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WAWASAN DAN POLA PEMBELAJARAN TENAGA PENDIDIK PADA 
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA 

Sugito dan Mulyadi
1
 

Abstrak: This research is pointed to know: (a) teacher's learning 

insight; (b) relation between teacher's insight and learning pattern 
in particular school at Yogyakarta. The result shows that: (a) 

teacher 's learning insight tends to conduct to development; (b) the 
significant difference of teacher's insight between Widyaiswara and 

Instructor; 

(c) Widyaiswara has more development ’s view than Instructor; (d) 
teacher tends to use building methods; (e) there is different learning 

pattern between Widyaiswara and instructor; (f) there is relationship 
between learning insight and teacher's pattern with co-efficient 

corelation 0.284 (p ~ 0.011, p < 0.05) 

Kata kunci: Improving practice, adult education, learning environments 

Peran pendidikan luar sekolah dalam pengembangan kehidupan 

masyarakat sudah tidak dapat diragukan lagi. Walaupun belum ada pengkajian 

yang mendalam tentang kontribusi program-program pendidikan luar sekolah 

tersebut, pengalaman empirik telah memberikan bukti kongkrit atas peran 

tersebut. Baik dibidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Program 

pendidik Paket A, dan B. penyuluhan kader, kursus keterampilan, pembinaan 

penyandang masalah sosial, program diklat diberbagai departemen adalah 

beberapa contoh program pendidikan luar sekolah yang selama ini memberikan 

sumbangan bagi pengembangan kehidupan masyarakat. Di masa mendatang, 

peran tersebut perlu semakin ditingkatkan, mengingat tantangan dan kebutuhan 

pendidikan masyarakat semakin berkembang, seiring dengan perubahan dan 

perkembangan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks. 

Secara historis, kita dapat melihat bahwa program pendidikan luar 

sekolah itu muncul atau lahir disebabkan oleh adanya kebutuhan pendidikan 

masyarakat. Sehingga kita dapat melihat bahwa program-program pendidikan 

luar sekolah itu sangat bervariasi. Hal ini tidak saja disebabkan oleh kebutuhan 

yang berbeda- 
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beda, kondisi masyarakat sasaran yang berbeda-beda, tetapi juga oleh latar 

belakang lembaga penyelenggara pendidikan. Sebagai konsekuensi dari 

perbedaan latar belakang tersebut maka akan membawa perbedaan dalam 

penyelenggaraan program pendidikan yang dilakukan. Keberagaman 

penyelenggaraan program ini di satu sisi memberikan banyak alternatif 

pemenuhan kebutuhan, tetapi di sisi lain memberikan kekhawatiran, oleh karena 

belum tentu semua program pendidikan luar sekolah tenaga pendidik dan dikelola 

secara profesional. Banyak program pendidikan luar sekolah yang macet atau 

gagal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan 

organisasi kemasyarakatan. Di samping itu, banyak pula program-program 

pendidikan luar sekolah yang hidup dan terus berkembang. Jika kita runut, 

perbedaan hasil tersebut sedikit banyak bertumpu pada kualitas tenaga pendidik 

yang dimiliki. Hal ini disebabkan kualitas tenaga pendidik akan menentukan 

kualitas pembelajaran, dan kualitas pembelajaran akan menentukan kualitas 

program pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Apps bahwa proses 

pembelajaran merupakan faktor penentu bagi pencapaian pengembangan 

pengetahuan, sikap dan kemampuan peserta didik. Dalam proses pembelajaran 

inilah proses pengembangan diri peserta didik berlangsung (Apps, Jerorld W, 

1985). Seberapa jauh proses perkembangan diri tersebut teijadi sangat ditentukan 

oleh pandangan dasar dan pola pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, 

pendidik memiliki peran yang sangat strategis. 

Pada umumnya para tenaga pendidik di lingkungan pendidikan luar 

sekolah berlatar belakang pendidikan yang beragam seiring dengan keragaman 

program pendidikan luar sekolah itu sendiri, dan jarang diantara mereka yang 

berlatar belakang pendidikan luar sekolah. Sebagai contoh, misalnya para tutor 

Paket A dan B yang mayoritas adalah guru, penyuluh, dan para Widyaiswara 

pada program diklat diberbagai departemen, mayoritas berasal dari lingkungan 

pegawai struktural. Kondisi ini masih ditambah dengan minimnya program-

program pelatihan metodologi pembelajaran yang mereka ikuti. Hal ini sudah 

barang tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang mereka 

lakukan. 

