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Pendahuluan

K ita boleh-boleh saja berpendapat bahwa dunia akademik menggunakan metode 
pengajaran yang relatif tidak berubah dari yang digunakan seabad lalu, tetapi 
pesatnya perkembangan teknologi telah mengakibatkan perbedaan signifikan. 

Generasi yang lahir pada 1960-an hingga 1970-an bisa saja menceritakan tentang betapa 
banyak waktu yang harus mereka habiskan di perpustakaan untuk mencari rujukan yang 
diperlukan untuk tugas mereka. Kini mahasiswa dapat mengakses rujukan tersebut dalam 
hitungan detik dari berbagai tempat di dunia, cukup dengan menggunakan laptop, tablet, 
atau ponsel mereka. Akan tetapi, apakah cepatnya akses informasi yang sangat banyak 
tersebut menjamin kualitas pekerjaan mereka? Tentu saja tidak, karena informasi-imformasi 
tersebut tidak selalu berguna. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan memilih dan 
menganalisis informasi untuk menjawab pertanyaan riset mereka. Modul ini dimaksudkan 
untuk membantu para mahasiswa meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan 
teknologi guna mendukung tugas menulis dan riset mereka. Secara khusus, tujuan modul ini 
adalah sebagai berikut:

• Membangun dan meningkatkan kapasitas peneliti dalam mengembangkan 
kemampuan berpikir kritis mereka melalui analisis argumentatif.

• Mengembangkan keterampilan peneliti dalam penggunaan teknologi guna 
meningkatkan pengumpulan data dan persiapan analisis mereka.

• Meningkatkan dan memperluas kemampuan peneliti dalam metode pengajaran 
yang efektif.

• Meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengembangkan teknologi pembelajaran 
untuk belajar dan mengajar.
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Guna mencapai tujuan di atas, modul ini dirancang untuk mencakup tiga aspek, yaitu 
pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemanfaatan teknologi dalam penelitian, dan 
pengajaran yang efektif. Masing-masing aspek ini menjadi bagian dari modul ini, yaitu Bagian 
1 membahas cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis; Bagian 2 memberikan 
pelatihan tentang pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam penelitian; dan Bagian 
3 membahas pengajaran yang efektif.

Pada akhir pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh kemampuan berikut:

• Mengidentifikasi unsur-unsur pemikiran kritis.

• Mengembangkan analisis argumentatif.

• Memanfaatkan platform online untuk pengumpulan data.

• Mendayagunakan platform online untuk persiapan analisis.

• Mampu meningkatkan dinamisme dan antusiasme mereka dalam mengajar. 

• Mampu merangsang, mengarahkan, mempercepat interaksi dalam kelas selama 
proses mengajar. 

Wiryono Raharjo, Universitas Islam Indonesia (UII), Indonesia 

Hangga Fathana, Universitas Islam Indonesia (UII), Indonesia

Irma Windy Astuti, Universitas Islam Indonesia (UII), Indonesia

Rizki Farani,Universitas Islam Indonesia (UII), Indonesia

Tan Peck Leong, Universiti Teknologi MARA, Malaysia 

Haliyana Khalid, Universiti Teknologi MARA, Malaysia 

Agnieszka McCaleb, Warsaw School of Economics, Polandia
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Pendahuluan 

Bagian ini mendefinisikan arti berpikir kritis dan bagaimana kemampuan tersebut dapat 
ditanamkan dan dikembangkan. Bagian ini terdiri dari enam sub-pembahasan; yang pertama 
menjelaskan tentang pemikiran kritis, diikuti oleh empat sub-pembahasan yang membicarakan 
kedudukan pemikiran kritis dalam karya ilmiah. Hal ini melibatkan analisis berpikir kritis 
dalam membaca dan menulis dan memetakan argumen, menggunakan beberapa studi kasus 
karya tulis akademik. Penggunaan teknologi mulai dibahas dalam subpembahasan terakhir, 
yaitu penggunaan K-Chart dan Open Knowledge dalam mengembangkan kemampuan 
berpikir kritis melalui proses penelitian. Masalah ini secara khusus kemudian dibahas 
dengan mendalam di Bagian 3. Oleh karena itu, dalam hal ini, disarankan agar instruktur 
menggunakan subpembahasan terakhir (1.6.) sebagai sarana untuk memasukkan gagasan 
berpikir kritis dalam proses penelitian.

