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KATA PENGANTAR
KETUA PROGRAM STUDI PGSD STKIP
SANTU PAULUS RUTENG
Salah satu sorotan terhadap dunia pendidikan di Indonesia
beberapa tahun terakhir adalah lemahnya pendidikan karakter. Hal
ini ditandai dengan kurang proporsionalnya pengembangan ketiga
aspek kepribadian siswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Dalam hal ini, pembelajaran di sekolah lebih berfokus
pada aspek pengetahuan dan keterampilan serta kurang memperhatikan
pengembangan aspek sikap.
Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah melalui kementerian
pendidikan mengeluarkan kebijakan berupa penerapan Kurikulum
2013. Dengan menerapkan pendekatan tematik integratif dan saintifik,
kurikulum

2013

bertujuan

untuk

membantu

mengembangkan

kepribadian peserta didik secara integratif dan holistik. Artinya,
pengembangan kepribadian siswa dilakukan secara menyeluruh
(mencakup ketiga aspek kepribadian siswa) dan terpadu (pengembangan
ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan proses).
Untuk

mewujudkan

idealisme

Kurikulum

2013

tersebut,

dibutuhkan guru yang profesional. Guru profesional adalah guru yang
dalam melaksanakan tugasnya mampu menunjukkan kemampuannya
yang ditandai dengan penguasaan kompetensi akademik kependidikan
dan kompetensi substansi dan/atau bidang studi sesuai bidang ilmunya.
Dalam kaitan dengan penerapan Kurikulum 2013, guru profesional
adalah guru yang mampu mengembangkan perangkat pembelajaran
Kurikulum 2013 dan mampu menerapkan dalam proses pembelajaran
di kelas.
Program Studi PGSD STKIP Santu Paulus Ruteng sebagai lembaga
yang menghasilkan guru profesional berkewajiban untuk membekali
mahasiswa calon guru SD dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan
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sebagai guru profesional. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, Program
Studi PGSD menerbitkan Prosiding dengan tema Profesionalitas
Guru dalam Rangka Penguatan Pendidikan Karakter. Prosiding ini
merupakan bagian dari upaya diseminasi gagasan tentang pendidikan
karakter melalui pengembangan Kurikulum 2013 dan peningkatan
profesionalisme guru.
Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih
kepada para penulis yang menyumbangkan gagasannya melalui
prosiding ini. Juga disampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua STKIP
Santu Paulus dan Yayasan Pendikan Santu Paulus atas dukungannya
dalam penerbitan prosiding ini.

Ruteng, April 2017
Ketua Program Studi PGSD

Drs. Eliterius Sennen, M. Pd
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KATA PENGANTAR
GURU SEBAGAI AGEN PEMBENTUKAN
KARAKTER SISWA

Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A.
Ketua STKIP St. Paulus Ruteng

Character nation building yang santer dibicarakan dalam satu
dasawarsa terakhir ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tradisional
sekaligus baru dalam praksis pendidikan di Indonesia. Character nation
building dilihat sebagai sesuatu yang tradisional karena pendidikan yang
berorientasi pada pembentukan karakter warga negara Indonesia telah
menjadi spirit dari semua kurikulum yang ada dalam bentangan historis
pendidikan di Indonesia. Pendidikan berorientasi pembentukan pribadi
yang memiliki citra ke-Indonesiaan, artinya pribadi yang berlandaskan
pada nilai-nilai Pancasila. Character nation building dilihat sebagai sesuatu
yang baru karena substansi, metodologi dan orientasinya. Substansi
pendidikan karakter tidak bersifat fragmentaris, tetapi holistik-integral.
Artinya pendidikan karakter tidak hanya menekankan pembentukan
aspek tertentu dari pribadi manusia, tetapi menyangkut seluruh diri
manusia. Secara metodologis, pendekatan pendidikan karakter berubah
seiring pergeseran paradigma pembelajaran. Paradigm pendidikan
dewasa ini yang bergeser dari paradigma teacher centered learning ke
paradigma student centered learning berimplikasi pada pola relasi siswa
dan guru dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak lagi
dilihat sebagai penjejalan nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan moral,
tetapi pendidikan dilihat sebagai proses belajar bersama membentuk
karakter. Siswa diberi ruang seluas-luasnya untuk berproses menjadi
pribadi yang matang dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks ini,