Secara umum ada dua pandangan dasar tentang pembelajaran, yaitu 

pembelajaran mekanistik dan organismik (Knowles: 1980, Apps: 1985). 

Pembelajaran mekanistik memandang bahwa peserta didik pada hakekatnya 

merupakan sebuah bejana kosong (Knowles: 1980) atau sebagai tanah liat 

(Matson: 1976). Sebagai bejana yang kosong maka ia dapat diisi dengan berbagai 

informasi atau pengetahuan sesuai dengan yang diinginkan, dan sebagai tanah liat 

maka ia dapat dengan mudah dibentuk sesuai dengan kehendak orang lain. 

Peserta 
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didik bersikap pasif dan reaktif terhadap lingkungan dan berbagai toentuk 

perlakuan yang diberikan padanya. Oleh karena itu, agar pengetahuan tersebut 

dapat dipahami oleh anak didik maka penyampaian pengetahuan tersebut harus 

dikemas sedemikian rupa sebagai sesuatu yang sudah jadi dan siap santap. Di 

samping itu, agar anak didik dapat menggunakan pengetahuan tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari maka anak didik harus menguasai sebanyak mungkin 

pengetahuan. Semakin banyak ia menyimpan pengetahuan maka akan semakin 

pandai dalam menjalani kehidupannya. Sehubungan dengan itu maka untuk dapat 

membentuk perilaku yang dipandang berguna bagi kehidupan anak, maka 

kurikulum harus disusun secara baku atas dasar tujuan yang diinginkan. Isi 

kurikulum bersumber dari pengetahuan yang dipandang dapat berfungsi 

membentuk perilaku yang diinginkan tersebut. 

Pembelajaran mekanistik memandang bahwa pembelajaran adalah proses 

pengubahan dan pembentukan perilaku. Sebagai suatu proses pembentukan maka 

kegiatan pembelajaran harus dikontrol secara ketat. Tujuan belajar harus jelas, 

spesifik dan terukur dan berlaku sama bagi semua peserta didik. Untuk itu maka 

materi pelajaran disusun secara rinci dan dalam satu tata urutan yang logis. Dalam 

hal ini peserta didik tinggal menerima materi ajaran sebagaimana disajikan dan 

mengikuti prosedur belajar sebagiamanayang telah ditetapkan (Apps: 1985). 

Berbeda dengan pola mekanistik, pola pembelajaran organismik memiliki 

pandangan bahwa peserta didik pada hakekatnya merupakan organisme yang 

hidup yang memiliki otonomi, kebebasan dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. 

Individu bukanlah organisme yang pasif sebagai penerima, pengumpul informasi 

dan sebagai obyek perubahan, tetapi sebagai organisme yang aktif mencari, 

memaknai informasi dan menjadi subyek perubahan bagi diri sendiri. Sejalan 

dengan pandangan tentang anak didik tersebut, pembelajaran organismik 

memandang pengetahuan adalah sebuah proses pencarian dan pemaknaan realitas 

dunia sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Oleh karena itu, 

pengetahuan bersifat dinamis dan tidak statis. Tidak ada suatu kebenaran yang 

dianggap absolut. Semua ada dalam proses perubahan. Sesuai dengan pemahaman 

tersebut maka kurikulum disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan anak didik, 

bukan berdasarkan keinginan orang lain. Sehingga isi kurikulum bukanlah sesuatu 

kebenaran pengetahuan yang sudah baku, tetapi merupakan masalah-masalah riil 

yang dihadapi anak didik. Oleh karena itu proses memperoleh dan aplikasi 

pengetahuan tidaklah terpisah satu dengan yang lainnya. Pada saat mencari, pada 

saat itu pula fungsionalisasi pengetahuan terjadi. Sehingga tidak ada keterpisahan 
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antara materi yang dipelajari (isi kurikulum) dengan kebutuhan perkembangan 

anak didik. 

