat siswa yang tidak mengikuti 
kelompok. keempat flexible dalam hal komunikasi. Dalam pembelajaran 
yang	 flexible,	 dimungkinkan	 berbagai	 variasi	 dalam	 komunikasi	 dapat	
diterpkan. Komunikasi tidak terbatas pada waktu tatap muka namun 
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dimungkinkan	 adanya	 komunikasi	 dari	 jarak	 jauh.	 Kelima,	 flexibility	
dalam hal bahan belajar. Pelajar memiliki pilihan yang luas untuk 
menentukan sendiri sumber belajarnya. Dimungkinkan pula terjadi siswa 
mencari tambahan sumber diluar yang telah disediakan oleh pengajar. 

Berbagai hambatan dan tantangan dihadapi dalam penerapan flexible 
learning. Anggapan anggapan bahwa flexibility tidak dapat dimanage, 
tidak dapat diterima, tidak dapat dijangkau dan anggapan bahwa 
pembelajaran	yang	flexible	tidak	realistis.	Berdasarkan	karakteristik	dan	
perilaku belajar generasi millennial maka sesungguhnya pembelajaran 
yang	 bersifat	 fleksibel	 dapat	mengantarkan	 generasi	millennial	 untuk	
lebih berdaya
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BAB V
PERAN PEMBELAJAR 

GENERASI MILLENNIAL

Generasi millennial menjadi topik yang cukup hangat dan banyak 
dibicarakan dikalangan masyarakat akhir-akhir ini, mulai dari segi 
pendidikan, teknologi maupun moral dan budaya. Tahukah anda siapakah 
generasi millennial itu dan apakah masyarakat benar-benar mengerti 
akan sebutan itu? Millennial atau juga disebut dengan generasi Y adalah 
sekelompok orang yang lahir pada kisaran tahun 1980-2000an. Maka ini 
berarti millennial adalah generasi muda yang berumur  kisaran 18-38 pada 
tahun ini. Millennial dianggap spesial karena generasi ini sangat berbeda 
dengan generasi sebelumnya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan 
teknologi. Mengapa demikian? karena generasi millennial memiliki ciri 
khas tersendiri yaitu, mereka lahir pada saat TV sudah berwarna, muncul 
telepon genggam yang lebih memudahkan untuk berinteraksi,  dan juga 
munculnya  internet. Sehingga generasi ini bisa dibilang sangat mahir 
dalam teknologi. 

Kemampuannya di dunia teknologi dan sarana yang ada belum banyak 
disadari oleh generasi millennial. Mereka belum banyak yang sadar 
akan banyaknya kesempatan dan peluang di depan mereka. Generasi 
millennial cenderung lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial di sekitar 
mereka seperti dunia politik ataupun perkembangan ekonomi Indonesia. 
Kebanyakan dari generasi millennial hanya peduli untuk membanggakan 
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pola hidup kebebasan dan hedonisme. Memiliki visi yang tidak realistis 
dan terlalu idealistis, yang penting bisa gaya. Mereka juga adalah orang-
orang dengan usia produktif sekaligus konsumen yang mendominasi 
pasar saat ini. Kehidupan sosial menjadi nilai penting, didukung dengan 
kuatnya arus informasi di masa kini. Begitu pula halnya dengan perilaku 
konsumtif, yang tak jauh dari lingkup dunia teknologi.  

A. Generasi Millennial

Generasi merupakan kumpulan orang yang lahir dan tumbuh dalam 
rentang waktu tertentu. Dalam konteks sosial (bukan familial), generasi 
erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa besar dan global yang sedikit 
banyak memiliki pengaruh pada perilaku dan cara pandang sekelompok 
orang tersebut terhadap dunia di sekelilingnya. Beberapa ahli juga 
menyampaikan demikian. Menurut Manheim (1952) generasi adalah suatu 
konstruksi sosial dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang 
memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Pendapat 
lain juga disampaikan oleh Ryder (1965) yang mengatakan bahwa generasi 
adalah agregat dari sekelompok individu yang mengalami peristiwa 
– peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Pendapat 
terbaru disampaikan oleh Kupperschmidt’s (2000) yang mengatakan 
bahwa	 generasi	 adalah	 sekelompok	 individu	 yang	 mengidentifikasi	
kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan 
kejadian – kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang 
memiliki	pengaruh	signifikan	dalam	fase	pertumbuhan	mereka.	

Dari	 beberapa	 definisi	 diatas	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 generasi	
merupakan  sekelompok individu yang memiliki kesamaan usia dan 
mengalami suatu peristiwa dalam kurun waktu yang sama dan memiliki 
pengaruh dalam masa pertumbuhan individu tersebut. Generasi millennial 
memiliki nama lain generasi Y. Generasi millennial atau biasa juga 
disebut dengan  Generasi Y adalah kelompok demografi setelah Generasi 
X (Gen-X). Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari 
kelompok ini.  Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-
an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an 
hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Millennial pada umumnya 
adalah anak-anak dari generasi Baby Boomers dan Gen-X yang tua. 
Generasi ini kadang-kadang disebut sebagai “Echo Boomers” karena 
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adanya “booming” (peningkatan besar) tingkat kelahiran di tahun 1980-
an dan 1990-an. 

B. Peran Generasi Millennial

Di era ini segala sesuatu bergerak dengan cepat, dunia menjadi 
tanpa batas, informasi dapat diperoleh dimana saja dan dari siapa 
saja. Generasi millennial adalah generasi yang sangat mahir dalam 
teknologi. Dengan kemampuannya di dunia teknologi dan sarana yang 
ada, generasi ini memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh 
di depan dibanding generasi sebelumnya. Di era ini dengan segala 
kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi. Kualitas 
dan kinerja manusia juga dituntut menjadi semakin tinggi. Generasi 
masa kini harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar dan menjadi 
lebih baik dengan cepat serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat 
untuk dapat memecahkan setiap masalah. Kemungkinan beberapa tahun 
ke depan jika manusia tidak bisa mengikuti cepatnya perkembangan 
zaman dan pesatnya mobilitas di era seperti saat ini, peran mereka akan 
digantikan oleh robot-robot.

Generasi millennial sebagai pembelajar juga memiliki beberapa 
peran penting. Generasi millennial yang merupakan generasi dengan 
mahirnya dalam bidang teknologi jua seharusnya memiliki nilai positif 
dengan beberapa peran yang positif yang bisa dilakukan. Peran-peran 
tersebut diantaranya adalah:
1. Sebagai agent of change

Pembelajar generasi millennial disiapkan untuk bisa menjadi seorang 
pemimpin. Setidaknya ada lima karakteristik pemimpin yang baik yang 
harus ada dalam diri seorang agent of change. Yang pertama,
a.  Visi yang jernih. Sebagai pemimpin, seseorang harus memiliki target 

yang jelas sehingga program kerja dapat disusun dengan baik dan 
dengan tahapan yang berkesinambungan karena arah yang dituju 
jelas. Pemimpin yang baik harus bisa menjelaskan ide dan konsep 
yang ada dalam pemikirannya secara jernih kepada orang lain dan 
terutama kepada anggota tim kerjanya. Sejak masa sekolah adalah 
saat yang tepat untuk bisa melatih jiwa kepemimpinan siswa. Hidup 
di era generasi millennial juga ditantang untuk lebih bisa memiliki 
sebuah target yang jelas dalam berkehidupan yang juga untuk 
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melatih kepekaan sosialnya. 
b. Memiliki kegigihan untuk mencapai target. 
c. Bersikap kritis dan analitis. Dengan kata lain, pemimpin yang baik 

harus selalu bernalar dan menggunakan akal sehatnya. Tidak ada hal 
yang ditelan bulat-bulat tanpa mengerti substansinya. 

d. Sarat akan pengetahuan dan memimpin dengan memberikan contoh, 
bukan hanya dengan instruksi. Yang kelima,

e. Membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang sekitarnya 
dengan membangun kepercayaan. Dengan kata lain, pemimpin yang 
baik harus memiliki integritas agar dapat dipercaya.
Pemuda dan semangatnya dibutuhkan sebagai change agent dalam 

berbagai sektor, termasuk sektor politik. Selama masih ada yang namanya 
“negara”, politik juga akan selalu ada. Masalahnya, politik sudah terlalu 
lama terasosiasi sebagai suatu hal yang kotor dan karenanya dihindari 
banyak orang. Kata “politik” hampir identik dengan “perebutan 
kekuasaan demi jabatan dan uang”. Akibatnya, banyak anak muda 
berpotensi menghindari dan tidak peduli dengan politik. Namun sikap ini 
tanpa disadari secara tidak langsung membuat kondisi politik menjadi 
semakin buruk karena level of competition, baik dari sisi kemampuan 
maupun integritas, menjadi rendah untuk seseorang menduduki posisi 
strategis dalam lembaga-lembaga negara. 

Pemuda harus tetap optimis dan tidak berhenti melakukan langkah-
langkah perbaikan, khususnya dalam sektor pendidikan. Pemuda harus 
mau peduli dengan kualitas pendidikan negaranya dan berani terjun 
ke dalamnya. Karena perbaikan pendidikan hanya akan terjadi pada 
saat orang-orang baik, profesional dan berintegritas masuk ke dalam 
pendidikan. Fenomena semakin banyaknya penduduk Indonesia terutama 
pada generasi Y yang memiliki pendidikan tinggi menjadi sebuah game 
changer di Indonesia, sebab hampir seluruh pekerjaan mewajibkan 
calon pegawai mereka untuk memiliki tingkat pendidikan yang memadai 
(biasanya setara sarjana) untuk bisa melamar suatu posisi. Dikarenakan 
hampir seluruh fresh graduate di Indonesia sekarang didominasi oleh 
para generasi millennial, tidak mengherankan apabila persaingan 
mencari kerja semakin ketat terutama.

2. Sebagai pembangkit nasionalisme bangsa
Pendidikan sangat penting sebagai bekal di masa depan 

karena pendidikan merupakan sarana pembangunan dan pembentukan 
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karakter sebuah bangsa. Menurut Budimansyah (2004), diperlukan 
membangun sumber daya manusia yang berkarakter sebagai upaya 
pembangunan dari segi internal suatu bangsa dengan istilah lain 
membangun sumber daya manusia yang berkepribadian lurus kuat-
tinggi. oleh karena itu pendidikan harus melahirkan generasi muda yang 
mengenalkan karakteristik, identitas, dan jati diri bangsanya sendiri. 
Maka melalui pendidikanlah di tanamkan nilai-nilai budi pekerti sebagai 
modal dasar terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas supaya 
bangsa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, di segani dan mampu 
berkompetisi dan berkolaborasi dalam pergaulan internasional.
3. Ikut memajukan pendidikan di daerah pelosok

Generasi millennial ditandai dengan mahirnya generasi ini dalam 
kemampuan teknologinya. Namun di Indonesia, tidak semua generasi 
millennial mampu dalam bidang teknologi. Terdapat perbedaan antara 
mereka yang hidup di daerah pelosok dan tidak. Sebagai contoh ketidak 
merataan pendidikan antara kemampuan siswa yang bersekolah di Pulau 
Jawa dan di luar Pulau Jawa  adalah menguasai teknologi informasi. 
Di  Pulau Jawa sebagian besar para pelajar SMP dan SMA sudah mempunyai 
akun  gmail atau alamat e-mail yang  sejenis. Kebanyakan dari mereka 
sangat mahir menggunakan akun tersebut untuk  mengirim  surat 
(e-mail), foto, dan video. Sementara, di daerah lain seperti Pulau Nias, 
Sumatra Utara kebanyakan anak-anak di daerah ini tidak mempunyai 
akun pengirim surat seperti Gmail atau sejenisnya. 

Faktor yang menyebabkan ketimpangan antara kemampuan 
para siswa yang bersekolah di Pulau Jawa dan di beberapa daerah 
di pelosok Indonesia, seperti Nias, Sumba, Soe, dan Papua, dll dapat 
dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM) 
guru dan fasilitas, seperti buku-buku penunjang mata pelajaran dan 
media pembelajaran, seperti video animasi, gambar, dll. Salah satu 
cara mengatasi permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh para siswa 
berada di daerah-daerah pelosok dibutuhkan peran para anak muda 
millennial yang berada di perkotaan atau mereka yang berkecimpung 
dalam dunia teknologi, khusus bidang startup.  Salah satu startup 
digital  yang sedang berkembang adalah startup yang bergerak dalam 
bidang pendidikan. 

Beberapa startup yang berkembang dalam bidang pendidikan, seperti 
HarukaEdu, PrivatQ Indonesia, Ruangguru, dll. Dengan muncul beberapa 
startup digital yang bergerak dalam bidang pendidikan. Para anak muda 
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millennial yang bergerak dalam bidang startup digital bisa ikut serta 
membantu para siswa generasi millennial yang berada di daerah-daerah 
pelosok Indonesia dengan membuat sebuah startup digital yang berisi 
materi-materi pelajaran, video animasi, gambar, dan berbagai bahan-
bahan pelajaran pendukung.
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BAB VI
KEISTIMEWAAN GENERASI 

MILLENNIAL

Belakangan ini sering terdengar istilah generasi X, millennials, 
baby boomers, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan julukan 
bagi para penduduk dunia yang sesuai dengan tahun kelahiran mereka. 
Pengelompokkan tersebut berdasarkan tahun kelahiran dan dimulai 
pada tahun 1960-an. Pada masa itu generasi muda di nilai memiliki 
pandangan yang 180 derajat berbeda dengan generasi tua. Fenomena 
tersebut merupakan hal yang menarik bagi para sosiolog dan hingga kini 
menjadi topik yang terus dipelajari.

A. Teori Tentang Generasi

Terdapat lima generasi yang masih terkenal sampai saat ini. Lima 
generasi tersebut adalah traditionalist, baby boomers, X, millennials, 
dan Z. Kelima generasi tersebut banyak diperbincangkan dan saling 
dibandingkan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan 
karakteristik manusia dari setiap generasi tersebut berbeda-beda. 
Perbedaan generasi dalam lingkungan kerja menjadi  salah subyek  yang 
selalu muncul dalam perkembangan manajemen sumber daya  manusia, 
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dan konsep  perbedaan generasi  terus  berkembang dari waktu ke waktu.
Penelitian pertama tentang perkembangan nilai-nilai generasi 

dilakukan oleh Manheim pada tahun 1952. Penelitian tersebut didasarkan 
pada tulisan-tulisan yang terdapat dalam bidang sosiologi tentang 
generasi pada kisaran tahun 1920 sampai dengan tahun 1930. Mannheim 
(1952) dalam artikel Saputra mengungkapkan bahwa generasi yang 
lebih muda tidak dapat bersosialisasi dengan sempurna karena adanya 
gap antara nilai-nilai ideal yang diajarkan oleh generasi yang lebih 
tua dengan realitas yang dihadapi oleh generasi muda tersebut, lebih 
lanjut dikatakan bahwa lokasi sosial memiliki efek yang besar terhadap 
terbentuknya kesadaran individu. 

Menurut Manheim (1952) generasi adalah suatu konstruksi sosial 
dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan 
umur dan pengalaman historis yang sama. Lebih lanjut Manheim (1952) 
menjelaskan bahwa individu yang menjadi bagian dari satu generasi, 
adalah mereka yang memiliki kesamaan tahun lahir dalam rentang waktu 
20 tahun dan berada  dalam dimensi sosial dan dimensi sejarah yang 
sama.	Definisi	 tersebut	 secara	 spesifik	 juga	dikembangkan	oleh	Ryder	
(1965) yang mengatakan bahwa generasi adalah agregat dari sekelompok 
individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun 
waktu yang sama pula.

Dalam	 beberapa	 tahun	 terakhir	 definisi	 dari	 generasi	 telah	
mengalami	 perkembangan,	 salah	 satunya	 adalah	 definisi	 generasi	
menurut Kupperschmidt’s (2000) dalam Saputra yang mengatakan bahwa 
generasi	adalah	sekelompok	individu	yang	mengidentifikasi	kelompoknya	
berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian-
kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki 
pengaruh	 	 signifikan	 dalam	 fase	 pertumbuhan	 mereka.	 Berdasarkan	
definisi	 dari	 beberapa	 pendapat	 tersebut	 teori	 tentang	 perbedaan	
generasi yang dipopulerkan oleh Neil Howe dan William Strauss pada 
tahun 1991 membagi generasi berdasarkan kesamaan rentang waktu 
kelahiran dan kesamaan kejadian-kejadian historis. Pembagian generasi 
tersebut juga banyak dikemukakan oleh peneliti-peneliti lain dengan 
label yang berbeda-beda, tetapi secara umum memiliki makna yang 
sama. Sebagai contoh menurut Martin & Tulgan (2002) Generasi Y adalah 
generasi yang lahir pada kisaran tahun 1978. Sementara menurut Howe 
& Strauss (2000) generasi Y adalah generasi yang lahir pada tahun 
1982. Perbedaan tersebut terjadi karena skema yang digunakan untuk 
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mengelompokkan generasi tersebut berbeda. Hal ini terjadi karena para 
peneliti tersebut berasal dari negara yang berbeda. Berikut adalah tabel 
perbedaan generasi menurut ahli.

Tabel 1. Pengelompokan Generasi
Sumber Label

Tapscott 
(1998) -

Baby Boom 
Generation 
(1946-1964)

Generation X
(1965-1975)

Digital 
Generation
(1976-2000) -

Howe & 
Strauss
(2000)

Silent 
Generation
(1925-1943)

Boom 
Generation
(1943-1960)

13 th
Generation
(1961-1981)

Millennial 
Generation
(1982-2000)

-

Zemke 
et al

(2000)

Veterans
(1922-1943)

Baby Boom-
ers

(1943-1960)

Gen-Xers
(1960-1980)

Nexters
(1980-1999) -

Lancaster 
& Stillman

(2002)

Traditionalist
(1900-1945)

Baby Boom-
ers 

(1946-1964)

Generation 
Xers 

(1965-1980)

Generation Y 
(1981-1999) -

Martin & 
Tulgan
(2002)

Silent 
Generation 
(1925-1942)

Baby Boom-
ers 

(1946-1964)

Generation X 
(1965-1977)

Millennials 
(1978-2000) -

Oblinger & 
Oblinger
(2005)

Matures
(<1946)

Baby Boom-
ers 

(1947-1964)

Generation 
Xers 

(1965-1980)

Gen-Y/NetGen
(1981-1995)

Post Millen-
nials 

(1995-pres-
ent)

B. Generasi Millennial

Generasi yang sedang mendominasi populasi di dunia adalah generasi 
millennial atau yang dikenal dengan istilah generasi Y. Ungkapan generasi 
Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 
tahun 1993. Para generasi millennial ini sudah banyak yang menggunakan 
teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging dan 
media sosial lainnya seperti  facebook dan twitter untuk melakukan 
komunikasi dengan sesama. Dengan kata lain generasi Y adalah generasi 
yang tumbuh pada era internet booming (Lyons, 2004).