iii

guru berperan sebagai fasilitator proses penjadian diri siswa. Dari segi
orientasi, pendidikan karakter tidak hanya berorintasi pada penguasaan
sejumlah nilai, tetapi juga pada pengintegrasian dan penghayatan nilainilai demi transformasi personal dan sosial.
Menurut Koesoema (2012), pendidikan karakter harus bersifat
utuh dan menyeluruh. Artinya pendidikan karakter harus mencakupi
pembentukan seluruh pribadi manusia yang multidimensional. Hal ini
tentu senada dengan apa yang digarisbawahi oleh Lickona. Menurut
Lickona, pendidikan karakter harus mencakup aspek-aspek kognitif,
afektif, perilaku moral sebab karakter yang baik terdiri dari mengetahui
hal-hal yang baik, menginginkan hal-hal yang baik dan melakukan
hal-hal yang baik (Payong, 2011: 11). Pendidikan karakter tidak hanya
bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan,
pengetahuan itu harus terintegrasi dalam diri sehingga menjadi milik
pribadi dan menggerakkan pribadi yang mengetahui dan memiliki nilai
dan keutamaan untuk bertindak sesuai dengan nilai dan keutamaan.
David Carr memaknai pendidikan karakter sebagai penanaman
nilai-nilai di dalam diri manusia. Pendidikan karakter dapat membantu
siswa memahami dan mempraktikkan nilai-nilai sebagai keutamaankeutamaan dalam pilihan tindakan (Payong, 2011: 8). Menurut Buchori,
pendidikan karakter harus membantu siswa mengetahui nilai-nilai
secara kognitif, menginternalisasikan nilai-nilai itu secara efektif dan
mengaplikasikan atau menghayati nilai-nilai itu dalam kehidupan
nyata (Lon, 2011: 86). Karena itu, ketiga aspek ini tidak boleh dilihat
secara terpisah, tetapi dalam satu kesatuan. Pengetahuan akan nilai
menegaskan citra manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Dengan
akal budinya manusia mengetahuai sesuatu. Pengetahuan itu kemudian
menjadi miliknya. Pengintegrasian pengetahuan tentang nilai ke dalam
diri menegaskan otonomi manusia atas nilai. Bahwa nilai yang dipelajari
bukan lagi sebagai sesuatu yang eksternal, tetapi menjadi bagian dari
dirinya. Dengan demikian, tindakan merupakan eksplisitasi nilai yang
terintegrasi dalam diri seseorang dan memungkinkan tindakan itu
menjadi milik dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Menurut Koesoema (2007: 81), pendidikan karakter adalah sebuah
peluang bagi penyempurnaan diri manusia. Dengan demikian kita bisa
memahami bahwa pendidikan karakter sebagai sebuah usaha manusia
untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang berkeutamaan.
Pendidikan karakter merupakan hasil dari usaha manusia dalam
mengembangkan dirinya sendiri. Itu berarti bahwa melalui pendidikan
karakter manusia diarahkan untuk berkembang menjadi pribadi yang
utuh. Proses ini terjadi sepanjang hidup manusia.
Pendidikan karakter membantu mewujudkan transformasi sosial.
Artinya melalui pendidikan karakter, masyarakakat menjadi lebih baik,
lebih adil, dan lebih manusiawi. Karena itu pendidikan karakter harus
utuh dan menyeluruh dalam arti memperhatikan pertumbuhan individu
dalam keutuhan dimensinya sebagai makhluk individual, sosial dan
moral. Jadi individu yang berkakter adalah individu yang cerdas, baik,
dan mampu melakukan perubahan (Koeosoema, 2012: 66). Kecerdasan
yang dimaksudkan di sini bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi
juga kecerdasan sosial, emosional dan moral. Individu yang memiliki
kecerdasan holistik seperti ini mampu mewujudkan transformasi sosial.
Sehubungan dengan pendidikan karakter yang telah digagaskan
di atas, pertanyaan yang tidak bisa diabaikan dalam pendidikan karakter
adalah tentang apa dan bagaimana peran guru dalam membentuk
karakter siswa? Pertanyaan ini tentu mengarah pada kiprah guru dalam
pembentukan karakter. Kita sadari bahwa sampai kapan pun dan di
mana pun, guru tetap memainkan peranan yang sangat penting dan
strategis dalam pembentukan karakter manusia. Meskipun ada yang
mengatakan pendidikan karakter dapat dilakukan di mana saja, kapan
saja dan oleh siapa saja, namun proses pendidikan karakter oleh para
guru di sekolah tetap menjadi hal yang utama. Mengapa demikian?
Karena pendidikan karakter di sekolah dilakukan secara sistematis,
terencana, terukur dan dapat dievaluasi.
Guru adalah pribadi yang berada di garda terdepan dalam
menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan
kompetitif. Guru terlibat dalam seluruh proses pembentukan diri siswa
di sekolah. Itu berarti bahwa guru memainkan peranan yang penting
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dan strategis meningkatkan kualitas SDM (Lon, 2016: ix). SDM yang
bermutu tinggi mampu mendorong dan menciptakan transformasi
dan liberasi sosial. Selain itu, SDM yang bermutu tinggi mampu
meningkatkan harkat dan martabat dan memantapkan kemandirian
bangsa dan negara di era kompetisi regional dan global.
Di tengah besarnya kepercayaan masyarakat akan peranan guru
sebagai agen utama peningkatan SDM, kita juga berhadapan dengan
rendahnya profesionalisme guru. Banyak guru yang tidak berkompeten
dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, cita-cita menghasilkan SDM
yang bermutu tinggi harus juga diimbangi dengan pembentukan calon
guru yang bermutu tinggi. Asumsinya adalah jika guru bermutu tinggi,
maka proses sivilisasi melalui pendidikan akan terwujud (Lon, 2016: xv).
Guru memainkan peranan yang sangat sentral dalam mewujudkan
cita-cita pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak saja ditentukan oleh
kurikulum, tetapi juga oleh faktor pendidik dan tenaga kependidikan.
Menurut Indratno (Nardi, 2016: 53) guru adalah ujung tombak perbaikan
pendidikan. Perbaikan kualitas guru merupakan kunci meningkatkan
kualitas pendidikan, bukan perbaikan kurikulum dan sarana dan
prasarana. Hal ini tentu tidak menegasikan peranan kurikulum, sarana
dan prasarana pendidikan dalam proses pendidikan. Itu semua adalah
hal yang sekunder untuk mendukung transformasi dalam pendidikan.
Kualitas guru adalah hal yang primer dalam mendukung pembentukan
SDM yang bermutu tinggi.
Menurut Tapung (2013: 59-60), guru yang bermutu tinggi adalah
guru yang menguasai sejumlah komptensi. Pertama, seorang guru harus
memiliki kompetensi kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur,
dewasa, beriman dan bermoral. Kedua, guru harus mampu mengelolah
proses pembelajaran, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi
pembelajaran. Ketiga, guru harus berpengetahuan atau berwawasan luas
mengenai bidang yang diajarkannya. Hal yang dijabarkan oleh Tapung
ini tentu berdasarkan ketetapan Undang-Udang No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen. Profesionalitas guru ditentukan oleh empat
kompetensi dasar, yakni kompetensi pedagogik, komptensi kepribadian,
kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik
berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola pembelajaran.
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Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kualitas kepribadian yang
baik yang dimiliki oleh guru. Kompetensi sosial adalah berhubungan
dengan kecakapan sosial yang harus dimiliki oleh guru. Sedangkan
komptensi profesional berhubungan dengan penguasaan ilmu
pengetahuan dalam bidang yang diampunya (Nardi, 2016: 66-69).
Dalam konteks pendidikan karakter, profesionalitas guru tentu
memiliki peranan yang sangat penting. Guru sebagai pendidik karakter
mesti bisa merancang, mendesain, mempraktikkan serta mengevaluasi
program pendidikan karakter yang menjadi bagian dari kinerjanya.
Guru merupakan desainer program utama. Oleh karena itu setiap
guru memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan
karakter dalam rangka kinerja mereka sebagai pendidik. Dalam konteks
pembelajaran, guru adalah desainer, pelaksana sekaligus pelaku sharing
pengetahuan dan perilaku bagi siswa. Dengan demikian guru memiliki
tanggung jawab yang penting dan mempunyai peranan utama bagi
keberhasilan pengembangan pendidikan karakter (Koesoema, 2012, 96).
Proses pembelajaran di dalam kelas harus dijiwai oleh pendidikan
karakter. Komunitas kelas, yang terdiri dari guru dan murid, saling
berinteraksi satu sama lain dalam memperlajari dan mendalami
berbabagai macam ilmu pengetahuan. Keberhasilan pendidikan sangat
ditentukan oleh proses yang terjadi di dalam kelas. Interaksi akademis
yang humanis antara siwa dan guru sangat membantu keberhasilan
pendidikan karena siswa diperlakukan sebagai manusia. Dengan
demikian kelas menjadi komunitas belajar yang saling menumbuhkan
dan mengembangkan, baik secara akademis, moral, kepribadian
maupun kerohanian. Kualitas relasi antara guru-murid dan antarmurid
di kelas menentukan berhasil tidaknya sebuah program pendidikan
karakter (Koesoema, 2012: 105).
Profesionalitas guru mendorong keberhasilan pendidikan
karakter. Karena itu, sebelum membentuk karakter siswa, guru harus
menunjukkan diri sebagai pribadi yang berkarakter. Pembentukan
karakter siswa harus terjadi dalam keluruhan relasi siswa dengan
guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru yang profesional
mampu memberikan orientasi bagi pembentukan karakter siswa.
Selain itu, penghayatan hidup guru yang berlandaskan pada nilai-nilai
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fundamental kemanusiaan menjadi contoh yang berdaya guna bagi
siswa dalam membentuk karakternya.
Gagasan-gagasan yang tertuang dalam prosiding ini tentu
merupakan ikhtiar mendukung pembentukan profesionalitas guru
dalam menopang pendidikan karakter. Gagasan-gagasan yang terurai
secara sistematis, kritis, rasional dan argumentatif ini diharapkan
bisa menambah khazanah pengetahuan guru dalam mendidik dan
membimbing siswa menjadi manusia yang berkarakter. Karena itu,
saya mengapresiasi penerbitan Prosiding Seminar Ilmiah Program
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ini. Semoga terbitan perdana
ini bisa menjadi inspirasi untuk menghasilkan karya-karya akademis
selanjutnya oleh para dosen di program studi ini.
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PENGANTAR EDITOR
PROFESIONALITAS GURU DALAM RANGKA
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan merupakan sarana pembentukan karakater manusia.
Semua upaya yang dilakukan dalam proses pendidikan tidak saja
berorientasi pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan, tetapi juga
membentuk pribadi yang berkarakter. Itu artinya pendidikan memiliki
peranan yang strategis dalam