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, pembelajaran organismik 

memandang bahwa pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses 

pengembangan diri, melalui proses pemaknaan terhadap realitas. Pembelajaran 

bukanlah proses penyampaian fakta-fakta kepada anak didik, tetapi suatu proses 

fasilitasi terhadap eksplorasi yang dilakukan anak didik. Proses ini akan 

berlangsung jika peserta didik diberi kebebasan dan otonomi dalam proses 

belajarnya, baik dalam penentuan materi, maupun strategi pembelajaran. Peserta 

didik ditempatkan sebagai subyek pelaku belajar yang diberi otoritas penuh atas 

berlangsung proses belajarnya (Brooks dan Brooks: 1993, Honebein: 1996). 

Kedua pola pembelajaran tersebut akan memiliki pengaruh yang berbeda 

terhadap perkembangan diri peserta didik. Pola pembelajaran mekanistik akan 

menghasilkan berkembangnya pola perilaku prosedural, mekanistik dan kurang 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, inisiatif, serta 

kemandirian belajar. Sementara itu pola pembelajaran organismik akan 

memungkinkan berkembangnya kemampuan berpikir kritis, adaptif, inisiatif 

kemandirian dalam melakukan proses belajar. Pola pembelajaran mana yang 

digunakan saat ini, sangat dipengaruhi oleh pandangan tenaga pendidik terhadap 

kelima faktor sebagaimana terurai di atas (Brooks dan Brooks: 1993, Honebein: 

1996, Apps: 1985). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Populasi dalam penelitian 

ini adalah para pendidik pada program pendidikan luar sekolah di Kota 

Yogyakarta berjumlah 115 orang. Sampel beijumlah 79 orang. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode angket dengan instrumen yang telah diuji validitasnya. 

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik: deskriptif 

persentase tabulasi silang, t-test, korelasi Paerson, dan deskriptif persentase. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada satuan program pendidikan luar sekolah di 

Kota Yogyakarta. Sebagai responden penelitian adalah tenaga pendidik pada 

satuan program pendidikan luar sekolah tersebut, yang terdiri Widyaiswara dan 

Instruktur. Jumlah sampel seluruhnya ada 79 orang, yang terdiri dari: 

Widyaiswara 
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sebanyak 33 orang responden dan Instruktur sebanyak 46 orang responden. 

Sebagai gambaran latar belakang responden adalah sebagai berikut. 

Tabel 1 

Pendidikan responden 

Tingkat 

Pendidikan 

Widyaiswara Instruktur Total 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

SLTA 1 1.2 8 10.1 9 11.3 

Diploma/Sarmud 8 10.1 4 5.1 12 15.2 

SI 20 25.3 29 37 49 62 

S2 2 2.5 0 0 2 2.5 

S3 1 1.2 0 0 1 1.2 

Tidak isi I 1.2 5 6.3 6 7.5 

Total 33 41.8 46 58.2 79 100 

Dari tabel ini dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan responden 

yang paling banyak adalah SI. Dari 79 ada 49 orang atau 62%. Hal ini terjadi baik 

pada kelompok Widyaiswara (25.3%), maupun kelompok Instruktur (37%). 

Jumlah urutan kedua adalah Diploma/Saijana Muda (15.2%). Urutan kedua ini 

hanya terjadi pada kelompok Widyaiswara (10.1%). Sementara urutan kedua pada 

kelompok Instruktur adalah berlatar belakang pendidikan SLTA (10.1 %). 

Jika dilihat dari masa kerja responden dapat diketahui bahwa responden 

paling banyak dimiliki masa keija 0-4 tahun (40.5%). Tetapi jika dilihat dari tiap 

kelompok maka hal tersebut hanya terjadi pada kelompok Instruktur (29.1%). 

Sementara itu kelompok Widyaiswara responden kebanyakan memiliki masa 

keija 12 tahun lebih. Secara rinci gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2 Masa Kerja Responden 

Pengalaman 

Kerja 

Widyaiswara Instruktur Total 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

0-4 tahun 9 11.3 23 29.1 32 40.5 

5-8 tahun 1 1.2 9 11.3 10 12.6 

9-12 tahun 2 2.5 2 2.5 4 5.1 

12 tahun > 17 21.5 9 11.3 126 32.9 

Tidak isi 4 5.1 J 3.8 j 7 8.9 

Total 33 41.8 46 58.2 j 79 100 
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Deskripsi wawasan tenaga pendidik tentang pembelajaran. 