1�1 Apa itu Berpikir Kritis?

Woods (2002: 1) berpendapat bahwa berpikir kritis adalah “proses menggunakan 
penalaran untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah”. Lebih lanjut, Woods 
(2002) menegaskan bahwa proses tersebut “memerlukan pengakraban diri terhadap logika 
dan cacat logika”. Proses ini juga melibatkan kemampuan untuk membedakan antara fakta 
dan pendapat, serta sikap terbuka ketika berhadapan dengan masalah tertentu atau, dengan 
kata lain, tidak serta merta menerima atau menolak klaim apapun tanpa pengujian terlebih 
dahulu. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dalam membangun kemampuan 
berpikir kritis, Paul dan Elder (2010) telah membangun sebuah model yang menjelaskan 
proses berpikir kritis (Gambar 1). Model ini akan digunakan sebagai landasan untuk 
mengembangkan submodul ini.

01 Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis 
Wiryono Raharjo & Hangga Fathana



12

Gambar 1. Model Berpikir Kritis Paul-Elder

ELEMEN PENALARAN
Tujuan

Pertanyaan
Sudut Pandang

Informasi
Inferensi
Konsep

Implikasi
Asumsi

DITERAPKAN DALAM 

UNTUK MEMBANGUN DALAM 

Sumber: diolah ulang oleh penulis dari http://louisville.edu/ideastoaction/
about/criticalthinking/framework diakses pada 15 Juli 2018

Gambar 1 menunjukkan elemen penalaran yang dapat dikatakan bahwa setiap penalaran 
memiliki tujuan. Penalaran juga merupakan upaya merumuskan beberapa pertanyaan. Hal 
ini dilakukan dari beberapa sudut pandang, berdasarkan asumsi, dan berdasarkan informasi 
(bukti). Setiap alasan dinyatakan dalam bentuk konsep dan ide. Untuk memungkinkan kita 
menarik kesimpulan, semua penalaran harus mengandung inferensi (interpretasi). Lebih 
lanjut, semua penalaran mempunyai implikasi dan konsekuensi (http://louisville.edu /
ideastoaction/about/criticalthinking/framework diakses pada 15 Juli 2018).

Contoh Pertanyaan Kritis

Muara dari proses berpikir kritis adalah sikap intelektual, yang dapat diperoleh melalui 
penerapan standar intelektual dalam elemen penalaran. Contoh pertanyaan yang dapat 
dianggap sebagai bagian inti dari standar intelektual dijelaskan pada Tabel 1. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan latihan terkait kemampuan 
berpikir kritis yang disampaikan dalam perkuliahan.
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Gambar 1. Model Berpikir Kritis Paul-Elder
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Tabel 1. Elemen Penalaran

Elemen Penalaran Contoh Pertanyaan

Kejelasan
• Dapatkah Anda mengelaborasi semua itu?
• Dapatkah Anda menggambarkan apa yang Anda maksud?
• Dapatkan Anda memberi contoh?

Akurasi
• Bagaimana kita bisa memeriksanya?
• Bagaimana kita tahu bahwa itu benar?
• Bagaimana kita memverifikasi atau mengujinya?

Presisi
• Bisakah Anda lebih spesifik?
• Bisakah Anda menjelaskan secara lebih rinci?
• Bisakah Anda menjelaskan dengan lebih tepat?

Relevansi
• Bagaimana hal itu terkait dengan permasalahan ini?
• Bagaimana hal itu menjawab pertanyaan ini?
• Bagaimana hal itu membantu kita menjawab masalah ini?

Kedalaman
• Faktor apa saja yang menyulitkan?
• Apa saja kompleksitas pertanyaan tersebut?
• Apa saja persoalan yang perlu kita tangani?