menghadapi tantangan kehidupan

berbangsa, baik internal maupun eksternal, sebab semua tantangan
dapat dihadapi oleh individu yang berkarakter. Pendidikan karakter
diharapkan mampu membentuk insan yang tangguh menghadapi
pelbagai persoalan internal, seperti kekerasan anak, budaya politik yang
amoral, hukum yang tebang pilih, korupsi yang terus membudaya, serta
krisis lingkungan hidup. Di samping itu, pendidikan karakter bertujuan
menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif dalam
percaturan global.
Berlandaskan pada pemikiran di atas, maka pendidikan karakter
hendaknya menjadi suatu gerakan untuk kembali menjadikan sekolah
sebagai tempat penggemblengan kepribadian generasi muda. Sebagai
suatu gerakan maka guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan
karakter dituntut harus profesional. Masalah profesionalisme guru
tentu tidak sebatas pada kualifikasi dalam arti berijasah sarjana, lebih
dari itu adalah guru harus memiliki kualitas kompetensi. Seorang
guru harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, personal,
dan sosial. Dengan keempat kompetensi tersebut, maka guru dapat
mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran
dan yang lebih penting adalah menjadi teladan bagi siswa dengan
memiliki karakter kepribadian yang baik.
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Suryanti, melalui makalah berjudul “PPG: Jalan Menuju Guru
Profesional” menandaskan bahwa guru memang harus profesional.
Guru yang profesional adalah guru yang menguasai kompetensi
akademik kependidikan dan kompetensi bidang sesuai dengan ilmu
yang ditekuninya. Pendidikan Profesi Guru merupakan jalan yang
tepat untuk menghasilkan guru profesional. Pendidikan Profesi Guru
sekarang ini dapat melalui jalur dalam jabatan (PPG dalam jabatan) dan
jalur prajabatan (PPG Prajabatan).
Profesionalitas seorang guru amat penting dalam mengembangkan
kompetensi peserta didik. Hal ini diuraikan dalam kajian Eliterius
Sennen dengan judul “Membantu Siswa SD Kelas 1 dan 2 Agar Mampu
Calistung”. Guru memiliki peran yang penting dalam membantu siswa
SD mengembangkan kemampuan calistung. Guru SD dianjurkan
menggunakan pendekatan konstruktivistik dan kontekstual. Menurut
Sennen, pendekatan yang efektif untuk mengembangkan kemampuan
calistung bagi siswa SD adalah dengan strategi pembelajaran yang
mendekatkan siswa pada kehidupan nyata. Dengan demikian guru
dituntut untuk mengembangkan kompetensi pedagogiknya, khususnya
menerapkan strategi-strategi yang berbasis konstruktivistik dan
kontekstual.
Selain mengoptimalkan kompetensi profesional guru, komponen
pendidikan lain yang strategis adalah kurikulum. Kurikulum merupakan
salah satu instrumen pendukung terwujudnya cita-cita lembaga
pendidikan membentuk pribadi-pribadi yang berkarakter. Kurikulum
pendidikan yang menopang pembentukan pribadi berkarakter, tidak
hanya kurikulum formal-tertulis, tetapi juga kurikulum tersembunyitidak tertulis. Vinsensius Sumardi, melalui makalahnya yang berjudul
“Hidden Curriculum: Ruang Penumbuhan Budi Pekerti Peserta Didik”
menggagas urgensi hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi
dalam pembentukan karakter peserta didik. Sumardi tidak berpretensi
untuk menyatakan bahwa kurikulum tersembunyi lebih penting
dari kurikulum formal, tetapi justru berikhtiar menyadarkan para
agen pendidikan tentang pendidikan yang bersifat integral dan
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holistik. Menurut Sumardi, kurikulum tersembunyi berorientasi pada
pembentukan kepribadian dan disiplin diri peserta didik (afektif dan
psikomotorik) tentu memiliki andil besar dan berkontribusi positif demi
tercapainya tujuan pendidikan.
Prinsip pengembangan kurikulum tersembunyi di sekolah
membutuhkan dan melibatkan seluruh komponen baik komponen
sumber daya manusianya maupun komponen sumber daya non
manusianya. Sekolah ideal adalah sekolah yang sungguh menjadi
tempat yang aman, menyenangkan, menantang dan membuka ruang
bagi pertumbuhan budi pekerti peserta didik. Untuk mencapai harapan
tersebut, tentu tidak cukup hanya dengan mengoptimalkan kurikulum
tertulis, tetapi juga perlu memaksimalkan ruang bagi penerapan
kurikulum tersembunyi. Hal tersebut dimungkinkan jika seluruh warga
sekolah dan stakeholders kooperatif untuk memahami, mengamalkan
dan menghayatinya. Pengembangan tingkah laku positif peserta didik
bukan monopoli tanggung jawab sekolah tetapi merupakan tanggung
jawab bersama semua pihak seperti orang tua, pemerintah dan
masyarakat pemerhati pendidikan.
Guru adalah ujung tombak implementasi kurikulum, bahkan
ia disebut sebagai kurikulum hidup. Kemampuan guru dalam
mengimplementasikan

kurikulum

menjamin

tercapainya

tujuan

pendidikan. Makalah yang ditulis oleh Rudolof Ngalu dan Heronimus
E. A. Wejang memberikan landasan filosofis bagi guru dalam
mengimplementasikan kurikulum yang berorientasi pengembangan
karakter siswa.
Menurut Rudolof Ngalu dalam makalah berjudul “Memahami
Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan”, filsafat konstruktivisme
menyediakan

kerangka

konseptual

bagi

perubahan

paradigma

pengembangan pendidikan saat ini. Gagasan filsafat konstruktivisme
dianggap mampu menjawabi dinamika kebutuhan pengembangan
pendidikan dewasa ini. Konstruktivisme menghendaki transformasi
konstruktif dalam sistem, kebijakan, dan praksis pengembangan
pendidikan dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek
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yang otonom dan aktif belajar dan mengembangkan dirinya secara
maksimal. Sedangkan Heronimus E. A. Wejang dalam makalah berjudul
“Pembelajaran yang Konstruktif: Implementasi Filsafat Konstruktivisme
dalam Pembelajaran” menyatakan bahwa belajar menurut paham
konstruktivisme adalah suatu proses di mana siswa mengkonstruksi
pengetahuannya

berdasarkan

pengalaman.