Tabel 3 
Hasil rangkuman analisis persentase wawasan tenaga pendidik pada progam 

pendidikan luar sekolah tentang pembelajaran dilihat dari jabatannya. 

Wawasan 

Pembelajaran 

Kelompok Total 

Widyaiswara Instruktur 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Sedang 10 12.7 24 30.4 34 43 

Tinggi 23 29.1 22 27.8 45 57 

Total 33 41.3 46 58.2 79 100 

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa wawasan pembelajaran 

para pendidik secara keseluruhan (lebih dari 50 %) yaitu 57% para pendidik 

memiliki wawasan pembelajaran tinggi, sedangkan 43% di antaranya 

berwawasan sedang. Sementara itu tidak ada yang memiliki wawasan Tendah. Ini 

berarti bahwa tenaga pendidik pada program pendidikan luar sekolah 

berkecenderungan memiliki wawasan pembelajaran yang mengarah ke 

pengembangan. Jika dilihat dari jabatan tenaga pendidik, dapat dilihat bahwa 

persentase Widyaiswara yang memiliki wawasan pembelajaran tinggi jumlahnya 

lebih besar (29.1%) daripada yang dimiliki wawasan pembelajaran rendah 

(12.7%). Begitu pula sebaliknya persentase Instruktur yang memiliki wawasan 

pembelajaran tinggi jumlahnya lebih rendah (27,8%) bila dibandingkan dengan 

yang dimiliki wawasan pembelajaran rendah (30.4%). Jika dibandingkan antar 

kelompok, maka dapat dilihat bahwa Widyaiswara yang memiliki wawasan 

pembelajaran tinggi persentasenya lebih besar bila dibandingkan dengan 

Instruktur. Sementara itu yang memiliki wawasan pembelajaran rendah 

persentase lebih banyak pada kelompok Instruktur daripada kelompok 

Widyaiswara. Untuk memberi kenyakinan pada kita, untuk melihat ada tidaknya 

perbedaan kecenderungan tersebut dilakukan analisis uji beda dengan teknik 

statistik t-test, yang hasilnya sebagai berikut. 
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Tabel 4 Rangkuman hasil analisis t-test tentang wawasan pembelajaran tenaga 
pendidik pada program pendidikan luar sekolah. 

Variances Levene’s test for 

Equality of Variances 

t-Test for Equality of Means 

F Sig t df Sig (2-tailed) 

Equal 

Variances 

assumed 

3.109 0.082 -2.186 77 0.032 (p 

<0.05) 

Equal 

Variances not 

assumed 

  -2.312 76.985 0.23 

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa ada perbedaan 

kecenderungan wawasan pembelajaran yang dimiliki antara Widyaiswara dengan 

Instruktur. Jika digunakan mean yang diperoleh dapat diartikan bahwa kelompok 

Widyaiswara lebih berkecenderungan memiliki wawasan pembelajaran ke arah 

pengembangan (80.64) dari pada kelompok Instruktur (78.11). 

Deskripsi pola pembelajaran tenaga pendidik. 

Tabel berikut menggambarkan pola pembelajaran yang dilakukan tenaga 

pendidik pada program pendidikan luar sekolah. Secara rinci gambaran tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5 

Gambaran persentase pola pembelajaran tenaga pendidik pada program 

pendidikan luar sekolah. 

Pola Kelompok    Total  

Pembelajaran Widyaiswara Instruktu
r 

   

 Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Sedang 16 20.3 37 46.8 63 67.1 

Tinggi 17 21.5 9 11.4 26 32.9 

Total 33 41.3 46 58.2 79 100 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase tenaga pendidik yang 

memiliki pola pembelajaran tinggi jumlahnya lebih kecil (32.9%) bila 

dibandingkan dengan yang memiliki pola pembelajaran sedang (67.1%). 

Sementara itu, tidak ada yang memiliki pola pembelajaran rendah. Atau dapat 

dimaknai bahwa para tenaga pendidik pada program pendidikan luar sekolah yang 

memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan pengembangan jumlahnya 

lebih kecil jika dibandingkan dengan para pendidik yang memiliki kecenderungan 

menggunakan pendekatan pembentukan atau dapat dikatakan juga bahwa para 

tenaga pendidik pada program pendidikan luar sekolah yang memiliki 

kecenderungan menggunakan pendekatan pembentukan jumlahnya lebih besar 

dari pada tenaga pendidik yang memiliki kecenderungan menggunakan 

pendekatan pengembangan. 