Keluasan
• Apakah kita perlu melihat hal ini dari perspektif lain?
• Apakah kita perlu mempertimbangkan sudut pandang lain?
• Apakah kita perlu melihat hal ini dengan cara lain?

Logika

• Apakah semua ini masuk akal sebagai keseluruhan?
• Apakah paragraf pertama Anda bertalian dengan paragraf 

terakhir Anda?
• Apakah yang Anda katakan sesuai dengan bukti yang ada?

Signifikansi

• Apakah ini merupakan masalah terpenting untuk 
dipertimbangkan?

• Apakah ini merupakan gagasan utama yang tepat untuk 
dijadikan pusat perhatian?

• Di antara fakta-fakta ini manakah yang terpenting?
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Kejujuran

• Apakah pemikiran saya dapat dibenarkan konteksnya?
• Apakah saya mempertimbangkan pemikiran orang lain?
• Apakah tujuan saya layak berdasarkan situasinya?
• Apakah saya menggunakan suatu konsep sesuai dengan 

penggunaannya di dunia ilmiah atau apakah saya mendistorsinya 
untuk mendapatkan apa yang saya inginkan?

Sumber: diolah ulang oleh penulis dari http://louisville.edu/ideastoaction/about/
criticalthinking/framework diakses pada 15 Juli 2018.

Untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan (sikap intelektual), submodul ini 
menyajikan empat hal yang harus dilakukan sebagai berikut: (1) Memperlihatkanberpikir 
kritis dalam membaca dan menulis; (2) Menggunakan bukti secara kritis; (3) Menyusun 
pemetaan argumen; dan (4) Mengembangkan analisis argumentatif.

1�2 Memperlihatkan Berpikir Kritis dalam Membaca dan Menulis

Pada bagian ini kita akan menyampaikan materi tentang bagaimana berpikir kritis 
diterapkan dalam membaca dan menulis. Membaca adalah interaksi antara otak dan halaman 
naskah, yang melibatkan dua pelaku: pembaca dan penulis. Dengan kata lain, pembaca dan 
penulis merupakan dua pelaku yang tidak terpisahkan yang berkomunikasi melalui naskah. 
Naskah yang baik adalah yang bisa menghasilkan kemampuan berpikir kritis baik bagi 
pembaca maupun penulis. Uraian di bawah ini menampilkan apa saja yang menjadi aspek 
penting dalam komunikasi antara penulis-pembaca:

1�2�1 Pembaca dan Ekspektasinya

Sebelum kita memulai proses menulis, penting untuk memahami target tulisan kita —
siapa yang akan membacanya? Booth, dkk. (2003) menyarankan kita untuk menempatkan 
diri sebagai pembaca ketika kita sedang menulis. Beberapa tips yang perlu kita pahami 
sebagai penulis saat menulis adalah sebagai berikut (Booth et. al. 2003: 32-33):

1. Siapa yang akan membaca laporan kita? Para profesional? Pembaca umum yang 
berpengetahuan luas? Pembaca umum yang hanya tahu sedikit tentang topik ini? 

2. Apakah mereka mengharapkan kita melakukan apa yang ingin kita lakukan? Haruskah 
kita menghibur mereka? Memberikan pengetahuan faktual baru? Membantu mereka 
agar bisa memahami sesuatu lebih baik? Membantu mereka menyelesaikan masalah 
praktis di dunia? 
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3. Berapa banyak yang bisa kita harapkan dapat mereka ketahui? Apa yang mereka 
ketahui tentang topik kita? Apa kepentingan khusus yang mereka miliki tentang 
topik tersebut? Apa yang kira-kira mereka harapkan untuk kita bahas? Apakah hal 
itu terkait masalah yang sudah mereka ketahui? Apakah itu adalah sesuatu yang telah 
mereka ketahui, tetapi belum mereka sadari? Apakah masalah itu bukan masalah 
mereka, melainkan sekadar masalah kita? Apakah mereka akan secara otomatis 
menerima masalah ini dengan serius, ataukah kita harus berusaha meyakinkan 
mereka bahwa masalah tersebut penting? 