Pembelajaran

yang

konstruktif dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi, model
dan metode pembelajaran seperti strategi pembelajaran berbasis masalah,
model pembelajaran kooperatif, pembelajaran inkuiri, pembelajaran
kontekstual (contextual teaching and learning).
Salah satu model pembelajaran yang dilandasi oleh paham
konstruktivisme adalah model pembelajaran kooperatif. Ada begitu
banyak varian model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan.
Mikael Nardi dalam makalah berjudul “Model Dodo: Pembelajaran
Kooperatif Berbasis Kearifan Lokal Orang Manggarai, Flores”
mengangkat ke permukaan kekayaan budaya yang dimiliki oleh orang
Manggarai. Dodo adalah suatu bentuk kerjasama yang saling membantu
dalam menyelesaikan pekerjaan secara bergilir. Tradisi agraris orang
Manggarai yang hampir punah ini dikembangkan menjadi model
pembelajaran dengan dua tujuan. Pertama, pengembangan model ini
diharapkan merupakan suatu bentuk enkulturasi agar tradisi yang
syarat dengan nilai kooperatif ini dapat diwariskan dari generasi ke
generasi. Kedua, pengembangan model ini mendorong terciptanya suatu
pembelajaran yang mendidik, demokratis, mengasah kecerdasan sosial,
dan efektif mengembangkan kemampuan berpikir, sebagaimana model
pembelajaran kooperatif lainnya.
Dalam

implementasi

kurikulum

2013

disarankan

untuk

menerapkan model pembelajaran tematik terpadu. Marselinus Robe
dalam makalah berjudul “Pembelajaran Tematik Terpadu Kurikulum
2013” menyatakan bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan
kegiatan pembelajaran yang menggunakan tema sebagai pemadu
atau pemersatu antara berbagai mata pelajaran.

Mata pelajaran-

mata pelajaran tidak diajarkan secara terpisah, namun menjadi satu
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dalam tema. Demikian pula dalam proses pembelajarannya, yang
tampak adalah kegiatan pembelajarannya, bukan mata pelajaran-mata
pelajarannya. Kegiatan pembelajaran tidak hanya berfokus pada salah
satu mata pelajaran saja, melainkan fokus pada semua mata pelajaran
yang berhubungan dengan tema.
Pembelajaran tematik terpadu dapat dikembangkan secara
inovatif. Stefanus Divan mengembangkan bahan ajar tematik terpadu
berbasis budaya lokal. Menurut Divan, guru yang inovatif adalah
guru yang bukan hanya menerima dan melaksanakan kurikulum yang
sedang berlaku, tetapi juga mampu merancang, mengembangkan
sendiri bahan ajar. Dalam kaitan dengan bahan ajar tematik terpadu,
salah satu bentuk pengembangannya adalah pengembangan berbasis
budaya lokal. Pengembangan bahan ajar tematik berbasis budaya lokal
memiliki kelebihan antara lain: proses pembelajaran lebih menarik dan
menyenangkan, karakter siswa bisa terbangun, tumbuhnya rasa cinta
siswa terhadap budaya lokal setempat. Selain itu, guru tidak lagi menjadi
satunya-satunya sumber belajar. Para tua adat (tua golo dan tua teno) dan
tokoh masyarakat setempat dapat dijadikan sebagai narasumber.
Dalam makalah dengan judul “Pengembangan Kurikulum
2013 dan Penilaian Pencapaian Kompetensi Peserta Didik”, Abdul
Majir menyatakan bahwa implementasi Kurikulum 2013 berimplikasi
pada model penilaian pencapaian kompetensi peserta didik.
Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil penilaian
serta pemanfaatannya merupakan rangkaian program yang utuh dan
merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan
yang lainnya. Penilaian hasil belajar dalam kurikulum 2013 tidak saja
berorientasi pada kegiatan pengukuran aspek kognitif, melainkan
juga aspek afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, teknik dan
instrumen penilaian yang digunakan pun tidak tunggal. Jika di
dalam kurikulum sebelumnya, pengukuran pencapain kompetensi
siswa selalu menggunakan teknik tes, di dalam kurikulum 2013,
pengukuran menggunakan teknik tes dan non tes. Dengan begitu, maka
pengembangan karakter siswa di dalam pembelajaran pun dapat diukur
pencapaiannya.
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Pribadi yang berkarakter salah satunya dicirikan oleh kemampuan
memecahkan masalah dalam kehidupan. Karena itu, peserta didik harus
dilatih sejak dibentuk di dalam lembaga pendidikan untuk memecahkan
masalah kehidupan. Kemampuan dan ketrampilan memecahkan masalah
tentu ditopang oleh kecerdasan yang dimiliki setiap pribadi. Kecerdasan
intelektual saja tidak cukup untuk memecahkan masalah kehidupan,
tetapi juga kecerdasan kinestetik. Hal ini ini ditandaskan oleh Wahyuni
Purnami, melalui makalahnya yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan
Kinestetik Dan Kreativitas Terhadap Kemampuan Memecahkan
Masalah Pada Materi Listrik Dinamis”. Meskipun kecerdasan kinestetik
yang dibahas dalam makalah ini berkaitan dengan kemampuan
memecahkan masalah pada materi Listrik Dinamis dalam pelajaran
IPA, namun kecerdasan kinestetik ini juga tentu akan mempengaruhi
peserta didik dalam memecahkan masalah lain dalam kehidupan.
Purnami mengakui bahwa