Lebih lanjut (Lyons, 2004)  mengungkapkan ciri-ciri dari generasi 
Y adalah karakteristik masing-masing individu berbeda, tergantung 
dimana ia dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya, pola 
komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya, 
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pemakai media  sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh 
dengan perkembangan teknologi, lebih terbuka dengan pandangan 
politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap 
perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, memiliki perhatian 
yang lebih terhadap kekayaan.

Generasi millennial dikenal juga dengan istilah generasi Y yang lahir 
antara tahun 1980 hingga 2000. Genarsi yang muncul setelah generasi 
ini adalah generasi Z, (Faiza dkk, 2018: 1). Jadi bisa dikatakan generasi 
millennial adalah generasi muda masa kini yang saat ini berusia antara 
15–34 tahun. Studi tentang generasi millennial di dunia, terutama di 
Amerika sudah banyak dilakukan. Diantaranya studi yang dilakukan oleh 
Boston Consulting Group (BCG) bersama University of Berkley tahun 
2011 dengan mengambil tema American Millennials: Deciphering the 
Enigma Generation. Tahun sebelumnya, 2010 Pew Research Center juga 
merilis laporan riset dengan judul Millennials: A Portrait of Generation 
Next. 

C. Keistimewaan Generasi Millennial

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, maka 
karakteristik dan menjadikan keistimewan pada generasi millennial 
adalah sebagai berikut:
1. Millennial lebih percaya User Generated Content (UGC) daripada 

informasi searah
Bisa dibilang millennial tidak percaya lagi kepada distribusi informasi 

yang bersifat satu arah. Mereka lebih percaya kepada user generated 
content (UGC) atau konten dan informasi yang dibuat oleh perorangan. 
Mereka tidak terlalu percaya pada perusahaan besar dan iklan sebab 
lebih mementingkan pengalaman pribadi ketimbang iklan atau review 
konvensional. Dalam hal pola konsumsi, banyak dari mereka memutuskan 
untuk membeli produk setelah melihat review atau testimoni yang 
dilakukan oleh orang lain di internet. Mereka juga tak segan-segan 
membagikan pengalaman buruk mereka terhadap suatu merek.
2. Millennial lebih memilih ponsel dibanding TV.

Generasi ini lahir di era perkembangan teknologi. Internet juga 
memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan hidup mereka. 
Maka televisi bukanlah prioritas generasi millennial untuk mendapatkan 
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informasi atau melihat iklan. Bagi kaum millennial, iklan pada televisi 
biasanya dihindari. Generasi millennial lebih suka mendapat informasi 
dari ponselnya dengan mencarinya melalui akun google atau perbincangan 
pada forum-forum yang mereka ikuti, supaya tetap up-to-date.
3. Millennial wajib mempunyai media sosial

Komunikasi yang terjalin di antara generasi millennial sangatlah 
lancar. Namun, bukan berarti komunikasi itu selalu terjadi dengan 
tatap muka, namun justru sebaliknya. Banyak dari kalangan millennial 
melakukan semua komunikasinya melalui text messaging atau juga 
chatting	 di	 dunia	 maya,	 dengan	 membuat	 akun	 yang	 berisikan	 profil	
dirinya, seperti twitter, facebook, hingga line. Akun media sosial juga 
dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengaktualisasikan diri dan 
sebagai wadah untuk berekspresi. Karena apa yang akan ditulis tentang 
dirinya adalah apa yang akan semua orang baca. Jadi, hampir semua 
generasi millennial dipastikan memiliki akun media sosial sebagai 
tempat berkomunikasi dan berekspresi.
4. Millennial kurang suka membaca secara konvensional

Populasi orang yang suka membaca buku turun drastis pada 
generasi millennial. Bagi generasi ini, tulisan dinilai memusingkan dan 
membosankan. Sebab generasi millennial bisa dibilang lebih menyukai 
melihat gambar, apalagi jika menarik dan berwarna. Meskipun begitu, 
millennial yang hobi membaca buku masih tetap ada. Namun, mereka 
sudah tidak lagi membeli buku di toko buku. Mereka lebih memilih 
untuk membaca buku online (e-book) sebagai salah satu solusi yang 
mempermudah generasi ini, untuk tidak perlu repot membawa buku. 
Sekarang ini, sudah banyak penerbit yang menyediakan format e-book 
untuk dijual, agar pembaca dapat membaca melalui ponsel pintarnya.
5. Millennial lebih tahu teknologi dibanding orangtua mereka

Kini semua serba digital dan online, tidak heran apabila generasi 
millennial juga menghabiskan hidupnya hampir senantiasa online 24 
jam. Generasi ini melihat dunia tidak secara langsung, namun dengan 
cara yang berbeda, yaitu dengan berselancar di dunia maya, sehingga 
mereka menjadi tahu tentang segalanya. Mulai dari berkomunikasi, 
berbelanja, mendapatkan informasi dan kegiatan lainnya. Generasi 
millennial adalah generasi yang sangat modern, lebih daripada orang 
tua mereka, sehingga tak jarang merekalah yang mengajarkan teknologi 
pada kalangan orangtua.
6. Millennial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif
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Diperkirakan pada tahun 2025 mendatang, millennial akan 
menduduki porsi tenaga kerja di seluruh dunia sebanyak 75 persen. 
Sekarang tidak  sedikit posisi pemimpin dan manajer yang telah diduduki 
oleh millennial. Seperti diungkap oleh riset Sociolab, kebanyakan dari 
millennial cenderung meminta gaji tinggi, meminta jam kerja fleksibel, 
dan meminta promosi dalam waktu setahun. Mereka juga tidak loyal 
terhadap suatu pekerjaan atau perusahaan, namun lebih loyal terhadap 
merek. Millennial biasanya hanya bertahan di sebuah pekerjaan 
kurang dari tiga tahun. Namun demikian, disebabkan para millennial 
hidup di era informasi yang menjadikan mereka tumbuh cerdas, tak 
sedikit perusahaan yang mengalami kenaikan pendapatan karena 
memperkerjakan millennial.
7. Millennial mulai banyak melakukan transaksi secara cashless

Semuanya menjadi semakin mudah dengan adanya kecanggihan 
teknologi yang semakin maju pada saat ini. Maka pada generasi millennial 
pun mulai banyak ditemui perilaku transaksi pembelian yang sudah tidak 
menggunakan uang tunai lagi alias cashless. Generasi millennial lebih 
menyukai untuk tidak repot membawa uang, karena sekarang hampir 
semua pembelian bisa dibayar menggunakan kartu, sehingga lebih 
praktis dan hanya perlu gesek atau tapping. Mulai dari transportasi 
umum, hingga berbelanja baju dengan kartu kredit dan kegiatan jual 
beli lainnya.
8. Multitasking adalah cara hidup

Salah satu karakter generasi millennial adalah “multitasking 
adalah cara hidup” yaitu penanganan informasi dan berkomunikasi. 
Adapun contohnya adalah, bagaimana generasi-genarasi sebelumnya 
pulang ke rumah dan menonton tv, sedangkan generasi ini pulang ke 
rumah mendengarkan iPod sambil mengerjakan pekerjaan rumah, 
sambil menggunakan sms dari ponsel mereka. Selain itu mereka juga 
menggunakan internet untuk penelitian atau informasi apapun yang 
mereka butuhkan. Karena multitasking ini, generasi ini tumbuh dengan 
kemampuan yang lebih baik untuk memproses beberapa aliran informasi 
pada waktu yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri khas dari 
generasi ini adalah menjadikan teknologi sebagai gaya hidup (lifestyle).
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BAB VII
PENDIDIK GENERASI 

MILLENNIAL

Generasi millennial atau dikenal sebagai generasi Y, mengacu pada 
individu yang lahir antara tahun 1980-an hingga 2005. Dengan kata lain, 
generasi millennial ini adalah anak-anak muda yang saat ini berusia 
antara 15-35 tahun. Ini adalah generasi terbaru untuk memasuki dunia 
kerja. Para pemimpin lintas disiplin mencatat tantangan dan peluang 
yang terkait dengan pelatihan kelompok unik ini. Generasi millennial 
telah menjadi generasi yang sangat terlindungi dan over skejul. Mereka 
dibesarkan oleh orang tua yang mengatakan kepada mereka bahwa 
mereka istimewa dan pemenang tanpa alasan lain selain siapa diri 
mereka.

Nilai-nilai inti generasi ini di tempat kerja termasuk keterhubungan 
sosial online,	kerja	tim,	ekspresi	bebas,	hubungan	dekat	dengan	figur	
otoritas (seperti yang mereka miliki dengan orang tua), kreativitas, 
fleksibilitas	 kehidupan	 kerja,	 dan	 penggunaan	 teknologi.	 Generasi	
millennial lebih suka bekerja dalam kelompok dengan  pengalaman 
mereka sendiri. Mereka menikmati trial and error. Generasi mienial 
sangat tidak menghargai membaca dan mendengarkan ceramah dalam 
pendidikan. Mereka ingin belajar menjadi kreatif, interaktif, dan 
menyenangkan; dan mereka menikmati berpikir di luar kotak atau out 
of the box.
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Generasi millennial memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi 
pembelajaran dengan cara positif dan negatif. Untuk memastikan 
keberhasilan, para pendidik perlu memahami bahwa Generasi Y tidak 
dapat dipaksa menjadi generasi yang lalu. Perbedaan tidak selalu 
merupakan kelemahan. Atas dasar literatur yang relevan, pendidik 
dalam mendidik harus fokus pada 4 bidang inti yaitu: (1) pengajaran 
interaktif dengan teknologi, (2) profesionalisme, (3) mentoring (atau 
pengasuhan), dan (4) komunikasi dan umpan balik.

A. Pengajaran Interaktif dengan Teknlogi

Generasi millennial adalah generasi yang cerdas dan maju dalam 
kesiapan untuk menggunakan teknologi baru. Pendidik harus tetap 
mengikuti teknologi baru dan memasukkannya ke dalam pengajaran. 
Strategi yang berhasil akan melibatkan pengajaran langsung dengan 
simulasi dan diskusi kelompok. Pembelajaran kolaboratif yang 
digabungkan dengan umpan balik langsung dalam konteks praktis adalah 
kuncinya. Guru atau pendidik tidak boleh bergantung pada kuliah sebagai 
metode pengajaran utama.

Ketika kuliah, pendidik harus menggabungkan presentasi multimedia 
atau membawa materi langsung untuk diskusi kasus dengan partisipasi 
audiens. Pendidik harus melibatkan penduduk atau masyarakat sekitar 
dalam proyek atau studi kasus yang membutuhkan pemecahan masalah 
aktif. Pendidik yang tidak mahir dengan teknologi dapat menggunakan 
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keahlian generation millennial dengan melibatkan mereka dalam komite 
penasihat teknologi.

Di sisi lain, generasi millennial cenderung tidak tepat multitask 
dengan teknologi. Mereka terbiasa menggunakan teknologi ketika mereka 
harus belajar atau berada di kelas. Mereka tidak mengerti bagaimana 
multitasking ini dapat dianggap tidak sopan atau mengganggu. Aturan yang 
jelas tentang multitasking sangat penting. Fakultas harus berperan dalam 
memberi auran penggunaan teknologi yang tepat dengan menghindari 
multitasking yang tidak sesuai tempatnya (misalnya, menghindari 
penggunaan perangkat genggam selama kuliah atau pertemuan). Harus 
ada program yang memperjuangkan “bebas teknologi” dan mendorong 
peluang	untuk	melatih	keheningan	dan	refleksi	diri	melalui	jurnal	atau	
seni kreatif.

B. Profesionalisme

Para pendidik sangat peduli dengan anggapan kurangnya 
profesionalisme di antara generasi millennial. Pendidik cenderung 
melihat generasi millinneal sebagai pemalas, tidak termotivasi, dan 
egois, dan pandangan ini dibagikan dalam dunia bisnis. Generasi 
millennial menghitung bahwa mereka hanya menginginkan keseimbangan 
kehidupan kerja. Dengan kata lain, pekerjaan tidak didahulukan. 
Milenium tidak melihat organisasi untuk melihat bagaimana mereka akan 
masuk ke dalamnya; sebaliknya, mereka melihat bagaimana organisasi 
itu akan cocok dengan kehidupan mereka. Ini adalah tantangan bagi 
generasi yang lebih tua untuk memahami, dan untuk menghormati 
keinginan generasi yang lebih muda untuk bekerja lebih sedikit.

Namun, perdebatan tentang profesionalisme lintas generasi adalah 
salah satu yang terjadi setiap kali generasi baru memasuki dunia pekerjaan 
(Mannheim:1952). Penting untuk dipahami bahwa profesionalisme 
adalah sebuah perjalana, daripada sebuah akhir. Meskipun guru dan 
mentor dapat meminta perilaku tertentu, mereka tidak dapat menuntut 
perubahan	tempat	dalam	filsafat	hidup.	

Dengan demikian, mengajarkan profesionalisme kepada generasi 
millennial harus menekankan perilaku yang dapat diamati. Pendidik 
harus merasa nyaman menangani bahkan perilaku dasar, seperti pakaian 
yang sesuai. Milenium menginginkan lingkungan di mana garis komunikasi 
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dan aturan yang eksplisit dan tegas. Mereka tidak menyukai ambiguitas. 
Akibatnya, mereka tampaknya lebih memilih periode orientasi yang lebih 
panjang untuk mencerna informasi dan memahami apa yang diharapkan. 
Dari awal pelatihan, penting untuk menggambarkan dengan jelas perilaku 
yang pantas dan tidak sesuai, terutama mengenai ketepatan waktu, 
pakaian, penggunaan jejaring sosial, multitasking selama kuliah, dan 
diskusi tentang detail kehidupan pribadi dalam pengaturan profesional. 
Penting untuk tidak menganggap bahwa apa pun adalah pengetahuan 
umum.

Saat memberikan umpan balik korektif, pengajar tidak boleh 
memberi tahu mereka bahwa mereka tidak profesional. Sebaliknya, 
umpan	 balik	 harus	 fokus	 pada	 perilaku	 spesifik	 yang	 tidak	 sesuai	 dan	
alasan untuk ini, dan harus menguraikan konsekuensi untuk mengulang 
perilaku yang tidak pantas. Untuk itu para pendidik harus dibekali 
dengan profesionalisme yang tinggi agar dapat membentuk generasi 
yang professional juga.

C. Mentoring (Pengasuhan)

Generasi	 millennial	 ingin	 memiliki	 hubungan	 dekat	 dengan	 figur	
otoritas, seperti yang mereka lakukan dengan orang tua mereka. Mereka 
ingin merasa bahwa pendidik peduli terhadap mereka secara pribadi. 
Mereka ingin merasa istimewa. Generasi millennial lebih suka bekerja 
dengan atasan yang mudah didekati, suportif, komunikator yang baik, 
dan motivator yang baik. Salah satu efek samping dari hubungan yang 
erat adalah bahwa Generasi Millennial mungkin secara tidak semestinya 
berbagi informasi pribadi, bahkan mengejutkan, dengan cara informal. 
Selain itu, kaum milennial merasa nyaman berbagi pendapat dan umpan 
balik mereka tanpa menghormati hierarki organisasi yang tepat. Mereka 
telah diajarkan bahwa apa pun yang dirasakan tidak apa-apa, maka tidak 
apa-apa untuk membicarakannya. Ini bisa mengganggu pendidik medis 
yang tidak terbiasa dengan komunikasi terbuka seperti itu.

Para ahli sosial menyarankan bahwa pendidik yang sukses harus 
memiliki kesadaran diri yang kuat untuk mendengar jenis umpan balik 
dan tidak menjadi defensif. Meskipun komunikasi vertikal terbuka 
dapat menghadirkan beberapa tantangan (misalnya, otoritas yang 
menantang secara terbuka), itu dapat menjadi kekuatan untuk program 



51VII. Pendidik Generasi Milenial

rpendidikan jika ditangani dengan benar. Para pendidik perlu belajar 
untuk merasa nyaman dengan komunikasi warga Generasi Millennial ini. 
Ini adalah peluang besar bagi fakultas untuk menjadi teladan bagaimana 
menerima umpan balik. Kepemimpinan program studi harus siap untuk 
berinteraksi dengan Generasi millennial dan terbuka untuk interaksi 
tersebut karena Generasi Y kemungkinan akan mulai dari atas. Direktur 
program harus terbuka untuk umpan balik jujur dari peserta didik dan 
menggunakannya untuk perubahan positif dalam program pendidikan. 
Namun peserta didik tidak boleh berharap bahwa pendapat mereka akan 
langsung diterjemahkan ke dalam perubahan program. Tapi di sisi lain, 
umpan balik jujur mereka dapat menjadi sangat penting untuk membuat 
perubahan programatik yang penting.

Pendidik mungkin tidak memahami tuntutan untuk hubungan yang 
erat, khususnya dalam budaya pendidikan yang sangat terstruktur secara 
hierarkis. Mereka mungkin merasa seperti seorang micromanager atau 
bahkan lebih buruk lagi, tetapi ini adalah zona nyaman untuk Generasi 
Millennial.	 Para	 pendidik	 berfungsi	 sebagai	 figur	 orang	 tua	 untuk	
membantu Generasi Millennial berhasil. Hubungan yang berkelanjutan 
dan kuat dengan pendidik menyediakan lingkungan yang aman untuk 
mendengar dan berkembang secara rutin dari umpan balik, dan ini 
adalah kuncinya.

Salah satu pendekatan adalah untuk merekonseptualisasi peran 
penasihat akademik untuk memasukkan lebih dari fungsi orang tua 
dengan pertemuan rutin dan perhatian pribadi. Pendidik dapat bertemu 
setiap bulan dengan peserta didik untuk mendiskusikan pertanyaan 
atau masalah profesionalisme. Pertemuan pendidik akan fokus pada 
meringkas kemajuan, memperkuat pesan profesionalisme, dan mengajar 
pemecahan masalah. Fakultas harus merasa nyaman dengan peran 
direktif yang kuat, tidak berbeda dengan peran pengasuhan anak, di 
mana aturan jelas dan tegas. Ini bisa melelahkan, karena fokusnya 
mungkin pada bidang-bidang dasar seperti keterampilan belajar, 
manajemen waktu, dan keterampilan organisasi.

Pendidik	 yang	 bijaksana	 mengidentifikasi	 peserta	 didiknya	
yang terus-menerus berjalan di belakang atau muncul tersebar dan 
membantu mereka mengembangkan jadwal dasar. Pada saat yang sama, 
pendidik sebagai pengasuh juga dapat mengatasi tingkat pertumbuhan 
yang	 lebih	 dalam.	 Peserta	 didik	 harus	 diminta	 untuk	 merefleksikan	
diri pada kekuatan dan kelemahan sebelum memberikan umpan balik 
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atau	untuk	merefleksikan	alasan	untuk	perjuangan	atau	keberhasilan.	
Pendampingan juga harus fokus pada pengembangan prioritas dan 
pengambilan keputusan independen. Pendampingan diperlukan untuk 
mengajarkan	keterampilan	keheningan,	kontemplasi,	dan	refleksi	diri.