4. Bagaimana kiranya pembaca akan menanggapi solusi/jawaban dalam klaim utama 
kita? Akankah solusi itu bertentangan dengan apa yang sudah mereka percayai? 
Bagaimana pertentangannya? Akankah mereka tahu beberapa argumen standar 
tentang solusi kita? Apakah mereka ingin tahu langkah-langkah yang menuntun 
kita pada solusi tersebut? Apakah mereka mengharapkan laporan kita mengikuti 
format standar? Jika demikian, seperti apakah itu?

1�2�2 Berpikir Kritis di dalam Tulisan

Meskipun tips-tips di atas sangat penting untuk mempersempit arah proses penulisan, 
kualitas tulisan kita dibentuk oleh cara kita memasukkan skenario berpikir kritis dalam 
tulisan. Guna mengetahui kualitas komunikasi yang kritis antara penulis dan pembaca 
melalui tulisan, kita sajikan contoh analisis berpikir kritis dalam sebuah buku yang ditulis 
oleh Harlan Cohen (2009) – berjudul “Undercover Parents” – dikutip dalam Barnet dan 
Bedau (2014: 21-24) di bawah ini:

Paragraf 12 dan 13 (hlm. 22):

Apakah anak remaja Anda mencari-cari cara lain dalam berkomunikasi dengan teman-
teman mereka ketika mereka menyadari Anda mungkin sedang mengawasi mereka? Jawabnya 
ya. Tetapi, pesan teks dan telepon seluler tidak menyodorkan anonimitas dan bahaya internet. 
Anak-anak Anda biasanya berkomunikasi satu lawan satu dengan seseorang yang Anda kenal. 
Jauh lebih mudah bagi predator untuk melemparkan umpan di ajang obrolan internet, seperti  
MySpace dan Facebook.

Kelak ada tuntutan yang sulit. Jika putra Anda yang berusia enam belas tahun, misalnya, 
mengunjungi situs-situs porno, apa yang Anda lakukan? Ketika kita masih berumur enam 
belas tahun, kita melihat halaman tengah majalah Playboy dan membaca Penthouse Forum. 
Anda mungkin berpendapat bahwa perkaranya tidaklah sama, bahwa pornografi di internet 
menyebabkan segala macam isi majalah itu hanya setaraf dengan bahaya “SpongeBob.” 
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Kutipan analisis berpikir kritis atas paragraf di atas disajikan di bawah ini (hlm. 23-24):

• Judulnya, “The Undercover Parent” terdengar provokatif, menarik perhatian. 

• Paragraf 12 dimulai dengan sebuah pertanyaan (“Apakah anak remaja Anda akan 
mencari-cari cara lain dalam berkomunikasi ...?”), dan pertanyaan ini sekali lagi 
menunjukkan bahwa Coben sedang menempatkan diri sebagai pembacanya; dia 
tahu bahwa pertanyaan ini ada di benak mereka. Jawabannya berlapis dua, “Ya,” dan 
“Tetapi.” Lagi-lagi “tetapi” adalah tanda berpikir kritis, tanda bahwa Coben memiliki 
pemahaman jelas tentang posisi A, tetapi ingin menggeser pembacanya dari posisi 
A ke B. 

• Paragraf 13, Awalan kalimat “Kelak ada tuntutan yang sulit,” masih merupakan 
contoh lain dari demonstrasi Coben kepada para pembacanya bahwa dia 
menyadari keraguan mereka, sadar bahwa mereka mungkin berpikir Coben telah 
menyederhanakan masalah tersebut. 

Contoh lain masih dari sumber yang sama disajikan sebagai berikut (hlm. 22-23):

Anda mungkin benar. Akan tetapi di zaman kita, hanya bahan itulah yang bisa kita 
dapatkan. Jika pada waktu itu sudah ada bahan yang lebih canggih grafikanya, kita mungkin 
akan berusaha mendapatkannya. Ketertarikan pada, ehem..., topik semacam itu kiranya wajar. 
Jadi, mulailah mengajak anak Anda berbicara berdasarkan pemahaman ini. Bagaimanapun, 
Anda sepatutnya tetap mengajaknya berbicara tentang hal itu, tetapi sekarang Anda dapat 
melakukannya dengan semacam konteks.