keberhasilan proses pembelajaran tidak

saja ditentukan oleh guru, tetapi juga oleh siswa. Tulisan ini lahir dari
sebuah kritik terhadap proses pembelajaran yang diarahkan kepada
kemampuan menghafal informasi, mengingat dan menimbun berbagai
informasi tanpa memahami informasi yang diingatnya. Karena itu,
upaya mendukung keberhasilan siswa dalam belajar perlu dilakukan
dengan memperhatikan kreativitas dan kecerdasan kinestetis siswa.
Kreativitas dapat dikembangkan dengan jalan memberi kepercayaan,
komunikasi yang bebas, pengarahan diri dan pengawasan yang tidak
terlalu ketat. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat
memberikan perhatian pada kreativitas dan kecerdasan kinestetik anak
dengan berbagai cara untuk mengaktifkan peserta didik. Salah satu cara
mengaktifkan peserta didik dapat dilakukan dengan membiasakan pola
pembelajaran unjuk kerja siswa.
Kanisius Supardi, melalui makalahnya “Narkoba dan Eksistensi
Mahasiswa”, memberikan informasi tentang narkoba dan dampaknya
bagi mahasiswa. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)
merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman
baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
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menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan
sehingga dapat menyebabkan gangguan, baik fisik maupun mental
bagi para pemakainya. Akibat dari gangguan fisik dan mental bagi
mahasiswa adalah sulitnya berkosentrasi, rusaknya daya ingatan dan
lemahnya motivasi belajar. Selain itu, narkoba dapat menghancurkan
masa depan mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh terganggunya proses
perkuliahan sebagai akibat dari kecanduan yang dapat menurunkan
kesadaran. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mengenal
dan mengetahui jenis dan dampak narkoba bagi kesehatan sehingga
bisa memiliki sikap preventif dalam pergaulan dengan sesama.
Penyalagunaan Narkoba di kalangan masyarakat terutama
menimpa anak-anak remaja semakin hari semakin meningkat. Tingginya
angka peredaran narkoba membuka mata kita untuk bahu membahu
mengatasi persoalan ini. Pemberantasan peredaran narkoba tidak hanya
menjadi tanggungjawab pemerintah, kepolisian, BNN, dan LSM yang
bergerak di bidang pemberantas narkoba, tetapi menjadi tanggungjwab
kita bersama. Peran lembaga pendidikan, formal dan non formal sangat
dibutuhkan. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal
dituntut untuk bersih dari narkoba, sehingga generasi yang dihasilkan
adalah generasi yang benar-benar berkualitas, karena harapan masa
depan bangsa ada di tangan generasi muda.
Kualitas kepribadian siswa juga dapat dibentuk dengan
merekontruksi peristiwa-peristiwa masa lalu. Ambros Leonangung Edu
dalam makalah berjudul “Kisah Perjuangan Kaum Muda 1908-1028
dan Implikasi untuk Masa Kini” menyatakan bahwa merekonstruksi
perjuangan dan pengorbanan kaum muda pada masa awal kebangkitan
nasional merupakan upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada
sejarah kita sendiri. Ambros mengutip pernyataan Soekarno bahwa
bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Kisah
pengorbanan kaum muda masa lalu membakar semangat nasionalisme
kaum muda masa kini untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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Pribadi yang berkarakter juga ditunjukkan dengan sikap respek
terhadap lingkungan hidup. Respek terhadap lingkungan hidup adalah
sebuah sikap etis yang harus dipromosikan di tengah krisis ekologi
yang melanda dunia dewasa ini. Dua makalah berikut menggagas
sikap etis terhadap lingkungan hidup. Wigbertus Gaut Utama, dalam
makalahmnya yang berjudul “Dimensi Etis Pemanfaatan Sumber Daya
Alam”, menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara
etis. Gaut melihat bahwa akar masalah ekologi adalah sikap manusia
yang cendrung ekspolitatif. Dalam konteks pemanfaatan Sumber Daya
Alam (SDA), etika lingkungan yang pada prinsipnya berdasarkan
perilaku adil, dapat ditempatkan dalam dua konteks, yakni etika
antarsesama makhluk ciptaan dan etika antarsesama manusia. Etika
antarsesama ciptaan menegaskan suatu cara pandang yang melihat
manusia sebagai bagian dari ciptaan lain dalam tatanan universum.
Etika antarsesama manusia menegaskan prinsip pemanfaatan sumber
daya alam secara adil. Setiap manusia harus mempunyai akses yang
sama dan merata dalam menggunakan sumber daya alam untuk
menopang eksistensinya. Karena itu, penyebarluasan kesadaran etika
sangatlah mendesak. Konstruksi konsep etika lingkungan harus disertai
dengan usaha internalisasi kesadaran pada komponen-komponen
masyarakat. Saat ini, manusia dihadapkan pada satu tuntutan absolut
yakni mengubah perilaku.
Pemecahan masalah lingkungan hidup tidak saja dengan
menggagas etika ekologis, tetapi juga dengan cara mengeksplorasi
kazanah masyarakat adat. Zephisius Rudiyanto Eso Ntelok, melalui
makalahnya

yang

berjudul

“Kearifan

Lingkungan

Masyarakat

Adat Dalam Konservasi Lingkungan Hidup” menegaskan bahwa
mengeksplorasi

kearifan

masyarakat

adat

dalam

melestarikan

lingkungan hidup merupakan salah satu cara untuk keluar dari krisis
ekologi. Usaha konservasi lingkungan agar tetap berkelanjutan bagi
generasi yang akan datang membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Dalam hal ini masyarakat adat harus dilibatkan. Keharmonisan relasi
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masyarakat adat dengan lingkungan alam tentu lahir dari paradigma
kultural yang memandang alam sebagai sahabat atau kerabat dan bukan
musuh yang harus dieksploitasi.
Keberhasilan penerbitan prosiding ini merupakan berkat yang
melimpah dari Yang Maha Kuasa yang patut disyukuri. Demikian
pula kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak amat terasa dalam
menyelesaikan prosiding ini. Oleh karena itu, puji dan syukur kepada
Tuhan sembari mengucapkan terimakasih kepada Ketua Program
Studi PGSD STKIP Santu Paulus Ruteng, Ketua STKIP Santu Paulus
Ruteng, dan Pimpinan Yaspar atas segala dukungan sehingga prosiding
ini dapat diterbitkan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada
para penulis atas kontribusinya yang amat bernilai. Semoga prosiding
ini bermanfaat bagi terwujudnya profesionalitas guru dan penguatan
pendidikan karakter.

Ruteng, Mei 2017
Editor
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Mikael Nardi
Program Studi PGSD STKIP Santu Paulus Ruteng

Abstrak
Pendidikan merupakan proses pembudayaan. Melalui pendidikan
nilai-nilai budaya dapat dilestarikan, dikembangkan, dan didayagunakan
untuk menciptakan generasi berkarakter. Tetapi di sisi lain unsur-unsur
budaya dapat dijadikan sarana pendidikan yang inovatif dan efektif. Kearifankearifan dalam budaya tertentu dapat dikembangkan menjadi medium dan
modus pembelajaran. Dengan begitu pendidikan menjadi lebih bermakna dan
menyapa pengalaman hidup peserta didik sesuai dengan konteksnya.
Budaya Manggarai, Flores, memiliki cukup banyak kearifan yang dapat
diangkat dan dikembangkan sebagai sarana pendidikan. Salah satunya adalah
dodo, yakni suatu bentuk kerjasama atau gotong-royong dalam menyelesaikan
pekerjaan secara bergilir di antara mereka yang terlibat dalam kerjasama
tersebut. Tradisi dodo telah mengakar dalam kehidupan orang Manggarai,
namun kini terancam oleh masuknya sistem ekonomi kapitalis yang membawa
serta model ekonomi transaksional dengan penggunaan uang. Makalah ini,
selain bernilai pedagogis, tetapi juga bernilai transformasi kultural. Dari aspek
pedagogis, penggunaan dodo sebagai salah satu model pembelajaran kooperatif
dipandang dapat menciptakan suatu pembelajaran yang mendidik, demokratis,
mengasah kecerdasan sosial, dan efektif mengembangkan kemampuan
berpikir, sebagaimana model pembelajaran kooperatif lainnya. Sedangkan dari
aspek transformasi kultural, pengembangan model dodo merupakan bentuk
pembelajaran budaya agar dapat mewariskan nilai-nilai kearifan kepada
generasi muda Manggarai.
Kata Kunci: Model dodo, pembelajaran kooperatif, kearifan lokal
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I. Pengantar
Pendidikan merupakan aktus humanus, artinya sebagai suatu
aktivitas kemanusiaan. Hanya manusialah yang berpendidikan, karena
dilengkapi dengan akal budi, yang membuat manusia bisa mendidik
dan dididik. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu aktivitas
eksistensial manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk non human.
Aktivitas pendidikan telah ada bahkan sejak manusia itu ada.
Pendidikan berlangsung dalam interaksi seseorang dengan orang
lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung,
misalnya seorang ayah menasihati anaknya untuk bersikap sopan di
hadapan orang yang lebih tua. Atau ibu yang melatih anaknya mencuci
piring dengan benar. Namun secara tidak langsung aktivitas itu juga
dapat dialami melalui keteladanan, dengan melihat atau mengamati
peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar. Misalnya, anak-anak yang
menyaksikan prosesi ritus tertentu yang berlangsung di rumah adat,
secara tidak langsung ia belajar tahap-tahap prosesi tersebut.
Di dalam setiap kelompok budaya terdapat kearifan tertentu yang
bernilai edukatif. Kearifan-kearifan tersebut dapat dijadikan sebagai
sarana pendidikan yang kontekstual dan bermakna. Salah satu kearifan
tersebut adalah ’’dodo”, suatu tradisi budaya Manggarai, Flores yang
bernilai gotong-royong dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjan di
kebun. Tradisi ini dapat dikembangkan sebagai model pembelajaran,
salah satu bentuk model cooperative learning.