D. Komunikasi dan Umpan Balik

Generasi Milennial ingin mengetahui dengan segera apa yang 
mereka lakukan dengan benar dan salah. Pada saat yang sama, mereka 
mungkin merasa tidak siap untuk menangani umpan balik negatif seperti 
yang telah sering mereka katakan kepada orang tua bahwa mereka 
benar-benar luar biasa. Bahkan, karena cara generasi Y diasuh, mereka 
cenderung mengalami kesulitan dengan pemecahan masalah, kegagalan, 
menerima dan belajar dari kesalahan, dan memiliki harapan yang realistis 
(Eckleberry: 2011). Ada penurunan akuntabilitas, tanggung jawab, dan 
kemandirian. Pertemuan rutin dengan pendidik adalah cara yang baik 
untuk memberikan data ringkasan, tetapi para pendidik didorong untuk 
memberikan banyak umpan balik di tempat. Pendidik memberi tahu 
penduduk apa yang perlu mereka pelajari dan mengapa.

Generasi Millennial sangat peduli dengan apa yang dipikirkan 
teman-temannya, sehingga memberikan informasi yang objektif itu 
berguna (Frey:2018). Umpan balik harus segera berdasarkan perilaku, 
dan	spesifik,	dan	harus	sejelas	dan	sesederhana	mungkin.	Penggunaan	
evaluasi 360 derajat (termasuk fakultas, staf interdisipliner, rekan-
rekan) untuk menawarkan umpan balik dari berbagai sumber akan sangat 
dihargai. Masukan lisan dan tertulis adalah alat yang bermanfaat. Ketika 
kelemahan	 dan	 perjuangan	 diidentifikasi,	 mentor	 harus	 membantu	
warga dalam mengambil peran aktif dalam mengembangkan rencana 
untuk perbaikan. Jika peserta didik menjadi defensif, pendidik harus 
memberi tahu mereka bahwa mereka melihat pembelaan diri dan 
mendiskusikan bagaimana hal ini dapat mengganggu pembelajaran. 
Ini bisa berkembang menjadi diskusi tentang menerima umpan balik 
sebagai atribut profesionalisme dan pembelajaran berbasis praktik dan 
perbaikan.

Program pendidikan harus memastikan bahwa semua fakultas 
memberikan pesan yang sama. Di sisi positif, alat yang sangat efektif 
untuk memotivasi Generasi Millennial adalah pujian dari atasan dan 
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rekan kerja. Fakultas dan mentor harus menemukan cara-cara kreatif 
untuk mengenali hal-hal positif. Misalnya, pendidik dapat mengumpulkan 
kutipan positif dari fakultas, rekan, dan staf, dan memberikan cetakannya 
kepada peserta didik. Pendidik  akan menghargainya ketika keberhasilan 
secara terbuka diakui, dan ketika umpan balik positif dibagikan dengan 
seluruh program studi.

Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi diperlukan untuk berhasil 
bekerja dengan Generasi Millennial. Meskipun fakultas mungkin merasa 
sangat disayangkan bahwa anggota generasi ini berpikir dan berperilaku 
dengan cara yang mereka lakukan, apa adanya, dan pendidikan perlu 
menemukan cara bekerja dalam kerangka itu. Memiliki pemahaman 
yang lebih baik tentang pengalaman hidup generasi millennial akan 
membantu para pendidik yang menghadapi tantangan dan frustrasi yang 
jelas.

Ada banyak yang tidak kita ketahui. Harus diakui, strategi yang 
dijelaskan di sini hanya didukung oleh pengetahuan dan saran yang 
diperoleh dari disiplin lain dan pengalaman anekdotal. Dalam dunia 
pendidikan, Generasi Y membutuhkan kepemimpinan pendidikan yang 
kuat untuk berhasil. Aturan harus jelas, dan pesannya harus jelas. Dalam 
banyak hal, sebagai pendidik kita harus berada di loco parentis atau 
mengambil beberapa peran dan tanggung jawab orang tua, dan menjadi 
orang	tua	yang	baik,	fakultas	harus	hadir	secara	mental	dan	fisik.	Kita	
harus bertahan bahkan ketika kita merasa ketekunan tidak bekerja dan 
merasa nyaman dengan pengetahuan bahwa kita tidak merasa senang 
melihat bahwa semua kerja keras telah terbayar sampai anak-anak 
pindah dari rumah.
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BAB VIII
 LIFE BASED LEARNING 

BAGI GENERASI 
MILLENNIAL

A. LIfE BASED LEARNING

Life based learning (pembelajaran berbasis kehidupan) menurut 
Staron (2011) adalah keseluruhan pembelajaran yang saling terkait 
sehingga tidak mudah untuk dipisahkan. Pembelajaran berbasis 
kehidupan (life based learning) berasal dari  beberapa sumber 
belajar yang membuka peluang untuk mengembangkan kemampuan 
individu.  Life Based Learning termasuk kebutuhan untuk keseimbangan 
yang lebih besar antara kreativitas dan standarisasi, inovasi dan 
keseragaman, kontrol dan sistem yang mengatur individu yang terbuka. 
Pembelajaran berbasis kehidupan (life based learning) berfokus pada 
belajar dari seluruh kehidupan seseorang pada setiap detik waktu dan 
sumber belajar itu sendiri.  

Menurut Miller (2008) life based learning atau Pembelajaran 
berbasis kehidupan mengakui bahwa individu memiliki pengetahuan, 
keterampilan dan kemampuan yang tidak selalu terlihat atau diakui oleh 
organisasi	meskipun	mereka	secara	signifikan	dapat	berkontribusi	untuk	
kehidupan organisasi tersebut. Pembelajaran berbasis kehidupan juga 
mempercayai bahwa apa yang kita alami dan pelajari di luar lingkungan 
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kerja merupakan suatu hal yang penting. Pembelajaran berbasis hidup 
berpusat pada pembelajaran ahli dan pembelajaran berbasis kerja.  Hal 
ini senada dengan pendapat Pavlova (2009) yang menyebutkan bahwa 
Life Based Learning memiliki fokus pada pengembangan kapabilitas 
(kemauan dan kemauan) seseorang secara utuh dalam memenuhi  
seluruh kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pengertian life based learning diatas, dapat dijabarkan 
bahwa dalam life based learning:
1. Sumber belajar yang digunakan dapat membuka peluang untuk 

mengembangkan kemampuan individu
2. Pembelajaran berbasis hidup berpusat pada pembelajaran ahli dan 

pembelajaran berbasis kerja
3. Pembelajaran bertujuan untuk pengembangan kapabilitas seseorang 

secara utuh dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.
Life based learning atau pembelajaran berbasis kehidupan merupakan 

suatu pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kemampuan 
individu, pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran berbasis 
kerja dengan tujuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

Miller (2008) menyebutkan beberapa kunci kompetensi pembelajaran 
berbasis kehidupan sebagai berikut:
1. Mengenali berbagai sumber pembelajaran, sumber belajar tidak 

harus buku atau lks, namun juga bisa memanfaatkan lingkungan 
sekitar sebagai sumber pembelajaraan. Menurut beliau sumber 
pembelajaran yang berasal dari lingkungan atau pengalaman, akan 
lebih bermakna dan sulit untuk dilupakan.

2. Keseimbangan integritas dan utilitas
3. Pergeseran tanggung jawab untuk belajar pada setiap individu
4. Kemungkinan pergeseran peran organisasi
5. Mengakui kekuatan adanya kontradiksi
6. Berinvestasi dalam mengembangkan seluruh orang, dan
7. Mengakui watak manusia secara kritis 

B. Pentingnya Life Based Learning Untuk Generasi Millennial

Secara historis pendidikan sudah ada sejak manusia ada dimuka 
bumi.  Ketika kehidupan masih sederhana, orang tua mendidik anaknya, 
atau anak belajar kepada orang tua atau orang dewasa dilingkungannya 
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tentang berbagai keahlian dasar.  Keahlian tersebut misalnya cara 
makan yang baik, cara membersihkan badan, bahkan tidak jarang anak 
belajar dari lingkungannya atau alam sekitarnya. Intinya anak belajar 
agar mampu menghadapi tugas-tugas kehidupan, mencari solusi untuk 
memecahkan dan mengatasi problem yang dihadapi sehari-hari.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa arus 
perubahan. Perubahan dalam bidang pendidikan, perdagangan hingga 
pemerintahan. Kini, di era globalisasi tidak bisa di pungkiri bahwa seiring 
perkembangnya teknologi yang berbasis digital application, sistem 
interaksi sosial di masyarakat mulai tergerus.  Teknologi yang semakin 
pesat mempermudah seseorang dalam berkomunikasi.  Di era digital 
komunikasi tidak terbatasi ruang dan waktu.  Untuk berkomunikasi 
seseorang tidak harus membuat janji untuk bertemu langsung, hal ini 
menyebabkan kemampuan berkomunikasi langsung sangat kurang.  
Hubungan komunikasi jarak jauh yang hanya dihubungan oleh media dan 
internet. Membuat komunikasi jarak dekat atau komunikasi langsung 
semakin jarang di lakukan. Sehingga, nilai social yang berlangsung dalam 
komunikasi tersebut semakin pudar. Remaja rentan saling berbicara 
secara langsung mereka memilih menggunakan media internet sebagai 
jalannya komunikasi. Jika hal ini semakin gencar dilakukan lambat 
laun dunia nyata dalam hal interaksi akan pudar. Hal ini menyebabkan 
komunikasi yang mengandalkan rasa emati kepada orang lain menjadi 
hal yang langkah dilakukan oleh generasi milenia.

Disisi lain kemajuan teknologi digital, memberikan banyak kemudahan 
dalam akses informasi.  Di era digital ini menjadikan beragammnya 
sumber belajar.  Berbagai sumber belajara memberikan peluang kepada 
siswa untuk mengembangkan berbagai macam keterampilan (multiple 
inteligences).  Hal ini mampu mendorong peningkatan kapabilitas 
seseorang secara utuh, sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja yang 
sarat dengan persaingan. Dengan demikian, maka life based learning 
perlu bagi generasi milennial.

C. Life Based Learning Generasi Milenneal
Kehidupan sehari-hari setiap manusia memang selalu dihadapkan 

pada problem hidup. Untuk memecahkan problem kehidupan seperti 
itu seseorang akan berusaha mencermati kemampuan apa yang mereka 
miliki sehingga sukses, atau setidaknya dapat bertahan hidup dalam 
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situasi yang serba berubah. Orang tersebut bisa sukses karena memiliki 
banyak kiat (kecakapan hidup) sehingga mampu mengatasi masalah 
dihadapinya, pandai melihat dan memanfaatkan peluang, serta pandai 
bergaul dan bermasyarakat. Kiat-kiat seperti itulah yang merupakan 
inti kecakapan hidup. Artinya kecakapan yang selalu diperlukan oleh 
seseorang dimanapun ia berada, baik bekerja atau tidak bekerja dan 
apapun profesinya. Maka dalam hal ini   kecakapan hidup dapat dipilah 
menjadi empat jenis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Suryadi 
bahwa keterampilan hidup meliputi beberapa kemampuan dasar yaitu: 
ketrampilan sosial, vokasional, intelektual dan akademis. Unsur-unsur 
keterampilan hidup itu pun diperkuat oleh Tim Broad Based Education 
Dipdiknas sebagai berikut: a. Kecakapan personal (personal skill), 
yang mencakup kecakapan mengenal       diri (self awareness) dan 
kecakapan	berfikir	rasional	(thinking skill); b. Kecakapan sosial (sosial 
skill). c. Kecakapan akademik (academic skill). d. Kecakapan vokasional 
(vocational skill).   

Gambar mahasiswa sedang melakukan kegiatan pembelajaran dengan 
menggunakan properti
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D. General Life Skill (GLS)

1. Kecakapan personal (personal skill), yang mencakup 
a) Kecakapan mengenal diri (self awareness) 

Kecakapan kesadaran diri itu pada dasarnya merupakan  penghayatan 
diri sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga 
Negara, serta menyadari dan mensukuri kelebihan dan kekurangan yang 
dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan 
dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan 
lingkungannya.            

Pada dasarnya generasi milenia adalah generasi yang memiliki sifat 
rasa ingin tau yang tinggi serta penuh percaya diri. Sepeti penjelasan 
sebelumnya, dengan berbagai kemudahan informasi menjadikan generasi 
millennial mempunyai pribadi yang mandiri yang seolah-olah tidak lagi 
butuh orang lain disekitarnya. 

Self awareness bisa dilatihkan melalui komunitas-komunitas sosial 
sebagai wadah berbagi pengalaman dan saling membantu.  Melalui 
komunitas semacam ini, akan melatih individu untuk menyadari 
kemampuannya serta menggunakan kemampuannya tersebut untuk 
saling membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.
b) Kecakapan berfikir rasional (thinking skill)
1) Kecakapan menggali dan menemukan informasi (information 

seacrhing),
2) Kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan 

(information processing and decion making skill)
3) Kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (creative problem 

solving skill)
Untuk generasi millennial kemampuan rasional atau  thinking skill 

sangat diperlukan.  Dengan kemudahan mengakses informasi, sehingga 
orang dengan mudah menginfokan sesuatu atau memperoleh informasi, 
meskipun informasi tersebut belum terbukti kebenaranya. Sehingga 
kemampuan	berfikir	rasional	menjadikan	seseorang	tidak	mudah	percaya	
terhadap informasi yang diterimanya, sehingga mendorong untuk selalu 
mencari tahu tentang informasi yang diperolehnya.
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2. Kecakapan sosial (sosial skill) atau kecakapan antar-personal 
(inter-personal skill).

a) Kecakapan komunikasi dengan empati (communicaton skill).
Empati, sikap penuh pengertian dan seni komonikasi dua arah, perlu 

ditekankan karena yang dimaksud berkomunikasi di sini bukan sekedar 
menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya pesan dan disertai 
dengan kesan baik yang akan menumbuhkan hubungan harmonis.  
Dewasa ini, kemampuan berempati seseorang telah luntur. Hal ini 
disebabkan komunikasi yang dijalin lebih kepada komunikasi non verbal 
melalui tulisan melalui media sosial seperti email, dimana pada bentuk 
komunikasi seperti ini tidak menuntut kemampuan berempati.  Yang 
cenderung mengabaikan perasaan baik pengirim maupun penerima 
pesan.
b) Kecakapan bekerjasama

Kecakapan bekerjasama sangat diperlukan karena sebagai mahluk 
sosial, dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu bekerjasam 
dengan manusia lain. Kerjasama bukan sekedar “kerja sama” tetapi 
yang di sertai dengan saling pengertian, saling menghargai dan saling 
membantu.

Bentuk pelatihan untuk melatih kemampuan bekerjasama bisa berupa 
game beregu/berkelompok.  Melalui game tersebut melatih kerjasama 
dan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Bentuk 
game dirancang menyenangkan dan penuh tantangan.

E. SPESIFIK LIFE SKILL (SLS)  

Kecakapan	 hidup	 yang	 bersifat	 spesifik	 (Spesifik Life Skill / SLS) 
diperlukan seseorang untuk menghadapi problema bidang khusus 
tertentu. Untuk mengatasi problema tersebut tentu diperlukan 
kecakapan yang khusus tentang mesin mobil, untuk memecahkan 
masalah dagangan yang tidak laku, tentu diperlukan kecakapan 
pemasaran, untuk mampu melakukan pengembangan biologi molekuler 
tentunya diperlukan keahlian di bidang bio- teknologi. Kecakapan hidup 
yang bersifat khusus biasanya disebut juga sebagai kompetesi tekhnis 
yang terkait dengan materi mata-pelajaran atau mata-diklat tetentu 
dan pendekatan pembelajaranya .    
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1. Kecakapan akademik (academic skill). 
Kecakapan akademik (academic skill) yang juga sering disebut 

kemampuan	berfikir	 ilmiah,	pada	dasarnya	merupakan	pengembangan	
dari	 kecakapan	berfikir	 rasional	pada	global	 life	 skill.	 Jika	 kecakapan	
berfikir	rasional	masih	bersifat	umum,	maka	kecakapan	akademik	sudah	
lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat akademik / keilmuan. 
Kecakapan akademik mencakup antara lain kecakapan melakukan 
identifikasi	 variabel	 dan	 menjelaskan	 hubungannya	 pada	 suatu	
fenomena tertentu (identifying variable and describing relationship 
among them), merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian 
(contructing hypotheses), serta merancang dan melaksanakan penelitian 
untuk membuktikan suatu gagasan atau keingintahuan (designing and 
implementing a research).            
2. Kecakapan vokasional (vocational skill). 

Kecakapan vokasional (vocational skill) sering pula disebut dengan 
“kecakapan kejuruan” artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang 
pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat      

Menurut Gainer kecakapan vokasional meliputi: 
a. keterampilan	berkomunikasi,	berfikir	kompherensif.	
b. keterampilan kepercayaan diri, meliputi menejemen diri, etika dan 

kematangan diri. 
c. keterampilan penyesuaian secara ekonomis, meliputi pemecahan 

masalah, pembelajaran, kemempuan kerja dan pengembangan karir. 
d. keterampilan dalam kelompok dan berorganisasi meliputi, 

keterampilan interpersonal, organisasional, negosiasi, kreativitas 
dan kepemimpinan

Dari seluruh kecakapan baik kecakapan general maupun kecakapan 
spesifik	 dalam	 kehidupan	 nyata	 berfungsi	 secara	 terpadu	 serta	 tidak	
terpisah-pisah, sehingga dengan peleburan tersebut menyatu menjadi 
tindikan	 individu	 yang	melibatkan	 aspek	 fisik,	mental,	 emosional	 dan	
intelektual.            
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BAB IX
STRATEGI 

MEMBELAJARKAN 
GENERASI MILLENNIAL

Mendidik siswa di masa lalu berbeda dengan di masa sekarang. 
Perkembangan zaman dan teknologi menjadi salah satu penyebabnya. 
Saat ini, para pelajar merupakan generasi millennial. Sedangkan 
para pendidik merupakan generasi X. Generasi millennial merupakan 
generasi siswa yang lahir antara tahun 1980 sampai tahun 2000. 
Meskipun beberapa siswa millennial telah putus sekolah atau lulus 
di universitas dan memasuki dunia kerja, namun sebagian besar dari 
mereka masih berada di dalam sistem sekolah. Siswa yang hidup di era 
millennial menghabiskan 6,5 jam setiap hari untuk membaca media 
cetak, elektronik, digital, broadcast dan berita. Mereka mendengarkan 
dan merekam musik; melihat, membuat, dan mempublikasikan konten 
Internet serta tidak ketinggalan menggunakan smartphone. Selain itu, 
generasi millenium menggunakan teknologi untuk menyelesaikan 
tugas dengan cara baru dan kreatif. Kebutuhan mereka akan metode 
alternatif untuk menyelesaikan tugas menghadirkan tantangan ketika 
menggunakan pengukuran tradisional untuk menentukan produktivitas.