Pengasuhan anak tidak akan memberi kesempatan bagi hati yang lemah. Seorang teman 
saya, yang menggunakan perangkat pengintai untuk memantau putrinya yang merupakan 
siswa terbaik di kelas dan akan segera meneruskan pendidikan di perguruan tinggi, mendapati 
bahwa putrinya tersebut tidak hanya menggunakan narkoba, tetapi bahkan berhubungan intim 
dengan pengedarnya. Dia dengan bijak menarik napas dalam-dalam sebelum mengajak bicara 
putrinya. Kemudian, dia memutuskan untuk berterus terang, memberi tahu bagaimana dia 
mengetahui apa yang telah dilakukan putrinya, untuk berbicara dengannya tentang bahaya 
yang melekat dalam perilaku putrinya tersebut. Kawan saya itu mungkin pernah melakukan 
percakapan semacam ini sebelumnya, tentu saja, tetapi kali ini dia memiliki konteks. Putrinya 
mau mendengarkan. Tidak ada kemarahan. Segalanya terasa lebih baik sekarang.

Kutipan analisis berpikir kritis atas paragraf di atas disajikan di bawah ini (hlm. 24-25):

• Paragraf 14 (awalan kalimat “Anda mungkin benar”) melanjutkan peragaannya 
bahwa dia sadar bagaimana tanggapan para pembacanya—tetapi segera diikuti 
dengan kata “Tetapi.” Sekali lagi, dia menggeser kita dari posisi A ke posisinya, yaitu 
posisi B.
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• Paragraf 15, seperti beberapa paragraf sebelumnya, Coben menunjukkan dia 
bersimpati pada masalah dunia nyata pembacanya (“Pengasuhan anak tidak memberi 
kesempatan bagi hati yang lemah.”), dan itu juga menunjukkan bahwa ia adalah 
orang yang berpengalaman. Dalam paragraf ini, di mana dia merujuk pada masalah 
seorang teman, dia menceritakan pada kita tentang solusi bahagia. Singkatnya, dia 
memberi tahu kita bahwa hidup itu berat, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa 
selalu ada harapan. (Penulis surat, Carol Weston, sangat menyiratkan bahwa sedikit 
pengalaman yang ditawarkan Coben dalam paragraf ini sama sekali bukanlah hal 
yang biasa-biasa saja.) 

Analisis berpikir kritis di atas menunjukkan keterlibatan Coben dengan para 
pembacanya. Dia telah memprediksi bagaimana pembaca akan bereaksi terhadap tulisannya, 
dan bagaimana dia mengajak para pembacanya untuk berpikir kritis terhadap uraiannya. 
Kutipan yang disajikan di atas hanyalah contoh bagaimana instruktur bisa mengembangkan 
metode yang sama untuk menunjukkan cara penulis mengekspresikan kemampuan berpikir 
kritis mereka. Karya Barnet dan Bedau (2014), yang berjudul “Critical Thinking, Reading, 
and Writting”,merupakan rujukan yang sangat baik untuk mengembangkan lebih jauh variasi 
tugas yang akan disampaikan kepada peserta pelatihan. 

1�2�3 Daftar Periksa untuk Menyempurnakan Secara Kritis Kualitas Tulisan

Menulis adalah proses berulang di mana penulis terus melakukan periksa ulang naskah 
untuk memastikan bahwa hasilnya memuaskan pembaca. “Daftar periksa parafrase” yang 
dikembangkan oleh Barnet dan Bedau (2014: 45) berikut ini dapat berguna bagi penulis 
untuk menyempurnakan kualitas karyanya:

1. Apakah saya memiliki alasan yang bagus untuk menawarkan parafrase dan bukan 
sekadar ringkasan?

2. Apakah parafrasenya sepenuhnya dalam kata-kata saya sendiri —semacam 
terjemahan kata-demi-kata—dan bukan sekadar tambal sulam kata-kata sumber 
dan kata-kata saya sendiri dengan beberapa penyusunan ulang frasa dan klausa saya 
sendiri?