Jika ditinjau dari jabatan dapat dilihat pada masing-masing kelompok 

bahwa Widyaiswara yang memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan 

pengembangan dalam kegiatan pembelajarannya persentasenya lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan Widyaiswara yang berkecenderungan menggunakan 

pendekatan pembentukan. Sementara itu, pada kelompok Instruktur, 

kecenderungan menggunakan pendekatan pengembangan dalam kegiatan 

pembelajaran persentasenya lebih kecil bila dibandingkan dengan yang 

menggunakan pendekatan pembentukan. Jika kita bandingkan antara 

Widyaiswara dengan Instruktur dengan perbandingan jumlah 41.8% dengan 

58.2% maka dapat dilihat bahwa Widyaiswara yang memiliki kecenderungan 

menggunakan pendekatan pengembangan jumlahnya lebih besar (21.5%) bila 

dibandingkan dengan Instruktur yang berkecenderungan menggunakan 

pendekatan yang sama (11.4%). Begitu pula sebaliknya persentase yang 

mengggunakan pendekatan pembentukan jumlahnya lebih besar pada kelompok 

Instruktur (46.8%) daripada kelompok Widyaiswara (20.3%). Untuk melihat 

apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak maka dilakukan analisis uji beda 

dengan teknik t-test. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6 di bawah ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara Widyaiswara dengan Instruktur dalam pendekatan pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini ditunjukan dengan hasil analisis 

dimana F: 0.013, dan p: 0.002 (p <0.05). Jika dilihat dari meannya, perbedaan 

tersebut dapat dimaknai bahwa Widyaiswara lebih memiliki kecenderungan 

menggunakan pendekatan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran (76.15) 

bila dibandingakan dengan Instruktur (71.39). 
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Tabel 6 

Rangkuman hasil analisis uji t pola pembelajaran tenaga 

pendidikan pada program pendidikan luar sekolah 

Variances Levene’s test for 

Equality of Variances 

t-Test for Equality of Means 

F Sig t df Sig (2-tailed) 

Equal Variances 

assumed 

0.013 0.910 -3.149 77 0.002 (p 

<0.05) 

Equal Variances 

not assumed 

  -3.158 69.817 0.002 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Instruktur lebih memiliki 

kecenderungan menggunakan pendekatan pembentukan dalam kegiatan 

pembelajaran bila dibandingkan dengan Widyaiswara. Secara rinci hasil analisis 

dapat dilihat pada lampiran. 

Hubungan antara wawasan dengan pola pembelajaran 

Uji korelasi yang dilalaikan menunjukan bahwa koefisien korelasi sebesar 

0. 284, dan p: 0.011 (p <0.05). Ini berarti bahwa ada korelasi antara wawasan 

pembelajaran dengan pola pembelajaran yang dilakukan tenaga pendidik pada 

program pendidikan luar sekolah di Kota Yogyakarta. 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara umum tenaga pendidik 

memiliki kecenderungan wawasan pembelajaran ke arah pengembangan. Namun, 

jika dilihat dari latar belakang jabatannya maka Widyaiswara lebih memiliki 

kecenderungan ke arah pengembangan dari pada Instruktur. Hal ini dapat diduga 

karena bersumber dari perbedaan tugas yang harus dilakukan. Tugas Widyaiswara 

lebih terkait degan pendidik/pengembangan, sementara itu tugas Instruktur lebih 

mengarah pada pelatihan/pembentukan. Keterkaitan dengan bidang tugas inilah 

yang membawa pengaruh pada pengembangan pengetahuan tentang 

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan teori Piaget yang mengatakan bahwa 

perkembangan kognitif adalah merupakan hasil dari proses adaptasi terhadap 

lingkungan, dimana individu selalu dihadapkan pada tuntutan lingkungan. 

Berbeda dengan keadaan tersebut di atas, dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran tenaga pendidik pada program pendidikan luar sekolah lebih 
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