Mereka juga berorientasi pada kelompok dan sosial. Tanpa henti 
terekspose ke dunia melalui media, generasi milennial terus-menerus 
menjalin hubungan sosial. Secara pribadi, mereka melakukan perjalanan 
berkelompok, belanja,dan bermain bersama. Secara online, mereka 
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mencari	peluang	untuk	mengidentifikasi	teman-teman	dalam	skala	yang	
lebih kecil, bergabung dengan komunitas, dan bergaul dengan rekan-
rekan di seluruh dunia. Jika pendidik saat ini dibandingkan dengan 
pelajar zaman sekarang, metode mengajar yang digunakan sangatlah 
berbeda. Metode mengajar saat ini cenderung hanya menggunakan 
metode ceramah sedangkan dalam Teach like Finland atau Meng ajar 
seperti Finlandia (2017), Timothy D Walker membukukan pengalamannya 
dalam menemukan dan mengembangkan hal-hal baru setelah pindah dari 
Amerika	ke	Finlandia.	Walker	mengisahkan	bagaimana	ia	mengidentifikasi	
langkah-langkah yang dapat digunakan pendidik untuk mempromosikan 
kegiatan belajar-mengajar yang menyenangkan. Walker tak hanya 
menemukan cara terbaik untuk menjadi guru sesungguhnya dan bagaimana 
seorang guru berkembang menjadi pendidik yang kreatif. Walker juga 
merasa bahagia sehingga ia selalu berada dalam kemungkinan untuk 
mampu mendorong siswa agar mengalami perkembangan kemampuan 
kognitif dan kreativitas. Di titik inilah, para guru, dosen, harus terus 
mengembangkan profesionalismenya. 

Karakter anak millennial terbentuk oleh zaman yang disebut Terry 
Flew (2008) sebagai era konvergen media sosial, sebuah era yang media 
dikuasai siapa saja sebagai alat produksi beragam pesan. Tidak ada lagi 
barrier, produksi dan reproduksi pesan dilakukan dengan biaya murah, 
partisipatif dan masif oleh siapa pun. Di dunia seperti inilah anak-
anak didik kita hari ini hidup. Mereka ialah penduduk asli dunia digital 
(native digital). Berapa pun rerata usia para pendidik hari ini, jumlah 
mereka	yang	lahir	sebelum	era	‘80-an	masih	sangat	signifikan.	Artinya,	
para pendidik umumnya merupakan pendatang di dunia digital (digital 
immigrant). Ketika para guru (masih) berkutat dengan buku-buku dan 
media cetak, para siswa hidup dan banyak berguru secara mandiri 
melalui media digital.

Di kalangan dosen-dosen, perubahan pola perilaku anak-anak 
mahasiswa memang hangat dibahas. Karena mungkin sudah terbiasa 
dengan satu generasi tertentu, ketika melihat perubahan generasi 
kekinian, yang dikenal dengan generasi milennials, kadang bisa membuat 
geleng-geleng kepala menghadapinya. Karena gawatnya perubahan 
yang dihasilkan oleh generasi ini, peneliti dari Dalton State College, 
Christy Price, EdD mencoba untuk memetakan seperti apa karakteristik 
pembelajar dari generasi milennials. Penelitian ini diperkuat oleh Price, 
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yang mencoba melakukan analisis kualitatif dari ratusan pembelajar 
generasi milennials untuk menemukan karakeristik umumnya. Berdasarkan 
hasil penelitiannya, Buchari (2009) ditemukanlah ada 5 teknik untuk 
membuat pengajar atau dosen lebih berhasil dalam memberikan 
pelajaran kepada generasi millinneal berikut adalah caranya:

A. Research-Based Methods

Satu hal yang pasti, teknik lecture konvensional sudah sulit menarik 
minat milennials. Sebagai generasi multimedia, mereka lebih suka 
diberikan multimedia, kesempatan kolaborasi, dan kemampuan mencari 
serta merangkum informasi sendiri. Di sinilah kemudian tugas dosen 
lebih ke arah menjadi fasilitator untuk meluruskan jika ada sesuatu 
yang salah dipahami mahasiswa untuk mencegah terjadinya sesat pikir. 
Hanya saja tantangannya, memberikan kebebasan kepada mahasiswa 
untuk riset bukan berarti melepas. Di sinilah letak peran dosen, yaitu 
sebagai	pemberi	klarifikasi	dan	mencegah	mahasiswa	untuk	tidak	sesat	
pikir atau salah logika dalam mengambil sebuah kesimpulan dari proses 
belajar.

B. Relevance 

Generasi Milennials adalah generasi yang menghargai sebuah 
informasi karena relevan dengan kehidupan mereka. Maka di sini peran 
dosen adalah menyortir materi-materi yang ada di buku, mana yang 
relevan dan akan banyak digunakan dalam kehidupan mahasiswa dan 
mana yang tidak. Sudah bukan zamannya lagi seorang dosen menyuapi 
seluruh materi yang ada di buku, tanpa mahasiswa tahu apa manfaatnya 
untuk mereka. Hal-hal praktis yang bisa lakukan untuk dapat terus 
membuat materi relevan adalah menghubungkan konsep materi dengan 
kasus-kasus terkini .
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C. Rationale

Tidak seperti generasi sebelumnya yang dididik dengan pola otoriter, 
para generasi millennial ini banyak yang dibesarkan dengan pola-pola 
demokratis oleh orang tua atau lingkungan mereka. Sehingga, generasi 
millennial ini akan cenderung respek kalau tugas atau kebijakan yang 
diterapkan rasional.

D. Relaxed

Berdasarkan hasil penelitian, millennial lebih senang berinteraksi 
dalam kondisi belajar yang kurang formal atau lebih santai. Sebagai 
contoj  beberapa kasus, ada dosen yang dipanggil “Kak” atau “Mas”. 
Untuk beberapa dosen lain, mungkin itu menjadi sebuah masalah. Tetapi 
selama membuat mereka rileks dan bisa terbuka, maka proses belajar 
akan jadi lebih baik. Namun tetap  menerapkan batas-batas tertentu, 
apalagi dalam etika orang timur. Jika sudah melewati batas, maka 
mahasiswa akan mendapat teguran tegas.

E. Rapport

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa millennial ini bersifat 
relasional. Millennial mungkin bukan orang yang banyak teman dekat, 
tetapi sekalinya dekat mereka bisa sangat loyal. Misalnya dengan 
mengingat nama, menanyakan kabar, atau mendengarkan mahasiswa 
curhat. Hasilnya, mereka cenderung untuk respect, terbuka, dan 
berminat belajar tinggi jika memiliki kedekatan personal dengan 
dosennya. Tanpa kehendak mendorong siswa untuk mengembangkan 
kreativitas, jangan berharap dunia pendidikan dapat mengurangi 
problem sosial kemasyarakatan. Terpaku dengan petunjuk pelaksanaan 
(juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bukan pilihan. Karena dunia 
berkembang dengan cepat, sementara juklak/juknis butuh prosedur dan 
waktu khusus untuk disesuaikan (Baedowi, 2015).
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BAB X
SUMBER BELAJAR 

GENERASI MILLENNIAL

Generasi Millennials adalah Generasi yang lahir dalam rentang tahun 
1980 hingga awal tahun 2000. Generasi yang bisa mengakses informasi 
hanya dengan sentuhan via layar gadget karena di zaman dengan 
kecepatan teknologi. Generasi millennialsmemiliki ciri khas anak muda 
yang aktif, menyukai tantangan, memiliki semangat yang tinggi dalam 
hal-hal membaharuan teknologi, dan siap menjadi pemimpin. Ini yang 
menjadikan generasi melineal unggul  dari generasi sebelumnya djuga 
punya banyak keunggulan dibandingkan generasi sebelumnya sehingga di 
bidang pendidikan memerlukan sumber-sumber pengajaran bermanfaat 
yang sesuai dengan karakter generasi Millennials. Beberapa sumber-
sumber belajar di era Generasi Millennials sebagai berikut:

A. Internet Sebagai Sumber Pembelajaran

Sekolah-sekolah disegenap penjuru dunia, termasuk negara 
Indonesia  dihubungkan dengan internet. Ruang kelas global penuh 
dengan keterbaruan yang pesat akan segera menjadi kenyataan. 
Jutaan kelas yang tersebar telah memiliki jaringan internet. Jendela 
informasi dunia sekarang ini tidak hanya pada buku melainkan  internet 
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menduduki reking paling atas. Kita dapat mengetahui informasi  apapun 
didalamnya  dengan cara yang sangat muda membuka sebuah search 
engine (misalnya: www.google.com) orang langsung bisa mengetikkan 
keyword tentang informasi yang ingin diketahui. Mesin pencari ini bekerja 
sangat cepat sehingga mampu menemukan banyak sekali informasi yang 
dimaksud oleh pengguna. Sehingga pelajar dan pendidik sekaligus semua 
orang sekarang bisa mengetahui informasi lebih cepat dimanapun dan 
kapanpun . Inilah yang dapat  dipertimbangkan oleh semua orang untuk 
menyampaikan informasi  dan berinteraksi dengan internet.

  Ronald L.(2009:130) menyatakan Internat adalah koleksi jejaring 
komputer lingkup dunia yang menghubungkan jutaan komputer satu 
sama lain.dengan internet sumber pembelajaran menjadi luas bagaikan 
raksasa informasi yang berpotensi meningkatkan pendidikan. Banyak 
guru dan siswa menjadi kreatif bahkan produktif  dengan aplikasi revolusi 
teknologi yang sangat menakjubkan ini.

Internet (interconnected-networking) ialah sistem global dari 
seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar 
Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani pengguna di seluruh 
dunia. Internet memungkinkan adanya saling tukar menukar data dan 
informasi antar pengguna internet di seluruh dunia. Dengan demikian, 
seorang pengguna internet dapat mencari informasi apapun yang dia 
inginkan tanpa harus mencarinya dari sumber informasi.

Gambar mahasiswa sedang mengerjakan tugas dengan koneksi internet 
selesai mengerjakan sholat
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Internet menjadi sebuah kebutuhan tersendiri bagi dunia pendidikan, 
setiap hari guru dapat berinteraksi dengan guru diberbagai belahan dunia 
dengan mengajarkan topik sama dan menghadapi masalah yang sama. 
1. Konsep Pemanfaatan Internet Untuk Pembelajaran

Internet memberikan akses layanan yang mudah untuk penggunanya 
agar dapat dimanfaatkn untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan 
dari berbagai dunia. Pemanfaatan internet memudahkan generasi saat 
ini untuk mendapatkan pengetahaun dan wawasan yang luas. 
2. Penggunaan Internet Untuk Pembelajaran

Seiring dengan melesatnya kemajuan teknologi yang terjadi di 
dunia, manusia menjadi semakin mudah untuk berkomunikasi satu sama 
lain tak peduli kapanpun atau di manapun mereka berada. Batas ruang 
dan waktu bukan lagi menjadi masalah untuk melakukan komunikasi dua 
arah bahkan lebih. Salah satu hal yang membuka gerbang komunikasi 
tanpa batas tersebut adalah internet.

Banyak sekali manfaat yang didapat dari penggunaan internet, dan 
manfaat yang akan diterangkan disini adalah manfaat internet dalam 
dunia pendidikan. Pertama, dengan adanya internet, kelangkaan sumber 
informasi konvensional (perpustakaan) bukan lagi menjadi masalah. 
Permasalahan sulitnya mencari informasi di perpustakaan (terutama 
world wide information) dapat diatasi dengan mencarinya di internet.

Kedua, internet dapat menjadi media kerjasama yang mudah dan 
efisien.	 Pihak-pihak	 yang	 terlibat	 dalam	 pendidikan	 dapat	 dengan	
mudah melakukan kerjasama atau kolaborasi untuk memajukan 
pendidikan. Internet juga merupakan media yang membantu pengguna 
untuk melakukan akses ke pakar. Internet menghilangkan batas ruang 
dan waktu sehingga memungkinan seorang siswa berkomunikasi dengan 
pakar di tempat lain.

Internet juga dimanfaatkan untuk kepentingan administrasi dan 
manajemen pendidikan. Internet memungkinkan adanya komunikasi 
dua arah, mulai dari kantor Departemen Pendidikan, Dinas Propinsi, 
kabupaten kota, sampai ke masing-masing sekolah, dan sebaliknya. 
Sehingga, administrasi pendidikan yang mencakup lalulintas informasi 
pendidikan bisa dilaksanakan dengan mudah, lancar, cepat, dan lebih 
murah. Namun demikian, internet masih memiliki masalah dalam 
penggunaannya, terutama di Indonesia. Masalah pertama yaitu kurangnya 
penguasaan bahasa Inggris. Sebagian besar informasi di internet tersedia 
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dalam bahasa Inggris, yang akhirnya menuntut pengguna untuk menguasai 
bahasa Inggris sebagai syarat mutlak untuk mengakses internet.

Masalah berikutnya yaitu internet memungkinkan pengguna untuk 
mencari apapun yang diinginkan tanpa ada batasan sama sekali dan tanpa 
pandang bulu. Di samping informasi pendidikan dan informasi lainnya 
yang bermanfaat, dalam internet juga terdapat hal-hal yang tidak 
mendidik dan tidak sesuai bagi kalangan pelajar. Tanpa adanya mind 
control yang kuat dari pengguna internet untuk membedakan informasi 
yang baik dan yang buruk, adanya internet malah bisa mendatangkan 
bencana bagi generasi pelajar.

      
         

B. E-Mail

E-mail merupakan penggunaan jaringan komputer yang paling 
sering digunakan. Setiap pengguna internet dapat mengirimkan pesan-
pesan teks kepada pengguna komputer mana pun yang memiliki alamat 
internet. Email merupakan singkatan dari Electronic Mail, atau dalam 
bahasa Indonesia nya Surat Elektronik, yaitu surat yang pengirimannya 
menggunakan sarana elektronik yaitu dengan jaringan internet, dengan 
surat elektronik atau email seseorang dapat mengirim naskah teks, 
gambar,	atau	bahkan	mengirimkan	aplikasi	atau	file	kepada	seseorang	
yang tentunya juga memiliki email (surat elektronik) dalam waktu yang 
sangat singkat. Karena email ini menggunakan jaringan internet, maka 
alamatnya pun juga menyesuaikan dengan penyedia layanan email di 
internet. Contoh penyedia layanan email adalah http://www.mail.
yahoo.com, http://www.mail.google.com, dan lain-lain.

 Tidak dapat dipungkiri, e-mail merupakan satu alat yang paling 
penting dalam bisnis internet. Dimana kita bisa melakukan kontak 
dan menjalin hubungan dengan pembeli secara teratur dan regular. 
E-mail tentunya memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, 
diantaranya adalah :   1)  E-mail dapat menghubungkan kita dengan 
siapa saja yang terhubung di internet di seluruh dunia dengan biaya 
pulsa local, 2) e- mail dapat mengirimkan data dengan sangat cepat,   
3) E-mail dapat mengirimakan data ke lebih dari satu pengguna,  4) 
digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara periodic.

 Generasi millinneal  bisa lebih cepat dalam mengirim tentang sesuatu 
yang kita butuhkan, dan akan dapat mempercepat waktu kita,untuk 
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dapat menghemat waktu.dan kita bisa menemukan teman, keluaraga, 
kerabat kita. Selain itu jarak bukanlah hambatan bagi kita untuk 
dapat berkomunikasi kepada siapapun dengan adanya e-mail, proses 
komunikasi menjadi lebih mudah dan ini sesuai dengan karakteristik 
generasi millennial.

C. Kelompok Diskusi Elektronik

Diskusi merupakan salah satu bentuk kegiatan wicara dengan tujuan 
untuk mencari kesepakatan. Misalnya, melakukan diskusi kelompok 
ialah  suatu dialog yang dilakukan beberapa orang dengan tujuan untuk 
saling bertukar pikiran, pengalaman, informasi, dan pendapat sehingga 
menghasilkan keputusan pemecahan suatu permasalahan karena 
memiliki pemikiran dan tujuan yang sama. Adapun jenis-jenis diskusi 
kelompok yaitu, diskusi kelompok resmi dan kelompok tidak resmi.

Diskusi kelompok resmi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu, 
konferensi, diskusi panel, dan symposium, sedangkan kelompok tidak 
resmi yaitu kelompok studi, kelompok pembentuk kebijaksanaan, dan 
komite. Kelompok-kelompok diskusi tersebut memiliki tugas sesuai 
penempatan masing-masing, misalnya konferensi biasa dilakukan pada 
forum resmi kepartaian, sedangkan kelompok studi biasa digunakan oleh 
mahasiswa yang sedang mendiskusikan suatu pelajaran.

D. Sumber  Pembelajaran Kolaboratif Online

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1994), kolaboratif dan 
kooperatif diartikan sama dengan bersifat kerjasama.  Tetapi karena kata 
kolaboritf dan kooperatif diambil dari bahasa Inggeris, maka maknanya 
harus dilihat di kamus istilah bahasa Inggris.  Dalam kamus Webster 
cooperative diartikan  involving the joint activity of two or more; done 
with or working with others for a common purpose or benefit, sedangkan 
collaborative diartikan Accomplished by collaboration, sedangkan 
definisi	 collaboration	 diartikan	 Act of working jointly: “they worked 
either in collaboration or independently”.  Collaboration sinonim dengan 
coaction (n), quislingism (n).  Dari sisi bahasa, tampak bahwa keduanya 
mempunyai kemiripan dari sisi berkelompok, perbedaannya adalah 
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kolaborasi lebih menekankan pada inisiatif sebagai bentukan sendiri 
bukan suatu hasil rekayasa orang lain untuk bekerjasama. Perbedaan 
pembelajaran kooperatif dan kolaboratif sebagaimana tergambar dalam 
tabel berikut:

Aspek Kooperatif Kolaboratif

Siswa
Siswa menerima latihan dalam 
kemampuan bekerjasama dan 
sosial.

Siswa sudah memiliki kemampuan 
bekerjasama dan sosial. Siswa  
membangun kemampuannya 
itu untuk mencapai tujuan 
pembelajaran.

Aktivitas
Aktivitas distrukturkan, setiap 
pelajar memainkan peranan 
spesifik.

Siswa berunding dan 
mengorganisasikan sendiri.

Guru
Guru memantau, mendengar 
dan campur tangan dalam 
kegiatan kelompok jika perlu.

Aktivitas kelompok tidak 
dipantau oleh guru.  Jika timbul 
persoalan, siswa memecahkan 
sendiri dalam kelompoknya. Guru 
hanya membimbing siswa ke arah 
penyelesaian persoalan.

Output Ada hasil kerja kelompok yang 
akan dinilai guru.

Draf kerja untuk disimpan siswa 
untuk  kerja lanjutan.

Penilaian
Siswa menilai prestasi individu 
dan kelompok dengan dibimbing 
oleh guru.

Siswa menilai prestasi individu dan 
kelompok tanpa dibimbing oleh 
guru.