II. Pengertian
“Dodo” adalah sebuah istilah untuk menyebutkan suatu jenis kerja
sama (gotong royong) untuk menyelesaikan pekerjaan di ladang pada
masyarakat agraris di kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Pekerjaan dari sekelompok orang yang terlibat dalam “dodo”
tersebut diselesaikan bersama secara berurutan menurut kesepakatan.
Misalnya, ada sepuluh orang petani yang masing-masing memiliki
ladang yang luas. Kesepuluh orang tersebut sepakat untuk bekerja sama
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menyelesaikan pekerjaan menyiangi rumput di ladang mereka masingmasing. Semua anggota keluarga dari sepuluh orang tersebut ikut
mengambil bagian dalam pekerjaan ini, tentu saja yang terutama adalah
suami-istri. Setiap keluarga akan mendapatkan bantuan dari sembilan
keluarga lain. Itu artinya mereka membutuhkan waktu sepuluh hari
untuk bekerja sama menyelesaikan pekerjaan di setiap ladang dari
kesepuluh keluarga ini. Namun tidak semua pekerjaan diselesaikan
dengan “dodo”, hanya pekerjaan yang jika dikerjakan sendiri akan
memakan waktu yang lama, seperti menyiangi rumput di ladang,
membuka kebun baru, membersihkan rumput di kebun tanaman
komoditas perdagangan.
Akhir-akhir ini kearifan budaya Manggarai ini sudah mengalami
kelunturan dengan munculnya kebiasaan pemberian upah bagi tenaga
kerja. Jadi, dewasa ini para petani di Manggarai tidak lagi menghidupi
budaya “dodo” untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
“Dodo” sebagai suatu kearifan budaya Manggarai dapat dijadikan
sebagai suatu model pembelajaran dengan pendekatan kooperatif.
Dalam pembelajaran dengan model ini siswa dibagi ke dalam kelompok
kecil yang berjumlah 4-5 orang siswa. Setiap anggota kelompok diberikan
satu tugas/masalah yang harus dikerjakan. Siswa saling membantu
menyelesaikan pekerjaan dari masing-masing anggota kelompok secara
berurutan.
“Dodo” dapat dikategorikan ke dalam salah satu model
pendekatan cooperative learning, dengan sintaks/urutan pembelajaran
sebagai berikut:
QQ Guru menjelaskan topik, tujuan, dan proses pembelajaran
QQ Membagi siswa ke dalam kelompok belajar sesuai dengan jumlah subtopik yang dipelajari (subtopik berbeda untuk setiap kelompok)
QQ Dari satu subtopik setiap anggota kelompok diberikan tugas/masalah
yang berbeda untuk dipecahkan (jika masalahnya sedikit, maka bisa
diatur setiap masalah menjadi tanggungjawab dua orang)
QQ Pekerjaan dari masing-masing anggota kelompok dikerjakan dengan
bantuan dari semua anggota dalam satu kelompok secara berurutan
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(setelah anggota pertama, lalu anggota kedua, ketiga, dan seterusnya
sampai semua anggota kelompok mendapatkan bantuan dari anggota
lain).
QQ Laporan diberikan oleh setiap anggota kelompok atau pasangan berdasarkan masalah yang diberikan untuk setiap subtopik
QQ Membuat kesimpulan
QQ Melakukan evaluasi

III. Rasional Pembelajaran Kooperatif Model “Dodo”
A. Landasan Historis
Dukungan historis dari model ini adalah dari zaman realisme.
Pada zaman ini pendidikan beralih dari penekanan pada dunia akhirat
kepada kehidupan dunia dan bersumber dari keadaan dunia pula.
Salah satu tokoh terkenal zaman realisme ini adalah Francis Bacon. Ada
beberapa prinsip pendidikan menurut Francis Bacon yang memberikan
dukungan terhadap model ini, yakni: pendidikan lebih dihargai daripada
pengajaran sebab mengembangkan semua kemampuan manusia,
pendidikan menekankan aktivitas siswa sendiri, penanaman pengertian
lebih penting daripada hafalan, pengetahuan diperoleh dengan metode
induksi, semua anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk
belajar (Pidarta, 2009: 112).
Dalam latar sejarah pendidikan Indonesia, model ini sejalan
dengan asas pendidikan Taman Siswa (1922) yang didirikan oleh Ki Hajar
Dewantara, yakni: kemerdekaan mengatur diri sendiri, kemerdekaan
dalam berpikir, mengembangkan perasaan, dan kemauan melakukan
sesuatu, kebudayaan sendiri sebagai dasar kehidupan, kerakyatan,
hidup mandiri, hidup sederhana, mengabdi kepada anak (Pidarta, 2009:
127).
Era reformasi pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia juga
dapat dijadikan dasar penerapan model ini. Munculnya demokratisasi
pendidikan baik di Amerika Serikat (John Dewey pada abad ke-19) dan
di Indonesia pada abad ke-20 mengusung pembelajaran kooperatif yang

84

Model “Dodo”: Pembelajaran Kooperatif Berbasis Kearifan . . .

menekankan kerja sama untuk kesuksesan bersama di antara peserta
didik, bukan persaingan yang seringkali berdampak negatif. Saat ini
pembelajaran kooperatif semakin diminati daripada pembelajaran
konvensional.