3. Apakah saya tidak sekadar mengutip sumber, tetapi secara eksplisit mengatakan 
bahwa seluruh bagian tulisan tersebut adalah parafrase?
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1�2�4 Menyingkap Masalah Berpikir Kritis dalam Karya Penulis yang “Bukan Penutur 
Bahasa Inggris”

Selama menjalani karier akademis, kita mungkin telah terlibat dalam meninjau karya 
mahasiswa atau sarjana yang berasal dari negara-negara tempat bahasa Inggris bukan bahasa 
utama mereka. Meskipun banyak mahasiswa ini mungkin memiliki kapasitas komunikasi 
bahasa Inggris yang memadai, pengalaman penulis dalam meninjau makalah untuk 
konferensi internasional menunjukkan bahwa banyak sarjana masih bersusah-payah menulis 
makalah akademik mereka dalam bahasa Inggris. Di bawah ini adalah contoh abstrak untuk 
konferensi internasional yang dikirimkan kepada penulis untuk ditinjau:

Fencing Kolong Area Relation with The Work Type

Abstract

Work was a very important aspect of people’s lives, as well as homes. Both were 
two things that cannot be separated in the life of fishing communities in the coastal 
village. The work that people currently do as seaweed farmers and fishermen involve 
family and community members. In work, it takes space that was roomy, shady, and 
comfortable. During this phenomenon in a rural community is no exception in the 
coastal areas that use the model of the house stage will do the development of space 
into under the body of the house (kolong) with various types of materials and purposes, 
generally the purpose of fencing was adapted to the material used. The development of 
seaweed cultivation work that requires space that was roomy, shady, and comfortable 
in the process (especially sorting of seaweed) this affects the fencing form of the kolong. 
The purpose of the study was to know how far the fencing area undertaken by the 
community associated with the work. The method used was a mixed-use method. The 
result obtained is the decreasing of the undercover area as a whole due to the increase 
of social requirement to the room which was roomy, shady, and cool to work.

Key word: Kolong; space; stage house; coastal area, fishermen

Sumber: dikutip secara langsung dari makalah yang dikirimkan ke penulis untuk 
The Fifth International Conference of Sustainable Built Environment 2018.

Dengan menggunakan alur analisis yang sama dengan yang dilakukan Barnet dan Bedau 
(2014) yang dijelaskan di bagian “Berpikir kritis di dalam tulisan” di subpembahasan ini, kita 
bisa menulis tinjauan sebagai berikut:
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1. Judul “Fencing kolong area relation with the work type” secara tata bahasa terasa ganjil. 
Guna menawarkan kalimat yang lebih tepat, kita harus membaca abstraknya dengan 
cermat karena kata “relation” di kalimat tersebut tidak jelas maksudnya. Sesudah 
membaca abstraknya dengan saksama, berikut adalah dua perbaikan yang dapat kita 
ajukan sebagai judulnya:

• The fencing of kolong area in seaweed farmer’s housing: implication in the spatial 
arrangement of working area.(Pemagaran area kolong di perumahan para petani 
rumput laut: implikasinya terhadap penataan ruang kerja).

• Fencing the kolong area of fisherman housing: a functional analysis of space 
underneath. (Pemagaran area kolong perumahan nelayan: analisis fungsi ruang 
bawah).

2. Perbaikan judul yang diajukan di atas didasarkan hanya pada bacaan “Abstract” yang 
tidak menyebut lokasi persisnya pemukiman yang menjadi obyek pengamatan. Pembaca 
tidak akan mendapatkan informasi tentang konteks geografis riset dengan hanya 
membaca abstraknya, yang bisa menyebabkan timbulnya keengganan untuk meneruskan 
bacaannya. Namun, setelah kita membaca bagian “Introduction” (lihat kutipan langsung 
di bawah), kita segera mendapatkan informasi lebih lengkap yang bisa dimasukkan ke 
dalam “Abstract” untuk memberikan informasi yang lebih akurat tentang konteks riset 
tersebut:

Background

Marine beach is one of fisherman’s settlement in south Sulawesi. Seaweed 
cultivation was introduced in the area beginning in the late 1990s. Now the seaweed 
cultivation business is growing rapidly. Due to the existence of these businesses also 
have an effect on the arrangement of space in the residence. Seaweed drying is scattered 
in coastal areas, roads, or people’s homes. But for the process weed out (choose seaweed 
that will be used as seeds and that will be dried) is generally done in houses or places 
of shade, especially under the house (kolong).