Berdasarkan uraian tersebut, generasi millinneal saat ini sangat 
cocok engan pembelajaran sistem kolaboratif online. Dimana generasi 
millinneal saat ini lebih menyukai belajar dengan cara yang cepat, mudah 
dan dpat diakses dari berbagai tempat dan tidak terbatas sehingga 
memberikan kenyamanan dalam belajar. 
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BAB XI
HASIL BELAJAR ABAD 21

Revolusi industri yang terjadi sekitar dua abad yang lalu telah 
memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia 
modern, namun ternyata itu bukan hasil puncak dari perkembangan 
cara pikir manusia. Perubahan cara pikir manusia yang semula disebut 
sebagai discovery menjadi innovation dan kini semakin berkembang 
menjadi hiper-inovasi. Kondisi tersebut melahirkan berbagai kemajuan 
teknologi dan informasi yang luar biasa pesat.Kemajuan yang pesat 
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tersebut mengharuskan persiapan yang cukup untuk menghadapi 
persaingan ketat yang terjadi di dunia global yang semakin kompetitif, 
maka lembaga pendidikan kita harus menghasilkan lulusan yang memiliki 
ketrampilan	dalam	berpikir	kreatif,	pemecahan	masalah	yang	fleksibel,	
berkolaborasi dan berinovasi. Namun nyatanya, pendidikan kita saat ini 
belum sepenuhnya mampu mengimbangi perubahan tersebut.

Ketidakmampuan tersebut karena adanya ketimpangan dalam sistem 
pendidikan di sekolah-sekolah kita saat ini yang masih mengadopsi sistem 
pendidikan yang dirancang di era industri untuk pekerja pabrik yang 
tidak memungkinkan perkembangnya ketrampilan yang lebih kompleks. 
Beberapa masalah mengapa pendidikan kita dianggap tidak mampu lagi 
menghasilkan hasil belajar yang mumpuni diantaranya karena faktor (1) 
Pendidikan yang masih berorientasi pada era industri (terutama pabrik) 
(2) Kurangnya pemberian otonomi kepada anak untuk berkembang (3) 
pembelajaran yang tidak autentik dengan kehidupan nyata (4) Tidak ada 
ruang untuk mengembangkan bakat dan minat anak (5) Pendidik yang 
statis.

Dengan demikian, jelaslah bahwa sistem pendidikan kita yang 
berkembang di era industri, kini telah menjadi usang dan tidak lagi 
efektif. Jika kita ingin mempersiapkan anak-anak kita untuk dunia 
modern dan jika kita ingin belajar menjadi efektif, menarik sehingga 
menghasilkan outcome yang berkualitas, maka tidak ada pilihan lain 
selain mengubah sistem pendidikan kita sekarang.

A. Definisi Hasil Belajar dan Pengukuranya

Hasil belajar atau learning outcomes adalah suatu ungkapan tujuan 
pendidikan yang bisa diartikan sebagai apa yang diharapkan diketahui, 
dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah mereka mereka 
menyelesaikan suatu proses belajar. Hasil belajar tersebut diperoleh 
melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan 
akumulasi pengalaman belajar.

Pengertian hasil belajar menurut Ngalim Purwanto (2009) adalah 
pencapaian yang dihasilkan dari suatu proses penilaian atau evaluasi 
yang berlangsung pada satuan waktu tertentu. Penilaian merupakan 
suatu kegiatan yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan 
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pendidikan dan pengajaran secara umum. Ngalim Purwanto memberikan 
penjelasan bahwa: “ Hasil belajar adalah prestasi yang dapat digunakan 
oleh guru untuk menilai hasil pelajaran yang diberikan pada siswa dalam 
waktu tertentu”

Sudjana mengemukakan bahwa “Hasil belajar adalah sebagian 
kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 
belajar, yang berupa penampilan yang dapat diamati sebagai hasil 
belajar yang disebut kemampuan” (Sudjana, 2009). Istilah hasil belajar 
seringkali digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki 
pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya. Allan 
dalam Butcher (2006) menjelaskan bahwa banyak terminologi digunakan 
untuk menjelaskan educational intent, di antaranya adalah; learning 
outcomes; teaching objectives; competencies; behavioural objectives; 
goals; dan aims.  

Menurut Butcher (2006), hasil pembelajaran (learning outcomes) 
lebih difokuskan pada apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh siswa 
selama atau pada akhir suatu proses belajar. Sedangkan “objectives” 
cakupannya meliputi belajar dan mengajar, dan kerapkali digunakan 
dalam proses asesmen. Capaian pembelajaran dapat dicapai dalam 
bentuk berbagai tingkatan, bahkan dengan berbagai cara, dan hasilnya 
dapat dilakukan pengukuran dengan berbagai cara pula, tidak hanya 
dengan observasi langsung. 

Hasil pengukuran yang dilakukan hanya dengan mengandalkan teknik 
observasi	saja	sangat	beresiko	karena	subyektifitas	peneliti	sangat	tinggi.	
Tak jarang terjadi bahwa  antara apa yang dilihat mata, diobservasi, 
misalnya tingkah laku hasil belajar siswa, tidak mencerminkan keadaan 
atau kemampuan yang sebenarnya. Jika demikian, maka berarti telah 
terjadi kekeliruan dalam memberikan pertimbangan dalam menafsirkan 
hasil belajar siswa karena informasi yang diperoleh pun tidak dapat 
dipercaya.

Pada hakikatnya, kegiatan penilaian yang dilakukan tidak semata-
mata untuk menilai hasil belajar siswa saja, melainkan juga berbagai 
faktor lain, diantaranya kegiatan-kegiatan pembelajaran itu sendiri. 
Anggapan bahwa kurang berhasilnya siswa mencapai hasil belajar yang 
diinginkan berarti siswa yang telah gagal mengikuti pembelajaran perlu 
diluruskan. Karena kurang berhasilnya siswa mencapai hasil belajar yang 
telah tetapkan tidak semata-mata berasal dari kesalahan siswa, tetapi 
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banyak hal yang mempengaruhi, mungkin pendidik yang kurang tepat 
dalam menerapkan strategi dalam kegiatan belajar mengajarnya, atau 
mungkin faktor lain yang menjadi pendukung dan penghambatnya.

Artinya hasil belajar merupakan hasil dari berbagai faktor yang tidak 
dapat terpisahkan dalam seluruh proses pembelajaran. Dimana yang 
satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi atau akan selalu terjadi 
sebab-akibat. Hasil pembelajaran yang dirumuskan dengan baik, jelas 
merupakan langkah awal yang baik untuk memutuskan metode belajar 
dan kriteria penilaian yang relevan.

B. Tantangan Pendidikan Abad 21

Akhir-akhir ini, sering kita mendengar tentang topik yang membahas 
keterampilan abad 21. Entah itu di forum ilmiah, artikel, sambutan 
para pejabat negara dan sebagainya. Sebagian besar diantaranya 
menyiratkan kekhawatiran tentang masa depan generasi kita selanjutnya 
jika pekerjaan yang tidak lagi membutuhkan sumber daya manusia 
karena adanya Artificial intelligence, internet of things, 3D printing, 
robot, dan mesin-mesin cerdas secara canggih. Dulu kita tidak pernah 
membayangkan ada sebuah jembatan besi dan makanan yang dibuat 
dari sebuah mesin printing, atau rumah pintar yang dikendalikan oleh 
sebuah speaker mungil. Tapi itu sudah terjadi saat ini, dan entah apalagi 
penemuan yang akan kita temukan beberapa tahun kedepan.

Selain faktor teknologi, ada faktor lain yang perlu menjadi perhatian 
kita, yaitu adanya perubahan kebutuhan tenaga kerja di abad 21 yaitu 
kompetensi. Pendidikan yang ada sekarang dianggap kurang sesuai dengan 
kebutuhan yang diharapkan. Bahkan dalam artikel menghebohkan ditulis 
yang oleh Jim Clifton berjudul “Universities: Disruption is Coming” jelas 
mempertanyakan dan mengkhawatirkan peran masa depan pendidikan 
tinggi dalam menyuplai tenaga kerja industri di dunia. Pemicu dari 
tulisan tersebut karena adanya iklan Google dan Ernst & Young yang 
akan menggaji siapa pun yang bisa bekerja dengannya tanpa harus 
memiliki ijazah apa pun, termasuk ijazah dari perguruan tinggi (PT) 
asalkan memenuhi standar mereka.

Hal tersebut sangat mengkhawatirkan dan bisa mengancam 
keberlangsungan pendidikan kita dalam persaingan dunia global di 
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abad 21. Apalagi jika institusi pendidikan tidak peka dan tidak segera 
merespon isu yang akan segera menjadi kenyataan ini. Sehingga, 
kecepatan dan ketepatan menjadi kunci dalam menghadapi gelombang 
perubahan tersebut, juga kemampuan kita dalam beradaptasi dan 
bertindak gesit. Oleh karena itu, mau tidak mau dunia pendidikan dan 
kebudayaan pun harus terus-menerus menyesuaikan dengan dinamika 
tersebut. Cara lama tak mungkin lagi diterapkan untuk menanggapi 
tantangan eksternal. Cara yang baru perlu diciptakan dan dimanfaatkan 
(Muhajir	Effendi,	2018).

Berdasarkan hal tersebut  pemerintah terus mendorong adanya 
reformasi sekolah, peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru, 
kurikulum yang hidup dan dinamis, sarana dan prasarana yang andal, 
serta teknologi pembelajaran yang mutakhir dalam sistem pendidikan 
kita. Sehingga tidak ada pilihan lain selain bahwa semua pihak harus 
bergandeng tangan, bahu-membahu, bersinergi memikul tanggung 
jawab bersama dalam menguatkan pendidikan.

C. Hasil Belajar Abad 21

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005  
Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 4, standar kompetensi 
lulusan	 adalah	 kualifikasi	 kemampuan	 lulusan	 yang	 mencakup	 sikap,	
pengetahuan, dan keterampilan. Pengertian kompetensi dalam 
pendidikan formal nampaknya lebih tepat diungkapkan dalam bentuk 
capaian pembelajaran. Alasan yang mendasarinya adalah hasil 
pembelajaran pendidikan formal tidak semata-mata dimaksudkan untuk 
memenuhi standar kompetensi yang diperlukan di tempat kerja, akan 
tetapi lebih luas lagi untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas 
spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas 
kinestetis, sebagaimana diungkapkan dalam visi pendidikan nasional 
yang tertuang dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2010-2025.

Pendidikan nasional Indonesia perlu berfokus atau berporos pada 
tiga hal pokok sebagai proyeksi kebutuhan masa depan yaitu kualitas 
karakter, kompetensi dan literasi. Karakter utama meliputi karakter yang 
religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kemudian 
kompetensi meliputi berpikir kritis untuk memecahkan masalah, 
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kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, literasi dasar yang 
perlu dimiliki adalah literasi baca-tulis, literasi numerasi, literasi sains, 
literasi	digital,	literasi	finansial,	serta	literasi	budaya	dan	kewargaan.

Sedangkan dalam 21st Century Skills, Education & Competitiveness, 
Partnership for 21st Century (2008) disebutkan ada empat kompetensi 
yang harus dimiliki oleh generasi abad 21 agar mampu menghadapi 
kehidupan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, yaitu: ways of 
thingking, ways of working, tools for working and skills for living in the 
word. Bagaimana seorang pendidik harus mendesain pembelajaran yang 
akan mampu menghantarkan peserta didik memenuhi kebutuhan abad 
21. Berikut kemampuan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik, yaitu:
1. Way of thinking

Yaitu	 beberapa	 kemampuan	 berfikir	 yang	 harus	 dikuasai	 peserta	
didik	 untuk	menghadapi	 dunia	 abad	 21.	 Kemampuan	berfikir	 tersebut	
diantaranya:	kreatif,	berfikir	kritis,	pemecahan	masalah,	pengambilan	
keputusan dan pembelajar.
2. Ways of working

Kemampuan bagaimana mereka harus bekerja. dengan dunia yang 
global dan dunia digital. beberapa kemampuan yang harus dikuasai 
peserta didik adalah communication and collaboration.  Generasi abad 21 
harus mampu berkomunikasi dengan baik, dengan menggunakan berbagai 
metode dan strategi komunikasi. Juga harus mampu berkolaborasi dan 
bekerja sama dengan individu maupun komunitas dan jaringan. Jaringan 
komunikasi dan kerjasama ini memamfaatkan berbagai cara, metode 
dan strategi berbasis ICT. Bagaimana seseorang harus mampu bekerja 
secara bersama dengan kemampuan yang berbeda-beda.
3. Tools for working

Seseorang harus memiliki dan menguasai alat untuk bekerja. 
Penguasaan terhadap Information and communications technology (ICT) 
and information literacy merupakan sebuah keharusan. Tanpa ICT dan 
sumber informasi yang berbasis segala sumber akan sulit seseorang 
mengembangkan pekerjaannya.
4. Skills for living in the world. 

Kemampuan untuk menjalani kehidupan di abad 21, yaitu: 
Citizenship, life and career, and personal and social responsibility. 
Bagaimana peserta didik harus hidup sebagai warga negara, kehidupan 
dan karir, dan tanggung jawab pribadi dan sosial.

Selanjutnya dari sumber yang sama disebutkan tentang hasil belajar 
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yang dibutuhkan pada abad 21 adalah:
1. Pemahaman pengetahuan mata pelajaran yang mendalam dengan 

dasar penguasaan konsep yang kompleks.
2. Mampu bekerja secara kreatif berdasarkan konsep mengembangkan 

gagasan-gagasan baru, teori-teori baru, produk-produk baru 
dan pengetahuan baru, memiliki kemampuan untuk menemukan 
permasalahan, pertanyaan dan fenomena baru.

3. Memiliki kemampuan menkaji secara kritis apa yang dipelajari.
4. Menyampaikan gagasan dan pikiran secara verbal maupun tulis 

dengan menggunakan berbagai media.
5. Kemampuan untuk menganalisis dan mengintegrasikan berbagai 

konsep dari berbagai mata pelajaran kedalam suatu bentuk baru 
yang bermakna.

6. Menghargai dan menghormati berbagai kelompok yang berbeda dan 
pendapat yang berbeda.

7. Memiliki kemampuan learning  how to learn.
8. Memegang teguh dan mengaplikasikan etika dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pengetahuan dan pengalaman belajar yang telah kita berikan 

kepada anak didik tidak akan cukup diberikan, karena zaman yang 
mereka hadapi akan terus berkembang dan sangat jauh berbeda dengan 
yang dihadapinya sekarang. Dunia akan selalu berubah sesuai dengan 
berkembangan zaman. Langkah awal yang mesti dilakukan adalah 
melakukan reformasi pendidikan di semua tingkatan bahkan sejak usia 
dini. Guna mewujudkan generasi yang mampu menghadapi persaingan 
di abad 21, maka anak didik harus dipersiapkan memiliki keterampilan 
yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. 
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BAB XII
GAYA BELAJAR 

MAHASISWA MILENNIAL

Pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam upaya 
menunjang kemajuan masa depan bangsa. Pendidikan merupakan 
elemen yang tidak dapat dihilangkan untuk mewujudkan bangsa yang 
maju. Manusia sebagai subjek pembangunan perlu diberikan pendidikan 
dan pembinaan agar potensi-potensi yang dimiliki setiap manusia dapat 
berkembang dengan baik. Menciptakan manusia yang berkualitas, maka 
dapat dimulai dengan pendidikan yang baik. Setiap orang berlomba-
lomba mencapai pendidikan yang tertinggi. Tidak hanya berhenti sampai 
pada jenjang Sekolah Menengah Atas, masyarakat saat ini cenderung 
berlomba agar dapat mencapai pendidikan di Universitas. Salah satu 
komponen yang berinteraksi untuk menunjang sistem pendidikan dalam 
universitas adalah mahasiswa. 

Proses dan kegiatan belajar mengajar pada jenjang universitas, 
tentu sangat berbeda dengan jenjang di SM/SMA. Mahasiswa dituntut 
untuk mampu belajar secara mandiri, menggali pengetahuan sendiri, 
menganalisis masalah yang ada dan menemukan solusi pemecahan 
masalah dalam pembelajaran. Pembelajaran dinilai berhasil apabila 
mampu mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didiknya. Mahasiswa 
satu dengan mahasiswa lain memiliki pola keunikan yang berbeda. 
Setiap mahasiswa berbeda dalam tingkat kinerja, kecepatan belajar dan 
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gaya belajar. Perbedaan cara belajar ini menunjukkan cara termudah 
mahasiswa untuk dapat menyerap informasi selama belajar. 

Mahasiswa pada jaman dulu dan sekarang tentu sangat berbeda. 
Perbedaan lintas generasi, kemajuan teknologi dan dinamika kehidupan 
yang ada membuat beberapa hal menjadi bergeser. Jika pada jaman 
dahulu , teknologi belum secanggih sekarang, buku menjadi barang 
yang sangat penting bagi setiap mahasiswa. Namun berbeda dengan 
kondisi saat ini, dimana perkembangan teknologi sudah menguasai dunia 
sehingga segala macam kemudahan di tawarkan oleh teknologi. 

Setiap orang tentu memiliki cara yang dianggap lebih mudah dalam 
mencari atau menemukan suatu pengetahuan. Di dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran, setiap mahasiswa memiliki gaya belajar yang 
berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dosen dalam mengajar harus 
dapat memperhatikan gaya belajar mahasiswa, sebab keefektifan 
belajar sangat tergantung dari gaya atau cara belajar mahasiswa. 

A. Pengertian Gaya Belajar

Slameto (2003:13) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu 
proses usaha yang dilakukan seseoang untuk memperoleh suatu perubahan 
tingkah laku baru secara keseluruhan sebagai haisl pengalaman sendiri 
dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar diartikan sebagai upaya 
manusia untuk mencapai kepandaian atau ilmu agar dapat memenuhi 
kebutuhan, mendapatkan pengetahuan dan sebagainya. Gaya belajar 
diartikan sebagai cara yang dipilih seseorang ujtuk menggunakan 
kemampuannya (Santrock, 2010). Gaya belajar diartikan pula sebagai 
kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara 
mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. 

Tiap individu memiliki ciri khas masing-masing dalam upaya 
memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup. Setiap orang 
memiliki kekuatan belajar atau gaya belajar. Gaya belajar adalah 
kebiasaan yang mencerminkan cara memperlakukan pengalaman dan 
informasi yang diperoleh. Porter (1992:112) menyebutkan gaya belajar 
yaitu “a person’s learning style is a combnation of jow he or she 
perceives, then organizes and processes information”. Gaya belajar 
diartikan sebagai kombinasi dari bagaimana ia menyerap, mengatur 
dan mengolah informasi. Pengetahuan tentang gaya belajar akan sangat 
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penting, sebab gaya belajar dapat digunakan untuk membantu dalam 
memaksimalkan proses pembelajaran agar hasil pembelajaran dapat 
tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Gaya belajar diartikan pula sebagai kecenderungan siswa untuk 
mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk 
tanggung jawab untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang 
sesuai dengan tuntutan belajat di kelas atau sekolah. Gaya belajar ini 
diartikan juga sebagai kebiasaan siswa dalam belajar yang cenderung 
menjadi suatu hal yang disenangi untuk dilakukan. Banyak hal yang 
dapat mempengaruhi gaya belajar seseorang, antara lain seperti faktor 
fisik,	emosional,	sosiologis,	dan	lingkungan.	