B. Landasan Filosofis
“Dodo” merupakan suatu wujud filosofi hidup orang Manggarai,
yakni persatuan dan kebersamaan. Ada beberapa ungkapan Manggarai
yang menggambarkan filosofi hidup ini. Muku ca pu’u neka woleng
curup, ase agu kae neka woleng tae. Ungkapan ini kurang lebih berarti
bahwa ibarat pisang serumpun kita mesti seia sekata, sebagai sesama
saudara kita harus sepikiran. Orang Manggarai memiliki kearifan
dalam memandang hidup bersama sebagai suatu kesatuan. Wujud dari
ungkapan ini adalah “dodo”, yakni menyelesaikan pekerjaan dengan
kerja sama. Dalam konteks Indonesia pada umumnya, hal ini sama
dengan prinsip hidup gotong-royong. Di dalam pembelajaran nilai ini
terwujud dalam cooperative learning.
Beberapa filsuf dari berbagai aliran dapat dijadikan basis filosofis
mengimplementasikan model “dodo” dalam pembelajaran yang berbasis
kearifan budaya Manggarai. Dalam filsafat Yunani Kuno, Socrates
dapat disebut sebagai filsuf yang memberikan dasar pada pendidikan
demokratis dan pembelajaran kooperatif. Menurut Socrates dialektika
(berpikir dialektis) merupakan cara manusia mencapai kebenaran dan
kebijaksanaan (Ceunfin, 2001: 16). Berpikir dialektis terjadi dalam suatu
proses pembelajaran yang kooperatif. Salah satu model yang dapat
dikembangkan adalah model “dodo”.
Pemikiran John Dewey, penganut aliran progresivisme, tokoh
pendidikan Amerika Serikat, juga dapat dijadikan rujukan. Tujuan
pendidikan John Dewey adalah mengembangkan peserta didik untuk
bisa berpikir. Hal ini dapat dicapai melalui pemecahan masalah yang
dilakukan oleh anak itu sendiri. Pendidikan menjadi berpusat pada
anak. Salah satu model yang diusung oleh John Dewey adalah investigasi
kelompok yang kemudian dikembangkan oleh Thelen (Joyce, Weill, dan
Calhoun, 2009: 315).
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C. Landasan sosial budaya
Pembelajaran kooperatif dengan menggunakan model “dodo”
juga dilandasi oleh aspek kehidupan manusia yang paling dekat
dan sehari-hari, yakni sosial budaya. Aspek sosial berkaitan dengan
interaksi di antara individu. Interaksi sosial antar individu merupakan
dimensi penting dari sebuah pendidikan, sebab proses pendidikan itu
sendiri, khususnya pembelajaran merupakan suatu bentuk interaksi,
yakni interaksi edukatif. Di dalam interaksi tersebut terjadi suatu
dinamika yang sangat penting bagi terjadinya proses belajar. Di dalam
model “dodo” terdapat suatu interaksi yang multi arah di antara siswa.
Interaksi multi arah tentu saja merupakan salah satu faktor penting
terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan dinamis.
Selain itu, perubahan sosial juga memberi arah bagi terjadinya
perubahan pada bidang pendidikan dan pembelajaran. Wacana global
tentang demokrasi dan multikultur menuntut sikap toleransi, saling
menghargai, dan terbuka. Hal tersebut berdampak pada pendidikan
dan pembelajaran agar mengembangkan sikap-sikap tersebut.
Sedangkan dari aspek budaya, model “dodo” merupakan suatu
bagian dari isi kebudayaan, yakni gagasan dan falsafah hidup masyarakat
agraris di Manggarai. Kearifan budaya ini dapat dijadikan alat
pendidikan, yang pada hakikatnya pendidikan itu sendiri merupakan
suatu proses transformasi dan regenerasi kultur.

D. Landasan psikologis
Ada dua teori psikologi yang mendasari pelaksanaan model
“dodo”, yakni teori interdependensi sosial dan teori perkembangan
kognitif. Pertama, teori interdependensi sosial. Teori interdependensi
sosial berasal dari para pendiri aliran psikologi Gestalt. Beberapa
tokoh terkemuka aliran ini adalah Kurt Kafka, Kurt Lewin dan Morton
Deutsch (Johnson, Johnson, dan Holubec, 2010: 23). Menurut Kafka
sebuah kelompok merupakan kesatuan yang dinamis di mana terjadi
interdependensi yang bervariasi di antara anggotanya. Hal senada
dikemukakan Lewin bahwa esensi dari sebuah kelompok adalah
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interdependensi di antara para anggotanya yang diciptakan melalui
tujuan bersama yang membuat kelompok menjadi kesatuan yang
dinamis. Teori ini kemudian dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan
oleh seorang mahasiswa Lewin, Morton Deutsch dan merumuskan
teori kerjasama dan persaingan yang selanjutnya berkembang menjadi
teori interdependensi sosial. Perspektif teori ini berasumsi bahwa cara
interdependensi sosial distrukturkan akan menentukan bagaimana
setiap individu berinteraksi, yang pada gilirannya aka menentukan
keluarannya. Interdependensi positif akan menghasilkan interaksi
yang promotif ketika masing-masing individu saling mendukung dan
memfasilitasi usaha satu sama lain. Sebaliknya interdependensi negatif
akan menghasilkan interaksi yang bersifat oposisional di mana masingmasing individu saling menjatuhkan dan mematahkan usaha satu sama
lain untuk mencapai sesuatu. Ketika tidak ada interdepensi maka tidak
ada interaksi karena setiap individu bekerja sendiri-sendiri.
Kedua, teori perkembangan kognitif. Teori ini didasarkan pada
karya Piaget dan Vygotsky. Piaget mengemukakan bahwa ketika
individu bekerja sama di dalam kelompok maka akan terjadi konflikkonflik sosio-kognitif yang menciptakan ketidakseimbangan kognitif
dan pada gilirannya memicu pengambilan perspektif dan perkembangan
kognitif mereka. Hal senada dikemukakan oleh Vygotsky bahwa pada
hakikatnya pengetahuan itu bersifat sosial dan dikonstruksikan melalui
usaha kooperatif untuk belajar, memahami, dan menyelesaikan masalah
(Johnson, Johnson, dan Holubec, 2010: 24).

E. Landasan politik dan ekonomi
Pembelajaran model “dodo”, jika dianalisis, memiliki dasar
politis yang jelas. Kebijakan otonomi daerah/desentralisasi urusan
pemerintahan merupakan dasar bagi otonomi pendidikan dan otonomi
sekolah. Kebijakan ini kemudian dikonkritkan dengan lahirnya
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), suatu kurikulum
operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing
satuan pendidikan. Di dalam kurikulum ini, kearifan lokal sebagai alat
pendidikan mendapatkan maknanya.
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Sedangkan dari aspek ekonomis, model “dodo” sangat relevan
dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pendidikan. Sebagai
bagian dari cooperative learning, model “dodo” dipandang efektif
dalam mencapai prestasi belajar siswa dengan mengeluarkan tanpa
menghabiskan biaya yang banyak.

F. Landasan yuridis
Dasar hukum pelaksanaan model “dodo” sudah cukup jelas
terutama pada pasal 1 ayat 2 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang berbunyi: pendidikan nasional adalah
pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia,
dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan yang
berakar pada kebudayaan Indonesia perlu digarisbawahi. “Dodo”
merupakan suatu kearifan budaya Manggarai yang umumnya dimaknai
dengan gotong royong.
Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, khususnya pasal 19 ayat 1 dapat dijadikan rujukan.
Dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan
ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik. Model “dodo” dipandang relevan dengan standar proses
pembelajaran yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah ini.