Sumber: dikutip secara langsung dari makalah yang dikirimkan ke penulis untuk 
The Fifth International Conference of Sustainable Built Environment 2018. 
 

Kutipan di atas menunjukkan dengan jelas konteks geografis riset tersebut, yaitu Sulawesi 
Selatan. Dengan demikian, hal itu dapat dimasukkan ke dalam judul untuk memberikan 
informasi yang lebih baik tentang konteks geografis kepada pembaca pada pandangan 
pertama. Judul yang disarankan di atas dapat dimodifikasi sebagai berikut:
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• The fencing of kolong area in seaweed farmer’s housing in South Sulawesi: implication 
in the spatial arrangement of working area. (Pemagaran area kolong di perumahan 
para petani rumput laut di Sulawesi Selatan: implikasinya terhadap penataan ruang 
wilayah kerja.

• Fencing the kolong area of fisherman housing in South Sulawesi: a functional analysis 
of space underneath. (Pemagaran area kolong perumahan nelayan di Sulawesi 
Selatan: analisis fungsi ruang bawah).

3. Secara keseluruhan, kedua kutipan (“Abstract” dan “Background”) memperlihatkan 
kesulitan penulis untuk membuat kalimat dalam Bahasa Inggris. Sebagai contoh, “Abstract” 
dimulai dengan pernyataan “Work was a very important aspect of people’s lives, as well 
as homes”.  Pernyataan tesrsebut sebenarnya tidak penting untuk diungkapkan karena 
hal itu adalah pemahaman umum dan bahkan tidak secara khusus membahas masalah 
utama riset tersebut. Lebih lanjut, terlepas dari hal yang tidak penting tersebut, kata “was” 
menyiratkan bahwa penulis bingung dengan klaim yang telah dibuatnya, apakah hal itu 
merupakan bagian dari subyek risetnya atau situasi umum dalam kehidupan sehari-hari. 
Penulis menyarankan agar peneliti menggunakan bentuk present tense daripada past 
tense karena klaimnya adalah tentang situasi umum dalam kehidupan sehari-hari. 

1�3 Menggunakan Bukti Secara Kritis

Mengapa bukti itu penting?

Tulisan adalah susunan argumen yang dengannya penulis membuat klaim. Berikut 
adalah beberapa definisi klaim yang diambil dari sumber dunia maya—dengan beberapa 
perubahan (depts.washington.edu/owrc/Handoutsy88/Claims%20Claims%20Claims.pdf 
diunduh pada 1 September 2018):

• Klaim adalah argumen utama esai. Kemungkinan klaim merupakan bagian terpenting 
dari sebuah makalah akademis. Kompleksitas, efektivitas, dan kualitas keseluruhan 
makalah tergantung pada klaim yang dibuat. Jika klaim Anda membosankan atau terlalu 
pasti, keseluruhan makalah juga mungkin akan membosankan. 

• Klaim menentukan tujuan, arah, cakupan, dan urgensi makalah Anda dan didukung oleh 
bukti, kutipan, argumentasi, pendapat ahli, statistik, dan rincian yang kuat. 

• Klaim haruslah argumentatif. Ketika Anda membuat klaim, artinya Anda sedang 
mengemukakan pendapat atas interpretasi atau pemahaman tertentu tentang subjek Anda. 

• Klaim yang baik haruslah spesifik. Hal ini melahirkan argumen yang fokus.