 Gaya belajar mahasiswa dapat diamati berdasarkan kecerdasan 
majemuk yang dimiliki oleh tiap mahasiswa. Setiap mahasiswa tentu 
memiliki gaya belajar yang dominan. Dosen perlu mengetahui gaya belajar 
dari tiap mahasiswa, sebab sebuha penelitian menunjukkan bahwa 70% 
mahasiswa berhasil sebabcara belajar mereka dibangku kuliah sesuai 
dengan gaya belajar yang dominan mereka miliki. Sedangkan sisanya 
30% tidak berhasil dalam perkuliahan karena gaya belajar dosen tidak 
sesuai dengan mahasiswa. 

B. Jenis-jenis Gaya Belajar

Secara umum menurut De Poter dan Hernacki gaya belajar dibedakan 
menjadi 3, yaitu:
1. Gaya belajar visual 

Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, 
mengamati, memandang dan sejenisnya. Kekuatan gaya belajar ini 
terletak pada indra penglihatan. Ciri-ciri dari individu yang memiliki 
tipe gaya belajar visual yaitu menyukai kerapian dan ketrampilan, jika 
berbicara cenderung lebih cepat, suka membuat perencanaan yang 
matang untuk jangka panjang dan sangat teliti serta detail pada hal-hal 
kecil. Individu dengan tipe gaya belajar visual lebih cepat mengingat 
melalui tulisan atau gambar yang dilihatnya daripada apa yang didengar. 
Dalam hal belajar, individu tipe visual senang membuat catatan kecil 
yang penuh warna dan menarik untuk dipelajari. 

Gaya belajar belajar tipe visual adalah seseorang yang akan belajar 
lebih cepat dengan cara melihat, sehingga mata memiliki peranan yang 



84 Transformasi Belajar Generasi MIlenial

amat penting dalam membantu proses belajar. Seseorang dengan tipe 
gaya belajar ini akan lebih mudah belajar melalui gambar-gambar, 
grafik,	bagan	atau	tulisan	yang	jelas.	
2. Gaya belajar auditorial

Gaya belajar auditorial adalah tipe gaya belajar dengan cara 
mendengar. Individu dengan gaya belajar ini cenderung lebih dominan 
senang mendengarkan dibandingkan dengan melihat. Penggunaan audio 
atau suara sangat emndukung bagi tipe individu yang memiliki gaya 
belajar auditorial. Individu tipe ini belajar dengan lebih baik apabila 
melalui mendengar. Individu dengan gaya belajar auditorial memiliki 
kekuatan dalam kemampuan mendengar. Ciri-ciri dari individu yang 
memiliki tipe belajar auditorial adalah saat belajar atau bekerja, mereka 
cenderung ebrbicara sendiri, mudah terganggu oleh keributan atau hiruk 
pikuk di sekitarnya, sering menggerakkan bibir ketika mencatat atau 
membaca sesuatu, senang membaca dengan keras dan mendengarkan 
sesuatu dan merasa kesulitan dalam menulis namun merasa mudah saat 
bercerita.

Seseorang dengan tipe belajar auditorial akan mudah membeplajari 
abahan yang disajikan melalui apa yang mereka dengar. Peranan telinga 
sangat penting bagi seseorang dengan tipe belajar ini. Mereka senang 
mendengarkan ceramah atau suara dari orang lain.
3. Gaya belajar kinestetik

Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, 
bekerja, dan menyentuh. Gaya belajar tipe ini lebih mengutamakan 
indera	perasa	dan	gerakan	fisik.	 Individu	dengan	tipe	gaya	belajar	 ini	
lebih mudah menangkap pelajaran apabila bergerak, meraba, atau 
mengambil tindakan. Ciri-ciri dari individu yang memiliki gaya belajar 
kinestetik antara lain berbicara dengan perlahan, menyentuh untuk 
mendapatkan perhatian, berdiri dekat untuk berbicara kepada orang 
lain,	 selalu	 berorientasi	 fisik	 dan	 banyak	 bergerak,	 serta	 menghafal	
dengan cara berjalan dan melihat. 

Individu tipe ini mudah mempelajaribahan yang berupa tulisan, 
gerakan, dan sulit mepelajari bahan yang  berupa suara atau penglihatan. 
Tipe ini lebih menyukai praktik dan pengalaman belajar secara langsung. 
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C. Gaya Belajar Mahasiswa Milennial

Pada saat ini,dunia pendidikan diisi oleh komposisi mahasiswa dari 
berbagai angkatan. Ada angkatan X yang mayoritas saat ini berada di 
program pascasarjana, terdapat pula generasi Y yaitu generasi milennial 
yang saat ini menduduki program sarjana akhir dan generasi yang baru 
masuk adalah generasi Z. Berikut ini tabel cohort generasi berdasarkan 
tahun kelahiran dan statusnya dalam perguruan tinggi.

Tabel 1. Komposisi generasi dalam perkuliahan

Deskripsi Baby Boomers Generasi X Generasi Y Generasi Z

Tahun Lahir 1946-1964 1965-1979 1980-1995 1996-seka-
rang

Status Pimpinan Pimpinan/
Dosen Dosen Mahasiswa

Dosen Mhs PPs Mhs PPs

Beberapa hasil penelitian yang secara konsisten dilakukan guna 
membandingkan perbedaan generasi dari jaman dulu hingga kini dengan 
sampel tahun 1950-an sampai awal 2000 sehingga terbentuklah 3 
generasi yaitu Baby Boomers, Generasion Xers, dan Millenial Generation. 
Adapun perbedaan dari segi sikap, pandangan dan kebiasaan kerja 
dapat dideskripsikan sebagai berikut sesuai dengan temuan Lancaster & 
Stillman (2002) dalam (Putra, ____:128).

Tabel 2. Perbedaan Generasi (Lancaster & Stillman)

faktor Baby Boomers
(1946-1964)

Generation Xers
(1965-1980)

Millenial Gen-
eration

(1981-1999)
Attitude Optimis Skeptis Realistis
Overview Generasi ini percaya 

pada adanya pelu-
ang, dan seringkali 
terlalu idealis untuk 
membuat perubahan 
positif di dunia. Gen-
erasi ini juga kom-
petitif dan mencari 
cara untuk melakukan 
perubahan dari sistem 
yang sudah ada.

Generasi yang 
tertutup, sangat 
independen dan 
punya potensi, 
tidak bergantung 
pada orang lain 
untuk menolong 
mereka

Sangat menghar-
gai perbedaan, 
lebih memilih 
bekerja sama 
daripada mener-
ima perintah dan 
sangat pragmatis 
ketika memecah-
kan persoalan
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faktor Baby Boomers
(1946-1964)

Generation Xers
(1965-1980)

Millenial Gen-
eration

(1981-1999)
Attitude Optimis Skeptis Realistis
Work 
Habbits

Punya rasa optimis 
yang tinggi, pekerja 
keras yang meng-
inginkan penghargaan 
secara personal, per-
caya pada perubahan 
dan perkembangan 
diri sendiri

Menyadari adanya 
keragaman dan 
berpikir global, 
ingin menyeim-
bangkan antara 
pekerjaan den-
gan kehidupan, 
bersifat informal, 
mengandalkan diri 
sendiri, menggu-
nakan pendekatan 
praktis dalam 
bekerja, ingin 
bersenang-senang 
dalam bekerja, 
senang menggu-
nakan teknologi 
baru

Memiliki optimis 
yang tinggi, fokus 
pada prestasi, 
percaya diri, 
percaya pada 
nilai-nilai moral 
dan sosial, meng-
hargai adanya 
keragaman

Secara umum generasi mahasiswa milennial adalah generasi yang 
suka bersosialisasi dan mengekspresikan diri, bersifat mobile, berpikiran 
global, berkomunikasi secara digital dan menyukai hal-hal yang bersifat 
visual. Pada generasi  ini sangat menyukai penggunaan aplikasi media 
sosial seperti facebook, whatsapp, instagram, line dan sebagainya yang 
mampu mengombinasikan antara tulisan, gambar bahkan suara. 

Berdasarkan karakteristik mahasiswa milennial tersebut, strategi 
dan metode pembelajaran yang efektif untuk generasi yang sebelumnya 
tentu kurang efektif jika diterapkan pada generasi milennial ini. 
Mahasiswa saat ini tentu tidak dapat disamakan dengan mahasiswa pada 
jaman dulu, sehingga inovasi pembelajaran sangat dipelrukan untuk 
menunjang proses pembelajaran generasi milennial ini. Setiap generasi 
memiliki gaya belajar yang berbeda, terutama akibat perkembangan 
teknologi. Setiap generasi memiliki motivasi dan peirlaku yang berbeda 
terhadap pembelajaran, bahkan dalam menuntut pelayanan akademik. 

Berikut ini pandanan mahasiswa dan dosen dalam menyikapi 
pembelajaran menurut Cilliers 2017 dalam (Suganda, ____).
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Tabel 3. Pandangan Mahasiswa dan Dosen Terkait Pembelajaran
Pandangan Mahasiswa Pandangan Dosen

Merasa lebih tahu cara menggunakan 
teknologi

Sadar bahwa mengajar menggunakan 
teknologi

Terkoneksi daring sehingga 
menghasilkan informasi lebih cepat

Penggunaan teknologi masih 
terbatas

Ujian tidak ingin menulis jawaban di 
kelas

Menganggap ujian tulis sebagai 
strategi terbaik

Ingin kontak lebih banyak namun 
tidak dengan tatap muka

Menyukai kontak tatap muka secara 
langsung (kuliah di kelas)

Terlahir dan hidup di era gadget dan 
internet 

Kurang menyadari karakter 
perkembangan teknologi 

Generasi milennial memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi 
terhadap teknologi, sehingga sistem pembelajaran bagi generasi ini 
haruslah suatu sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. 
Dosen sebagai tenaga pendiidk seyogyanya dapat membimbing agar 
mahasiswa dapat tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan jaman 
dan dapat memanfaatkan kehadiran teknologi. 

Dalam dunia belajar, generasi milennial menyukai hal-hal yang 
bersifat aplikastif dan menyenangkan. Metode pembelajaran yang 
dikembangkan harus mampu mengakomodasi kecenderungan belajar 
yang mereka miliki. 
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BAB XIII
HAKIKAT BELAJAR

A. Pengertian Belajar

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam 
kompetensi, keterampilan, dan sikap. Manusia memiliki kemampuan 
untuk selalu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 
Kemampuan manusia semakin bertambah dengan banyaknya pengalaman 
yang didapat. Belajar merupakan proses di mana manusia mencari 
pengalaman untuk terus bertahan hidup. Belajar merupakan suatu usaha 
untuk mencapai kepandaian atau ilmu untuk memenuhi kebutuhannya, 
mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. 
Sehingga dengan belajar manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, 
dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. 

Menurut Burton (1984) dalam Siregar (2014: 4), “belajar adalah 
proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya 
interaksi antara individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih 
mampu berinteraksi dengan lingkungannya”. Gagne dan Berliner (1983: 
252) dalam Rifa’i (2011: 82) menyatakan bahwa belajar merupakan 
proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya sebagai hasil dari 
pengalaman. Fontana (1981) dalam Winataputra (2007: 1.8) berpendapat 
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bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan yang relatif tetap dalam 
perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Seperti Fontana, 
Gagne (1985) dalam Winataputra (2007: 1.8) juga menyatakan bahwa 
“belajar adalah suatu perubahan dalam kemampuan yang bertahan 
lama dan bukan berasal dari proses pertumbuhan”. Slameto (2010: 2) 
menyampaikan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 
dengan	 lingkungannya.	 Definisi	 tersebut	 menekankan	 bahwa	 belajar	
adalah sebuah proses, artinya belajar tidak dilakukan secara singkat 
melainkan terus menerus (continu). 

Sementara Surya (1997) dalam Rusman (2015: 13), menjelasakan 
bahwa belajar sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 
memperoleh perubahan prilaku secara keseluruhan, sebagai hasil dari 
pengalaman pribadi itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
Surya menjelaskan bahwa belajar adalah proses, artinya bahwa belajar 
adalah hasil dari sebuah tindakan yang dilakukan atau tidak tiba-tiba 
berubah. Lebih lanjut belajar itu merupakan suatu tindakan yang 
disengaja. Tindakan yang disengaja itu adalah untuk mencapai perubahan 
yang bertujuan. Rusman (2015: 12) berpendapat bahwa belajar 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting 
dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Pendapat tersebut 
menempatkan belajar sebagai faktor dalam pembentukan karakter dan 
perilaku. Pembentukan pribadi dan prilaku seseorang sangat dipengaruhi 
oleh kegiatan belajarnya, misal dia tidak dapat belajar dengan baik, 
maka akan menghasilkan pembentukan pribadi dan prilaku tidak baik 
begitupun sebaliknya.

Howard L. Kingskey dalam Rusman (2015: 13) mengatakan bahwa 
learning is process by which behavior (in the broader sence) os originated 
or changed through practice or traning. Belajar adalah proses yang mana 
perilaku (dalam arti luas)  ditimbulkan atau diubah melalui praktik atau 
latihan. Pendapat tersebut hampir sama dengan pendapat dari Surya 
yang menjelaskan bahwa belajar merupakan hasil dari proses. Proses 
yang dimaksud oleh Howard L kingkey berupa latihan atau praktik. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu 
proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus menerus melalui 
bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh 
pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang 
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lebih baik. Perubahan tersebut bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk 
seperti perubahan dalam hal pemahaman, pengetahuan, perubahan 
sikap, tingkah laku dan daya penerimaan.

Melihat dari berbagai pendapat ahli, Rifa’i (2011: 82-83) menyebutkan 
bahwa konsep belajar mengandung tiga unsur utama yaitu: 
a. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku.

Untuk mengukur apakah seseorang telah belajar atau belum belajar, 
diperlukan adanya perbandingan antara perilaku sebelum dan setelah 
mengalami kegiatan belajar. Apabila terjadi perbedaan perilaku, maka 
dapat disimpulkan bahwa itu telah belajar. 
b. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses 

pengalaman. 
Pengalaman dapat membatasi jenis-jenis perubahan perilaku 

yang dipandang mencerminkan belajar. Perubahan perilaku karena 
pertumbuhan	dan	kematangan	fisik,	seperti	tinggi	badan,	berat	badan,	
dan	kekuatan	fisik,	tidak	dipandang	sebagai	hasil	belajar.	Kematangan	
pada diri seseorang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan 
fisik,	dan	kematangan	itu	menjadi	prasyarat	untuk	belajar.	
c.  Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Seseorang yang mampu memahami proses belajar dan menerapkan 
pengetahuan yang diperoleh dari belajar pada kehidupan nyata, maka 
ia akan mampu menjelaskan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. 
Belajar mengacu pada perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat 
dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Apa yang dipelajari 
seseorang dapat diuraikan dan disimpulkan dari perubahan yang terjadi.

B. Ciri-ciri Belajar 

Belajar adalah perubahan tingkah laku. Namun tidak semua perubahan 
tingkah laku merupakan hasil belajar. Ada ciri-ciri yang merupakan hasil 
dari belajar. Ciri-ciri tersebut disampaikan oleh beberapa ahli berikut 
ini. Menurut Surya (1997) dalam Rusman.2015:13-16) bahwa terdapat 8 
ciri-ciri belajar sebagai berikut:
a. Perubahan yang didasari dan disengaja (intensional) 

Ciri tersebut menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan 
tingkah laku yang disadari atau disengaja oleh individu tersebut. Dia juga 
menyadari hasil dari perubahan tersebut. Individu tersebut memahami 
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bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan atau keterampilan dari 
hasil iya belajar. 
b. Perubahan yang berkesinambungan (kontinu) 

Perubahan yang berkesinambungan memiliki arti bahwa perubahan 
yang terjadi pada individu merupakan perubahan lanjutan dari 
keterampilan, pengetahuan yang telah dia miliki sebelumnya. 
c. Perubahan yang fungsional 

Hasil dari perubahan belajar adalah perubahan yang fungsional, 
artinya hasil dari perubahan tersebut berguna. Hasil perubahan tersebut 
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masa sekarang atau yang akan 
datang.
d. Perubahan yang bersifat positif 

Belajar adalah terjadinya perubahan pada diri individu, perubahan 
tersebut harus bersifat positif atau kearah kebaikan. Jika sebaliknya 
maka itu bukan belajar. Misal: Seorang guru yang belajar tentang tipe 
tipe cara belajar anak. Setelah dia belajar dia paham bahwa setiap anak 
memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga kini dia selalu menggunakan 
metode yang disesuaikan dengan siswa untuk belajar mereka.
e. Perubahan Bersifat Aktif 

Hal ini berarti bahwa perubahan yang terjadi pada individu akibat 
belajar diperoleh dari kegiatan aktif individu tersebut untuk mendapatkan 
hasil dari perubahan tersebut.
f. Perubahan yang bersifat permanen 

Hasil belajar merupakan hasil yang permanen. Jadi orang dikatakan 
belajar jika dia memperoleh perubahan tingkah laku yang sifatnya 
permanen (bertahan lama). 
g. Perubahan yang terjadi berarah atau bertujuan 

Seseorang dikatakan belajar jika ia sadar, termasuk dikatakan sadar 
jika ia punya tujuan. Jadi belajaar harus terarah untuk meraih tujuan. 
Misalnya seseorang yang belajar bermain bola, ia punya tujuan agar 
mahir bermain sepak bola atau punya kehidupan yang sehat.
h. Perubahan prilaku secara keseluruhan

Maksudnya adalah bahwa hasil dari belajar mempengaruhi perubahan 
secara keseluruhan individu. Tidak hanya pengetahuannya yang berubah, 
tetapi juga keterampilan dan sikapnya. 
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Sedangkan menurut Djamarah (2002:15-16) sebagai berikut :
a. Perubahan yang terjadi secara sadar 

Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan atau 
sekurangkurangnya. Individu merasakan telah terjadi adanya suatu 
perubahan dalam dirinya.
b. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri indiviu 
berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang 
terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi 
kehidupan atau proses belajar berikutnya.
c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan selalu bertambah dan tertuju 
memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Makin banyak 
usah belajar dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang 
diperoleh. 
d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan bersifat sementara yang terjadi hanya untuk beberapa 
saat saja seperti berkeringat, keluar air mata, menangis dan sebagainya. 
Perubahan terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau 
permanen. 
e. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses 
belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku jika seseorang 
belajar sesuatu sebagai hasil ia akan mengalami perubahan tingkah laku 
secara menyeluruh dalam sikap kebiasaan, keterampilam, pengetahuan. 