IV.Manfaat Penggunaan Model “dodo” dalam Pembelajaran
Pembelajaran kooperatif model “dodo” menitikberatkan pada
peer teaching dengan paradigma saling membantu dalam menyelesaikan
tugas. Mengerjakan tugas secara kooperatif memberikan dampak
positif, baik dampak instruksional maupun dampak pengiring. Dampak
instruksional berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, yakni
tercapainya prestasi belajar siswa. Sedangkan dampak pengiring
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berkaitan dengan perubahan positif dalam diri individu yang
disebabkan oleh proses pembelajaran yang dilaksanakan, seperti
kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, kepemimpinan, emosi, dan
lain sebagainya.
Sebagai salah satu model pembelajaran kooperatif, “dodo”
menyediakan suatu interaksi yang berdampak positif dari perspektif
motivasional. Sebab struktur interaksi dalam pembelajaran kooperatif
menciptakan motivasi di dalam diri individu. Slavin (2005: 34)
menjelaskan bahwa perspektif motivasional dalam pembelajaran
kooperatif terletak pada penghargaan atau struktur tujuan di mana para
siswa bekerja. Teori ini didasarkan pada identifikasi struktur tujuan yang
dibuat oleh Deutsch (1949) dalam Slavin (2005: 34). Menurut Deutsch
struktur tujuan dapat diklasifikasikan atas tiga, yakni tujuan kooperatif,
tujuan kompetitif, dan tujuan individual. Dalam tujuan kooperatif,
usaha berorientasi tujuan dari setiap individu memberi kontribusi
pada pencapaian tujuan anggota yang lain. Sedangkan dalam tujuan
kompetitif, usaha berorientasi tujuan dari setiap individu menghalangi
pencapaian tujuan anggota lain. Sementara itu, usaha berorientasi tujuan
individualistik dari setiap individu tidak memberikan konsekuensi apa
pun bagi pencapaian tujuan anggota lain. Perspektif motivasi dalam
pembelajaran kooperatif menjelaskan bahwa satu-satunya cara setiap
individu untuk mencapai tujuan belajar individual adalah dengan
membuat kelompok mereka sukses. Struktur tujuan kooperatif seperti
inilah yang mendorong setiap siswa untuk berusaha, bekerja sama,
saling membantu, saling memerhatikan, saling mengoreksi, dan bentuk
kerja sama yang lainnya.
Dalam pembelajaran model “dodo” struktur tujuan kooperatif
ini menuntut kinerja individu dari setiap anggota kelompok. Sebab
kinerja setiap individu akan menentukan keberhasilan kelompok dalam
mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian terjadi hubungan
yang saling bergantung di antara anggota kelompok.
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V. Strategi Mengimplementasikan Model “Dodo”
Menurut David (1976) dalam Sanjaya (2006: 126) strategi
pembelajaran merupakan perencanaan yang berisi tentang rangkaian
kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Definisi ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran merupakan
rencana tindakan termasuk penggunaan metode, media, dan berbagai
sumber belajar dalam pembelajaran. Penggunaan strategi tersebut
diarahkan pada pencapaian tujuan pembelajaran.
Dalam mengimplementasikan model “dodo” strategi pembelajaran
yang digunakan bermacam-macam, namun tetap memerhatikan
karakteristik

dan

keterlaksanaan

model,

memerhatikan

tujuan

pembelajaran, karakteristik siswa, karakteristik bahan pembelajaran.
Berdasarkan karakteristik dan keterlaksanaan model “dodo” yang
berpusat pada siswa, maka strategi pembelajaran yang dapat digunakan
adalah strategi heuristik dan strategi kelompok kecil.
Menurut Abimanyu, dkk. (2008: 3.3-3.4) strategi pembelajaran
kelompok kecil merupakan pembelajaran di mana siswa-siswa
diorganisir dalam kelompok-kelompok kecil, terdiri atas 4-7 orang
untuk

mendiskusikan

dan/atau

mengerjakan

topik/tugas-tugas

yang diperhadapkan kepada mereka. Sedangkan strategi heuristik
adalah strategi pembelajaran yang menghendaki siswa untuk terlibat
aktif dalam proses pengolahan pesan pembelajaran. Guru berperan
menciptakan suasana berpikir sehingga siswa berani bereksplorasi
dalam menemukan dan memecahkan masalah, sebagai fasilitator,
rekan diskusi, pembimbing, dan pendorong. Sedangkan siswa berperan
sebaga pengambil prakarsa, pelaku aktif, dan penemu dalam pelbagai
kegiatan pembelajaran yang dijalankan.
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VI. Keunggulan dan Kelemahan Model “Dodo”
A. Keunggulan
Setelah dianalisis, model ini memiliki beberapa keunggulan,
sebagai berikut:
1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif
mengembangkan kemampuan berpikirnya
2. Membantu siswa yang berkemampuan akademik rendah untuk
mencapai hasil belajar yang baik
3. Membangkitkan motivasi belajar siswa
4. Selain memiliki dampak instruksional, juga memiliki dampak
pengiring, seperti tumbuhnya kemampuan kerja sama,
berkembangnya kemampuan berkomunikasi, sikap demokratis,
kepemimpinan, saling menghargai, dan sebagainya.

B. Kelemahan dan Solusinya
Selain memiliki kelebihan, model ini juga memiliki beberapa
kelemaha, sebagai berikut:
1. Jika peer teaching tidak berjalan dengan baik, maka tujuan
pembelajaran sulit tercapai. Maka perlu bimbingan dari guru
supaya proses ini bisa berjalan sungguh-sungguh
2. Penilaian kelompok belum tentu menggambarkan kemajuan
setiap individu. Oleh karena itu, hendaknya tetap dilakukan
evaluasi terhadap individu siswa
3. Memerlukan waktu yang sangat banyak. Oleh karena itu, guru
perlu merencanakan pembelajaran ini agar materinya tidak
terlalu padat dan memakan waktu.

VII. Penutup
Di dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan secara nasional
harus didasarkan pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan
budaya bangsa Indonesia. Praksis pendidikan yang berbasiskan budaya
bangsa Indonesia dimungkinkan dengan diterapkannya Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pengembangan kurikulum
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ini unsur-unsur budaya setiap daerah dapat dijadikan sebagai alat,
sumber, dan isi pendidikan.
“Dodo” merupakan suatu tradisi kelompok petani di Manggarai
di mana mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dengan saling
membantu secara bergiliran. Kebiasaan ini sejalan dengan falsafah
hidup orang Manggarai yang mengutamakan persatuan, kebersamaan,
dan kekeluargaan. Falsafah ini nampak dalam ungkapan-ungkapan
seperti muku ca pu’u neka woleng curup, ema agu anak neka woleng bantang,
ase agu ka’e neka woleng tae. Ungkapan-ungkapan ini merupakan suatu
nasihat bijak untuk hidup rukun dalam persatuan, kebersamaan, dan
kekeluargaan. Persatuan, kebesamaan, dan kekeluargaan itu tidak
hanya menjadi mainset orang Manggarai, tetapi juga memengaruhi pola
tindakan mereka dalam praksis keseharian, seperti “dodo”.
Model kerjasama seperti “dodo” merupakan suatu tradisi yang
dapat diangkat menjadi alat pendidikan. Model ini belum ada di dalam
berbagai model pembelajaran kooperatif selama ini. Berdasarkan
karakteristiknya yang menekankan saling membantu, maka model
ini dapat dikembangkan sebagai salah satu model baru pembelajaran
kooperatif.
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