Dimyati dan Mudjiyono menyampaikan bahwa terdapat 9 ciri-ciri 
belajar : 
a. Pelaku : Pelaku belajar adalah sisa yang bertindak untuk belajar 

atau pembelajar
b. Tujuan : Tujuan dari belajar yaitu memperoleh hasil belajar 

danpengalaman hidup
c. Proses : Proses belajar berasal dari internal atau dalam diri  individu
d. Tempat: Tempat individu untuk belajar sembaran, alias dimana  saja.
e. Lama Waktu : Waktu individu atau seseorang untuk belajar adalah  

sepanjang hayat (sampai kapanpun).
f. Syarat Terjadi : Syarat terjadinya belajar yaitu adanya motivasi 

untuk belajar
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g. Ukuran Keberhasilan : Tindakan belajar dapat dikatakan berhasil 
jika dapat memecahkan masalah

h. Faedah : Kegunaan belajar bagi pembelajar yaitu meningkatkan 
martabat pribadi

i. Hasil: Hasil dari belajar sebagai dampak pengajaran dan pengiring. 
Menurut Burton dalam Hamalik (2005), Burton menyebutkan bahwa 

terdapat ciri-ciri dari belajar yaitu: 
a. Proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui.
b. Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata 

pelajaran-mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu.
c. Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan 

murid.
d. Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan murid 

sendiri yang mendorong motivasi yang kontinu.
e. Proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hereditas dan 

lingkungan.
f. Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materiil dipengaruhi 

oleh perbedaan-perbedaan individual di kalangan murid-murid.
g. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-

pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan 
kematangan murid.

h. Proses belajar yang terbaik apabila murid mengetahui status dan 
kemajuan.

i. Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai 
prosedur.

j. Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi 
dapat didiskusikan secara terpisah.

k. Proses belajar berlangsung secara efektif di bawah bimbingan yang 
merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan.

l. Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-
pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan.

m. Hasil-hasil belajar diterima oleh murid apabila member kepuasan 
pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya.

n. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-
pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan 
yang baik

o. Hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian 
dengan kecepatan yang berbeda-beda.



95XIII.  Hakikat Belajar

p. Hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan 
dapat berubah-ubah (adabtable), jadi tidak sederhana dan statis.

C. Prinsip-prinsip Belajar 

Prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan 
dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran teori dan prinsip-prinsip 
belajar dapat membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat. Selain 
itu juga berguna untuk mengembangkan sikap yang diperlukan untuk 
menunjang peningkatan belajar siswa. Dengan begitu pembelajaran 
yang dilakukan akan jauh lebih efektif serta bisa mencapai target 
tujuan. Menurut Dimyati (2009:42)prinsip-prinsip belajar itu adalah 
sebagai berikut: 
a. Perhatian dan motivasi 

Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. 
Tanpa adanya perhatian tidak mungkin akan terjadi sebuah proses 
belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila 
bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran 
itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar 
lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan 
membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Di samping perhatian, 
motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. 
Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas 
seseorang, tanpa adanya motivasi seseorang tidak dapat melakukan 
kegiatan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan perhatian dan 
motivasi maka siswa akan melakukan proses belajar atau membiasakan 
diri dengan belajar dengan baik, sehingga ia dapat memperoleh hasil 
yang ia inginkan.
b. Keaktifan 

Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. 
Keaktifan	itu	beraneka	ragam	bentuknya.	Mulai	dari	kegiatan	fisik	yang	
mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan 
fisik	bisa	berupa	membaca,	mendengar,	menulis,	berlatih	keterampilan-
keterampilan, dan sebagainya. 
c. Keterlibatan langsung/berpengalaman 

Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa, belajar merupakan 
proses mengamali, dan belajar tiak bisa dilimpahkan kepada orang 
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lain. Menurut Edgar Dale dalam Dimyati (2009:45), “belajar yang baik 
adalah belajar melalui pengalaman langsung”. Dalam belajar melalui 
pengalaman langsung siswa tidak sekedar mengamati secara langsung 
tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan 
bertanggung jawab terhadap hasilnya. Namun demikian, perilaku 
keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan belajar pembelajaran 
dapat diharapkan mewujudkan keaktifan siswa.
d. Pengulangan

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali 
yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori Psikologi Daya. 
Menurut teori ini belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada 
manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, 
mengkhayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan 
pengulangan maka daya-daya tersebut akan berkembang, dan juga 
apabila daya-daya tersebut dilatih dengan pengadaan pengulangan-
pengulangan maka akan menjadi sempurna. Selain itu dengan adanya 
pengulangan maka akan membentuk respons yang benar dan akan dapat 
membentuk kebiasaan-kebiasaan. Contonya pada saat belajar tidak 
hanya membaca akan tetapi mengerjakan soal-soal latihan, mengulang 
materi yang belum dipahami, dan lain-lain.
e. Tantangan 

Tantangan yang dihadapi alam bahan belajar membuat siswa 
bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak 
mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang 
untuk mempelajarinya. Pelajaran yang memberi kesempatan pada siswa 
untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi akan 
menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, 
prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. Contoh dari prinsip tantangan 
inii yaitu, melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing 
maupun mandiri, atau mencari tahu pemecahan suatu masalah.
f. Balikan dan penguatan

Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan 
dilakukan, dengan demikian siswa akan selalu memiliki pengetahuan 
tentang hasil, yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. 
Seorang siswa belajar lebih banyak bilamana setiap langkah segera 
diberikan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan 
untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan 
yang dilakukan. Untuk memperoleh balikan penguatan bentuk-bentuk 
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perilaku siswa yang memungkinkan di antaranya adalah dengan segera 
mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan 
terhadap skor/nilai yang dicapai, atau menerima teguran dari guru/
orang tua karena hasil belajar yang jelek.
g. Perbedaan individual

Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu 
dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain, 
akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi 
dirinya sendiri. Contohnya pada saat siswa menentukan tempat duduk 
dikelas, menyusun jadwal belajar, dan lain-lain.

D. faktor yang mempengaruhi belajar 

Faktor-faktor yang memengaruhi belajar dapat dibagi menjadi 
dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa (faktor internal) 
dan faktor yang berasal dari luar diri siswa (faktor eksternal). Hal ini 
dapat diuraikan sebagaimana disebutkan oleh Djaali (2014: 99), sebagai 
berikut. 
a. Faktor dari dalam diri (internal)
1) Kesehatan

Faktor kesehatan dapat memengaruhi belajar seseorang. Apabila 
orang tersebut sedang sakit, maka akan mengakibatkan tidak ada 
motivasi belajar dalam diri seseorang. Hal ini juga berdampak pada 
psikologis, karena dalam tubuh yang kurang sehat maka akan mengalami 
gangguan pula pada pikiran. 
2) Inteligensi 

Inteligensi dan bakat merupakan faktor yang sangat besar sekali 
pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Seseorang yang mempunyai 
inteligensi dan bakat yang tinggi dapat memberikan pengaruh terhadap 
hidupnya. 
3) Minat dan motivasi 

Minat dan motivasi juga faktor penting dalam belajar. Minat yang 
besar terhadap sesuatu merupakan dasar untuk mencapai tujuan. 
Sedangkan motivasi merupakan dorongan dari dalam maupun luar diri 
seseorang, umumnya motivasi itu timbul karena adanya keinginan yang 
besar untuk mencapai sesuatu. 
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4) Cara belajar 
Teknik merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam melakukan 

kegiatan belajar. Cara belajar meliputi bagaimana bentuk catatan yang 
dipelajari dan pengaturan waktu belajar, tempat serta fasilitas belajar 
lainnya. Cara belajar yang baik akan tercipta kebiasaan yang baik dan 
dapat meningkatkan hasil belajar yang baik pula.

b.  Faktor dari luar diri (eksternal)
1) Keluarga 

Situasi  keluarga  sangat   berpengaruh   terhadap   keberhasilan  anak 
dalam keluarga. Pendidikan, status ekonomi, rumah kediaman, 
persentase hubungan dengan orang tua, perkataan, dan bimbingan 
orantua, mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak.
2) Sekolah

Lingkungan sekolah, tempat, gedung sekolah, kualitas guru, 
perangkat instrument pendidikan, lingkungan sekolah, dan rasio guru 
dan murid per kelas, mempengaruhi kegiatan belajar siswa.
3) Masyarakat

Apabila di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakat terdiri atas 
orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata 
bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak lebih 
giat belajar.
4) Lingkungan sekitar, bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan 

lalu lintas, dan iklim dapat mempengaruhi pencapaian tujuan 
belajar, sebaliknya tempat-tempat dengan iklim yang sejuk, dapat 
menunjang proses belajar.
Sedangkan	 Purwanto	 (2010:102),	 mengklasifikasikan	 faktor-faktor	

yang mempengaruhi belajar menjadi dua macam, antara lain faktor 
yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut faktor individual 
dan faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor sosial. Faktor 
yang ada pada diri organisme itu sendiri atau faktor individual meliputi 
kematangan/pertumbuhan, kecerdasan/intelejensi, latihan dan ulangan, 
motivasi, sifat-sifat pribadi seseorang. Faktor yang kedua adalah faktor 
yang ada di luar individu yang kita sebut faktor sosial meliputi, keadaan 
keluarga, guru dan cara mengajar, alat-alat pelajaran, motivasi sosial, 
lingkungan dan kesempatan. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas adapun faktor yang mempengaruhi 
belajar yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut 



99XIII.  Hakikat Belajar

mempunyai pengaruh yang kuat dalam proses belajar. jika faktor-faktor 
yang mempengaruhi tersebut mendukung proses belajar (pengaruh 
positif) maka hasil belajar yang akan dicapai siswa akan maksimal.
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BAB XIV
AKTIVITAS BELAJAR 

DI ERA DIGITAL

Revolusi Industri yang tejadi di Inggris, mampu merubah kehidupan 
masyarakat dari manual menuju penggunaan teknologi digital. 
Teknologi digital seiring perkembangan ilmu pengetahaun dan teknologi 
yang sangat cepat, sehingga pada saat ini hampir semua kebutuhan 
masyarakat dipenuhi oleh teknologi digital sebagai alat bantu. Pada era 
ini, informasi dapat dipeorleh dengan sangat cepat dan tidak terbatas, 
tanpa ada batasan jarak ataupun waktu.  Pengguna teknologi digital 
di Indonesia seperti penggunaan internet pada tahun 2016 mencapai 
132,7 juta orang dari total jumlah penduduk sebanayk 256,2 juta orang. 
Dari jumlah itu, 80% diantaranya berusia 15-19 tahun. Berdasarkan 
data tersbeut, remaja saat ini hampir dalam setiap kehidupannya tidak 
dapat dipisahkan dengan teknologi digital. Teknologi dinilai sebagai 
suatu barang yang penting yang perlu dimiliki oleh semua orang guna 
menunjang aktivitasnya setiap hari. 

Pengoperasian teknologi digital lebih mudah jika dibandingkan 
dengan teknologi manual. Melalui teknologi digital, pekerjaan dapat 
dikerjakan dengan cepat, mudah dan praktis serta tanpa banyak menguras 
tenaga. Terdapat banyak kecanggihan dari teknologi digital ini, antara 
lain seperti mudah dalam bekerja karena proses yang otomatis, cepat, 
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memiliki	kualitas	yang	baik,	efektif	dan	efisien	dan	mudah	mentransfer	
data dan informasi ke media elektronik lainnya. 

Pada era ini, teknologi digital sudah menjadi kebutuhan yang sulit 
untuk dipisahkan dari kehidupan manusia. Penggunaan teknologi digital, 
untuk mengakses laman yahoo, google, blog, e-mail dan sebagainya 
dapat untuk melihat jendela dunia yang luas. Di abad 21 ini teknologi 
digital menjadi semakin penting, dan menjaid pemicu motivasi bagi 
generasi saat ini untuk memiliki keterampilan belajar dan verinovasi. 
Keterampilan dalam menggunakan teknologi digital membantu lebih 
cepat mendapatkan informasi serta meningktkan life skills sebagai 
modal bekerja, dan pendidik lebih mudah dalam mengembangkan bahan 
belajar. 

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi mengubah 
cara pandanga, cara kerja, dan sekaligus implementasi dalam bidang 
pembelajaran. Hal tersebut ditandai dengan munculnya beberapa istilah 
baru seperti e-book dan  e-learning. Teknologi digital saat ini menjadi 
kebutuhan dalam dunia pendidikan. Sata ini Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Rebuplik Indonesia tengah mengembangkan kurikulum baru 
dan sistem online serta mengembangkan pendidikan menuju Indonesia 
Kreatif tahun 2045. 

Kegiatan belajar pada era jaman dulu dengan era digital saat ini 
tentu berbeda. Jika mahasiswa pada jaman dulu belum memanfaatkan 
teknologi dengan baik dan sepenuhnya, maka hal ini menjaid terbalik 
dengan kondisi mahasiswa saat ini. Mahasiswa saat ini belajar melalui 
digital. Semua informasi yang ingin didapatkan dapat diakses dengan 
mudah melalui genggaman tangan. 

A. Pengertian Teknologi Digital

Teknologi	secara	harfiah	diartikan	dari	kata	Perancis	La	Tecknique	yang	
memiliki arti suatu konsep yang dibuat sebagai upaya proses perwujudan 
secara rasional. Dalam hal ini, proses dilakukan secara berulang-ulang. 
Teknologi	merupakan	modifikasi	dari	manusia	yang	dikembangkan	dari	
teknologi yang sudah ada secara alami yang kemudian diproses dalam 
media sesuai dengan kebutuhannya masing-maisng. 

Digital merupakan semua proses secara bersamaan seperti 
mislanya proses produksi, distribusi dan konsumsi yang kesemuanya 
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dapat dilakukan dengan satu sistem. Teknologi digital yaitu teknologi 
yang dioperasikan dengan menggunakan sistem komputerisasi, dimana 
sistem tersebut didasari dari bentuk informasi sebagai nilai numerin 0 
dan	1	 yang	mengidentifikasi	 tombol	 hidup	dan	mati.	Teknologi	 digital	
juga dapat dikatakan sebagai teknologi nirkabel, dimana teknologi ini 
memanfaatkan signal sebagai penghubunga kepada medianya sebagai 
penyampai pesan. Teknologi digital dalam persepktif komunikasi 
merupakan	sistem	penyampaian	yang	efisien,	komunikasi	menjadi	lebih	
dinamis tanpa terhalang ruang dan waktu. Contoh dari teknologi digital 
dalam kehidupan sehari-hari antara lain komunikasi yang dilakukan 
menggunakan perantara internet, dapat mengetahui informasi dari 
dunia luar melalui aplikasi seperti google dan yahoo. 

Kemajuan teknologi digital membawa orang ke dunia maya yang 
revolusioner, karena serba online, dirasakan lebih mudah, murah 
dan praktis serta dinamis dalam melakukan komunikasi dan mencari 
informasi. Internet menjadi solusi dalam beberaoa kalangan pendidikan 
untuk dimanfaatkan sebagai sarana mencari wawasan atau informasi 
yang lebih luas. 

B. Trend Digital Masa Kini

Teknologi dan informasi digital masa kini yang semakin canggih 
menyebbakan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia telah 
dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak 
cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan 
bebas. Namun dampak negatif dari mudahnya akses informasi ini 
turut mengancam. Tindak kejahatan menjadi semakin tak terkendali, 
keberadaan game online yang dapat merusak mental generasi saat ini, 
pornografi	dan	pelanggaran	hak	cipta	yang	mudah	dilakukan.	

Revolusi digital telah terjadi sejak tahun 1980an dengan perubahan 
teknologi mekanik dan analog ke teknoligi digital dan mengalami 
perkembangan yang terus menerus hingga saat ini. Lahirnya jejaring 
sosial yang merupakan sebuah pelayanan berbasis web memungkinkan 
penggunanya	untuk	membuat	profil,	melihat	list	pengguna	yang	tersedia	
dan mengundang atau menrima teman untuk bergabung dalam forum 
tersebut. 
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Paperless merupakan salah satu trend era digital dimana penggunaan 
kertas menjadi lebih sedikit. Dalam dunia pendidikan, ujian tidak lagi 
menggunakan kertas melainkan memanfaatkan teknologi dan komputer. 
Digitalisasi	dokumen	berbentuk	kertas	menjadi	file	elektronik	menjadi	
lebih mudah dalam berbagi  salah satunya melalui e-book. Buku-buku 
yang tebal, sudah jarang digunakan oleh peeserta didik. Kini mereka 
beralih menggunakan e-book yang dinilai lebih praktis dan jelas. 

Kemudahan dalam mendapatkan dan berbagi informasi dipicu oleh 
kehadiran internet yang telah mengubah segalanya. Mesin pencari 
seperti google, ensiklopedia online semacam wikipedia memudahkan 
seseorang dalam mencari informasi apapun dalam waktu singkat. Selain 
itu, perkembangan media sosial telh mengubah gaya hidup manusia saat 
ini. Dalam sistem pendidikan, peserta didik lebih aktif menggunakan 
media sosial dibandingkan dengan membaca buku. Terdapat dampak 
positif dan negatif dari munculnya era digital dalam dunia pendidikan. 
Adaun dampak positifnya antara lain:
1. Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat diperoleh oleh epserta 

didik
2. Tumbuhnya inovasi eblajar yang berorientasi oada teknologi digital 
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangn 

dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
4. Munculnya berbagai sumber belajar online

Namun, selain dampak positif, perkembangan era digital juga 
membawa dampak negatif bagi dunia pendidikan. Beberapa dampak 
negatif tersebut antara lain:
1. Ancaman pelanggaran HKI karena akses data yang mudah dan 

seringkali menyebabkan plagialisme
2. Ancaman adanya pemikiran pintas dimana, peserta didik memiliki 

kecenderungan berpikir pendek
3. Menyebabkan peserta didik kecanduan menggunakan media sosial

C. Belajar Era Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital emndorong penyebaran informasi 
yang semakin cepat, sebab dengan mudahnya oenyebaran informasi 
dari berbagai belahan dunia lain, lingkungan kehidupan dari segala 
aspek juga terus berubah. Belajar merupakan proses manusia untuk 
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mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan dan sikap. Unsaha 
untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia guna 
memenuhi kebutuhannya, untuk mendapatkan ilmu atau kepandaian 
yang belum dipunyai sebelumnya. Melalui kegiatan belajar, manusia 
menjadi tahu, memahami, dan mengerti serta melaksanakan dan 
memiliki tentang sesuatu. Kegiatan atau aktivitas belajar memegang 
peranan penting dalam proses belajar. Hal ini mengindikasikan bahwa 
keberhasilan suatu kegiatan belajar tergantung dari proses belajar yang 
dilakukan oleh peserta didik. Belajar merupakan suatu proses usaha 
yang dilakukan oleh seseorang untuk mempeorleh suatu perubahan 
yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi 
dengan lingkungannya. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah 
laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh 
pengalamannya yang berulang-ulang. 

Terdapat beberapa ciri-ciri belajar menurut Djamarah (2002:15), 
antara lain:
1. Perubahan yang terjadi secara sadar
 Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan atau 

merasakan terjadikan suatu perubahan dalam dirinya
2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsiona
 Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus menerus 

dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan 
perubahan yang lain terjadi.

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif
 Dalam perbuatan belajar, perubahan selalu bertambah dan tertuju 

memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya, makin banyak 
usaha belajar yang dilakukan, maka semakin baik perubahan yang 
diperoleh

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara
 Perubahan yang terjadi selama proses belajar bersifat permanen. 

Perubahan ini bersifat menetap, sehingga bukan suatu perubahan 
yang sementara.
Era digital harus dapat disikapi dengan serius dan bijak dalma dunia 

pendidikan agar dapat membawa manfaat yang baik bagi kehidupan. 
Pendidikan harus menjadi emdia utama untuk emmahami, menguasai 
dan memperlakukan teknologi dengan baik dan benar. Aktivitas belajar 
yang berbeda pada era digital ini, perlu emndapat pe yikapan yang baik 
dari tenaga pendidik, guru ataupun orangtua. 



106 Transformasi Belajar Generasi MIlenial

Informasi yang tidak terbatas tersebut, pelru dimanfaatkan dengan 
baik pada bidang pendidikan sehingga generasi milennial saat ini dapat 
memanfaatkan perkembangan teknologi sesuai dengan kapasitasnya. 

D. Merancang Aktivitas Belajar Di Era Teknologi Digital

Pembelajaran pada hakekatnya adalah suatu proses interaksi antara 
peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke 
arah yang lebih baik. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses 
belajar tersebut. Mulyasa (2007:103) menjelaskan bahwa tugas guru atau 
dosen yang utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang 
terjadinya proses perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi 
peserta didik. Lingkungan pendidikan perlu dikondisikan sedemikian 
rupa, sehingga mendukung proses belajar. Keberhasilan seorang peserta 
didik, tergantung bagaimana proses belajar tersebut dilewati. 

Proses belajar yang menyenangkan tentu menajdinimpian semua 
orang. Mahasiswa saat ini adalah mahasiswa beda generasi. Dimana 
pada maahsiwa pada jaman dulu, pembelajaran bergantung pada 
sumber belajar buku, saat ini sumber eblajar bisa dari mana saja 
tidak hanya buku. Perkembangan teknologi yang luar biasa, membuat 
mahaisswa lebih menyukai pembelajaran yang berbasis teknologi atau 
memanfaatkan teknologi. Pemeblajaran yang disampaikan dosen dengan 
powerteks tentu akan membuat mahasiwa merasa bosa, akibatnya hasil 
belajar juga tidak akan maksimal. 

Pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat 
suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat 
belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, 
lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, 
konsentrasi tinggi. Sementara sebaliknya pembelajaran menjadi tidak 
menyenangkan apabila suasana tertekan, perasaan terancam, perasaan 
menakutkan, merasa tidak berdaya, tidak bersemangat, malas/tidak 
berminat, jenuh/bosan, suasana pembelajaran monoton, pembelajaran 
tidak menarik siswa
1. Stategi Membangun Pelajaran Yang Menyenangkan

Trend yang sedang marak terjadi dalam kehidupan peserta didik 
harus dipertimbangkan dan dijadikan sebagai masukan positif untuk 
merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Ada beberapa 
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hal	yang	penting	untuk	diperhatikan	misalanya	klasifikasi	kelompok	usia,	
karakternya, gaya belajarnya, dan starategi pembelajarannya. Trend yang 
terjadi saat ini adalah, tenaga pendidik atau dosen tengah menghadapi 
mahasiswa yang notabene berada kategori milennial. Generasinini pada 
kehiduapnnya tidka pernah lepas dari komputerm handphone, game, 
dan interner. Generasi lahir dengan banyak bakat (multitasking), sebab 
mereka sangat nyaman dengan teknologi dan informasi. 

Proses belajar generasi ini, jika disamakan dengan generasi yang 
lampau makan akan berbeda. Pendidik akan kesulitan jika mengajar 
dengan hal dmeikian. Bentuk pengajaran bagi generasi milennial harus 
diubah ke bentuk pengajaran menggunakan teknologi digital yang lebih 
canggih. 

2. Tipe Gaya Belajar Generasi Milennial
Lancaster and Stillman (2002) dalam Reilly (2012) dalam Mintasih 

menjelaskan secara rinci tentang gaya belajar generasi milennial 
tersebut terbagi menjadi empat yaitu: 
a) Learn from Experimentation. 

Generasi milennial lebih menyukai belajar dengan memanfaatkan IT 
dibandingkan dengan mendengarkan apa yang guru sampaikan.  Generasi 
ini mampu memanfaatkan IT dengan baik, dan menggunakan media IT 
sebagai penunjang dalam kegiatan belajarnya.  Generasi milennial akrab 
dengan IT, sehingga dalam kegiatan belajarnya mereka menggunakan IT 
baik dalam bentuk gambar ataupun video. 
b) Prefer Visual Learning

Generasi ini lebih menyukai belajar secara langsung berdasarkan 
pengalaman mereka dibandingkan dengan hanya mendengarkan apa 
yang disampaiakan oleh guru. Merek suka mempelajari sesuatu dengan 
sendiri dan berisiatif mempelajari barang-barang yang baru;dalam 
kehidupan mereka, generasi ini merasa nyaman dalam lingkungan yang 
penuh media, dikelilingi oleh berbagai jenis alat-alat digital seperti 
komputer, LCD Projector, PDAs, iPods, MP4 dan iPhones. 
c) Like to work in groups. 

Generasi milennial lebih menyukai belajar dalam tim dengan 
memanfaatkan kemudahan aplikasi grub yang ada. Umumnya murid 
lebih senang belajar dengan lingkungan yang mendukung untuk kerja 
kelompok. Karakteristik pembelajaran ini cocok dengan teorinya 
Vygotsky yaitu zone of proximal growth theory. Generasi ini merasa 
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percaya diri dengan berkumpul bersama kelompoknya untuk saling 
berbagi ilmu pengetahuan.  
d) Have short attention spans and multitask well. 

Generasi milennial dalam praktek kegiatan pembelajaran mereka 
cenderung melakukan dua sampai tiga aktiitas sekaligus. Apabila mereka 
diberi kegiatan yang sama, tentu akan membosankan bagi generasi ini. 
Pada saat mengerjakan tugas, beberapa dari generasi ini terkadang 
ada yang sambil mendengarkan internet, atau sambil mengerjakan 
pekerjaan yang lain.  bagi generasi milennial, belajar tidak hanya 
belajar, melainkan dengan melakukan banyak aktivitas bagi mereka 
disebut juga dengan belajar. 
e) Edutainment. 

Kata “Edutainment” merupakan gabungan dari dua kata yaitu 
education (pendidikan) dan entertainment (hiburan), yang mengacu 
pada hiburan yang mendidik atau pendidikn yang menyenangkan. 

Bagi generasi digital pembelajaran dianggap sebagai suatu kegiatan 
yang interaktif dan harus melibatkan kegiatan yang menyenangkan. 
Generasi milennial ini menginginkan guru atau pendidik memasukkan game 
dan kegiatan yang menyenangkan dalam seiap kegiatan pembelajaran. 
Pemanfaatan keberadan internet dan canggihnya teknologi dapat 
dimanfaatkan dengan suatu pembelajaran yang mengkolaborasikan 
antara pendidikan dan hiburan, harapanya agar pembelajar saat ini 
tetap antusias mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah disesuaikan 
dengan generasi yang ada. 

Merancang dan menciptakan kondisi pembelajaran yang sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik bukan suatu perkara yang mudah. 
Menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi generasi saat ini 
sessuai dengan perkembangan era digital perlu pendalaman karakter dari 
maisng-masing peserta didik. Strategi dan pendekatan pembelajaran 
yang menyenangkan dapat diterapkan dengan memperhatikan dan 
mempertimbangkan lingkungan terdekat peserta didik. Generasi saat ini 
merupakan generasi yang menjadi bagian dari berkembangnya teknologi, 
sehingga generasi yang tengah mengenyam pendidikan saat ini tak lain 
adalah generasi digital. Generasi ini lebih menyukai belajar dalam 
konteks memanfaatkan IT dan perkembangan teknologi dibandingkan 
dengan hanya membaca dari buku-buku atau mendengar apa yang guru 
atau dosen sampaikan. 
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BAB XV
INTERAKSI SOSIAL 

MAHASISWA DALAM 
PROSES BELAJAR

A. Interaksi Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk hidup yang selalu 
membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi keinginan yang ada 
pada dirinya. Namun manusia bukan hanya seorang makhluk sosial, 
melainkan manusia adalah makhluk yang memiliki kepekaan sosial. 
Kepekaan sosial merupakan suatu kemampuan untuk bisa menyesuaikan 
perbuatan berdasarkan dengan situasi dan kondisi orang lain. Tingkah 
laku ketika menghadapi orang yang marah akan berbeda ketika 
menghadapi orang yang sedih. Tingkah laku saat memperingati upacara 
kematian juga akan berbeda ketika saat ada pesta pernikahan, dan lain 
sebagainya.
1. Hakikat Interaksi Sosial

Dalam kehidupannya manusia tidak terlepas dari interaksi sosial. 
Interaksi yaitu suatu relasi antara dua sistem yang terjadi sedemikian 
rupa sehingga kejadian yang berlangsung pada satu sistem akan 
mempengaruhi kejadian yang terjadi pada sistem lainnya. Interaksi 
adalah suatu pertalian sosial antara individu sedemikian rupa sehingga 
individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu sama lain (Chaplin, 
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2011).
Menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto (1982) interaksi sosial 

merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut 
hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun 
antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang 
bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, 
berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. 
Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk dari interaksi sosial. 
Sehingga bisa dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan 
antara 2 individu atau lebih dengan ditandai adanya kontak sosial dan 
komunikasi dimana perilaku 1 individu dapat mempengaruhi individu 
yang lain, sehingga akan terjadi suatu hubungan timbal balik yang 
berjalan dengan baik.

2. faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial
Menurut Mahmudah (2010) terdapat faktor-faktor yang saling 

berkaitan dalam mempengaruhi jalannya interaksi sosial yang dilakukan 
oleh setiap individu. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai 
berikut.
a. Imitasi

Faktor ini diuraikan oleh Gabriel Tarde yang beranggapan bahwa 
seluruh kehidupan sosial itu sebenarnya berdasarkan hanya pada faktor 
imitasi saja. Namun realitanya, banyak yang mengatakan bahwa pendapat 
tersebut tidaklah seimbang dan berat sebelah. Hal ini disebabkan bahwa 
tidak semua interaksi sosial disebabkan oleh faktor ini.

Namun demikian, harus diakui bahwa dalam interaksi sosial peranan 
imitasi tidaklah kecil. Seperti halnya kita sering melihat anak-anak yang 
sedang belajar bahasa, mereka seakan-akan mengimitasi dirinya sendiri 
dengan mengulang-ulang bunyi kata-kata untuk melatih fungsi lidah dan 
mulut agar lancar dalam berbicara. Ketika mereka sudah berhasil untuk 
mengimitasi dirinya sendiri, kemudian mengimitasi orang lain.
b. Sugesti

Istilah sugesti dalam hal ini adalah pengaruh psikis, baik yang 
datangnya dari diri sendiri maupun datang dari orang lain yang umumnya 
diterima baik tanpa adanya daya kritik. Gerungan dam Mahmudah (2010) 
mendefinisikan	 sugesti	 sebagai	 suatu	 proses	 dimana	 seorang	 individu	
menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku orang lain 
tanpa kritik terlebih dahulu.



111XV. Interaksi Sosial Mahasiswa dalam Proses Belajar

Menurut Ahmadi dalam Mahmudah (2010) sugesti dapat dibedakan 
menjadi dua jenis yaitu: (a) Auto-sugesti, yaitu sugesti terhadap diri 
sendiri yang datang dari dalam individu yang bersangkutan , dan (b) 
Hetero-sugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain. Dalam 
peranannya, hetero-sugesti memiliki peran yang lebih dominan daripada 
auto-sugesti dalam kehidupan sosial.
c. Identifikasi

Dalam	 psikologi	 identifikasi	 berarti	 dorongan	 untuk	 menjadi	
identik	 (sama)	 dengan	 orang	 lain,	 baik	 secara	 fisik	maupun	 non	fisik.	
Untuk	 pertama	 kali	 proses	 identifikasi	 pada	 kenyataannya	 seringkali	
berlangsung secara tidak disadari (secara dengan sendirinya).Kedua, 
proses	 identifikasi	 bersifat	 irasional	 yaitu	 berdasarkan	 perasaan	
atau kecenderungan pada dirinya yang tidak diperhitungkan secara 
rasional.	 Ketiga,	 identifikasi	 memiliki	 peranan	 untuk	 melengkapi	
sistem norma, cita-cita, dan juga pedoman tingkah laku seseorang 
yang	mengidentifikasinya.	Hal	ini	merupakan	efek	lanjut	dari	aktivitas	
identifikasi	yang	dilakukan	seseorang.
d. Simpati

Simpati adalah perasaan tertariknya orang yang satu dengan orang 
yang lain. Simpati itu muncul dalam diri individu tidak atas dasar rasional, 
melainkan atas dasar penilaian perasaan seperti halnya pada proses 
indentifikasi.	 Seorang	 individu	 yang	 tiba-tiba	 merasa	 dirinya	 tertarik	
kepada orang lain dengan sendirinya, dan tketertarikan tersebut bukan 
hanya karena satu ciri tertentu, melainkan karena keseluruhan cara-
cara bertingkah laku orang tersebut dianggap menarik baginya.

3. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial
Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak 

memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi, 
(Sukanto, 2005).
a. Kontak Sosial 

Kontak sosial berasal dari bahasa latin con atau cum yang berarti 
bersama-sama dan tango yang	berarti	menyentuh.	Jadi	secara	harfiah	
kontak	 adalah	 bersama-sama	 menyentuh.	 Secara	 fisik,	 kontak	 baru	
terjadi apabila terjadi hubungan tubuh (menyentuh). Sebagai gejala 
sosial, hal tersebut tidak berarti suatu hubungan tubuh. Karena orang 
dapat mengadakan hubungan tanpa harus menyentuhnya, misalnya 
dengan cara berbicara dengan orang yang bersangkutan. Dengan 
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berkembangnya teknologi dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan 
satu sama lain melalui telepon, telegraf, radio, dan yang lainnya yang 
tidak memerlukan sentuhan tubuh. Dalam bukunya Soekanto (2010: 59) 
menyatakan bahwa kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, 
antara lain sebagai berikut.
1) Antara orang perorangan

Kontak sosial ini terjadi apabila seseorang mempelajari kebiasaan-
kebiasaan dalam lingkungan masyarakatnya. Proses demikian terjadi 
melalui komunikasi, yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat yang 
baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana dia 
menjadi anggota. 
2) Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau 

sebaliknya
Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa 

tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat. 
3) Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya

Misalnya adalah dua partai politik yang bekerja sama untuk 
mengalahkan partai politik lainnya.

Kontak sosial memiliki beberapa sifat, yaitu kontak sosial positif 
dan kontak sosial negatif. Kontak sosial positif merupakan kontak sosial 
yang mengarah pada suatu kerja sama, sedangkan kontak sosial negatif 
mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak 
menghasilkan kontak sosial. Selain itu kontak sosial juga memiliki sifat 
primer dan sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan 
hubungan interaksi langsung bertemu dan berhadapan muka, sebaliknya 
dalam kontak yang sekunder memerlukan suatu perantara dalam 
mengadakan hubungan interaksi. 
b. Komunikasi

Komunikasi merupakan cara seseorang dalam memberikan penjelasan 
kepada orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak tubuh atau 
sikap), pesan-pesan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. 
Kemudian orang yang bersangkutan memberikan reaksi terhadap pesan 
yang telah disampaikan. Dengan adanya komunikasi, sikap dan perasaan 
kelompok dapat diketahui olek kelompok lain maupun orang lain. Hal ini 
kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menentukan rekasi apa yang 
selanjutnya akan dilakukan. 

Dalam berkomunikasi, berbagai macam penjelasan terhadap tingkah 
laku seseorang akan sering terjadi. Misalnya dalam memaknai senyum 
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seseorang. Senyuman yang diberikan oleh orang tersebut bisa sebagai 
wujud bahwa orang tersebut adalah orang yang ramah, sikap bersahabat, 
atau bahkan dianggap sebagai sikap sinis dan sikap ingin menunjukan 
kemenangannya. Dengan demikian komunikasi memungkinkan kerja 
sama antar perorangan dan atau antar kelompok. Disamping itu, 
komunikasi juga bisa menghasilkan suatu pertikaian yang berasal dari 
kesalahpahaman yang masing-masing individu atau kelompok tidak mau 
mengalah. Hal ini sering terjadi dalam diskusi yang biasa menimbulkan 
perdebatan.

B. Proses Belajar

Pendidikan tidak dapat dipandang sebagai persiapan untuk hidup 
melainkan merupakan bagian integral dari hidup itu sendiri. Pendidikan 
merupakan suatu proses atau sistem yang terdiri dari beberapa 
komponen. Kelancaran jalannya seluruh komponen tersebut akan 
membawa kelancaran pada proses pendidikan yang dapat menentukan 
berhasil atau tidaknya pendidikan itu sendiri. Dalam proses pendidikan, 
kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok, artinya tercapai 
atau tidaknya tujuan pendidikan sangat bergantung pada proses belajar.

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat 
kegiatan interaksi antara guru siswa dan komunikasi timbal balik yang 
berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar 
(Rustaman, 2001:461). Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa 
merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Antara dua 
komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar 
hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal.

Menurut pendapat Bafadal (2005:11), pembelajaran dapat diartikan 
sebagai “segala usaha atau proses belajar mengajar dalam rangka 
terciptanya	proses	belajar	mengajar	yang	efektif	dan	efisien”.	Sejalan	
dengan	itu,	Jogiyanto	(2007:12)	bahwa	pembelajaran	dapat	didefinisikan	
sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah 
lewat reaksi suatu situasi yang dihadapi dan karakteristik-karakteristik 
dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan berdasarkan 
kecenderungan-kecenderungan reaksi asli, kematangan atau perubahan-
perubahan sementara. 
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Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa 
proses belajar merupakan suatu proses interaksi antara pendidik/guru 
dengan siswa/peserta didik yang didalamnya terdapat hubungan timbal 
balik	untuk	mencapai	tujuan	belajar	yang	lebih	efektif	dan	efisien.

C. Interaksi Sosial Mahasiswa Dalam Proses Belajar

Interaksi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sehingga 
manusia harus mampu melakukan interaksi dengan pihak lain secara 
baik. Interaksi dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal, 
dalam berinteraksi seharusnya memiliki setidaknya 3 (tiga) unsur, yaitu 
komunikator (orang yang melakukan komunikasi), komunikan (orang 
yang dijadikan sasaran atau objek), dan informasi (bahan yang dijadikan 
komunikasi atau interaksi).

Telah disinggung bahwa proses pendidikan berlangsung atas dasar 
proses kontak sosial yang berjalan dengan baik secara terus menerus 
juga komunikasi yang terus menerus. Pada proses ini terjadi transfer 
ilmu pengetahuan, perilaku, dan sikap sosial. Wujud nyatanya secara 
sosiologis	dapat	berawal	dari	simpati	sugesti,	identifikasi	dan	imitasi.

Hubungan sosial demikian sangat diperlukan pada dunia pendidikan. 
Dunia pendidikan yang penuh muatan interaksi sosial, menjadi 
sangat positif apabila ada keseimbangan dalam pola hubungan. Pola 
keseimbangan dimaksud adalah pola hubungan timbal balik yang berlaku 
dua arah, dalam arti pada posisi tertentu murid dapat bermitra dengan 
gurunya. Kemitraan dimaksud dalam rangka proses pendidikan.
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