21

MODUL No. 6 | Pemanfaatan Teknologi yang Efektif untuk Keberhasilan Karier Akademik

Booth dkk. (2003) berpendapat bahwa klaim yang baik perlu memiliki dua pendukung, 
yaitu penalaran dan bukti. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa penalaran maupun bukti 
merupakan faktor kunci bagi pembaca untuk menilai apakah argumen kita kabur atau tidak. 
Selain itu, kumpulan bukti akan membantu pembaca untuk memutuskan apakah mereka 
menerima atau menolak penalaran kita. Gambar 2 menunjukkan hubungan antara klaim, nalar, 
dan bukti. Penalaran sering terdiri dari subpenalaran sebelum mengarah ke deskripsi bukti.

Gambar 2. Hubungan antara Klaim, Bukti, dan Penalaran

Sumber: Booth dkk (2003:139, diolah kembali oleh penulis.

Penggunaan kata “meskipun” untuk memulai kalimat dan “karena” sebagai kata untuk 
mengawali penyimpulan bisa dengan sangat baik menjelaskan konsep di atas. Sebagai contoh 
adalah sebagai berikut:

Meskipun kejahatan dengan kekerasan sebenarnya menurun, pemirsa TV 
biasa menaksir terlalu tinggi hingga 150 persen tingkat kejahatan di lingkungan mereka 
dan bahaya pribadi untuk diri mereka dan keluarga, karena berita malam TV lokal 
secara teratur dimulai dengan laporan grafis tentang kekacauan dan pembunuhan 
di lokasi sekitar, sehingga membuat banyak yangmempercayai bahwa kejahatan 
terjadi setiap malam di depan rumah mereka.(Booth dkk., 2003: 130)
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Perbedaan yang menipu antara penalaran dan bukti

Lebih lanjut, Booth dkk. (2003) berpendapat bahwa perbedaan antara penalaran dan 
bukti sering “menipu”, sehingga kita perlu berhati-hati. Sebagai contohnya adalah sebagai 
berikut (hlm. 140):

• Saya ingin melihat bukti yang menjadi dasar penalaranmu. 

• Saya ingin melihat penalaran yang menjadi dasar buktimu.

Para penulis juga perlu memperhatikan kasus yang menunjukkan bagaimana seorang 
penulis memperlakukan pemahaman umum yang ia yakini sebagai fakta, tetapi pembaca 
yang kritis dapat meminta bukti yang lebih kuat kepada penulis tersebut dalam bentuk 
informasi kualitatif yang disertai bukti. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

Pendidikan tinggi Amerika perlu meninjau kembali kebijakan “lepas tangan” 
terhadap kebiasaan minum di luar kampus (KLAIM), karena pesta minuman 
keras berisiko tinggi telah menjadi bentuk perilaku yang umum dan berbahaya 
(PENALARAN). Cedera dan kematian yang diakibatkan perilaku ini telah 
meningkat dalam frekuensi dan intensitasnya, tidak hanya di kampus besar 
“yang terkenal dengan kegiatan pesta poranya”, tetapi di antara siswa tahun 
pertama di perguruan tinggi kecil (BUKTI) (Booth dkk., 2003:141)

Kalimat yang berhuruf tebal menunjukkan apa yang disebut Booth dkk. sebagai fakta 
yang berasal dari berita yang sering muncul, yang mungkin “cukup kuat untuk diperlakukan 
sebagai bukti”. Namun, hal itu masih memungkinkan untuk bisa diperdebatkan bagi beberapa 
pembaca yang skeptis (hlm. 141). Untuk membaca lebih lanjut tentang penggunaan bukti 
secara kritis, Booth dkk. (2003) memberikan beberapa contoh yang sangat baik. Versi pdf 
dari buku ini dapat diakses dari tautan berikut

http://sir.spbu.ru/en/programs/master/master_program_in_international_relations/digital_
library/Book%20Research%20seminar%20by%20Booth.pdf

1�4 Membuat Peta Argumen

1�4�1 Mengapa Peta Argumen itu Penting?

Banyak yang menyatakan bahwa peta argumen memiliki peran penting dalam 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Peta argumen dianggap sebagai teknik yang 
efisien untuk membantu peneliti dalam mengonseptualisasi penilaian mereka. Meskipun 
berpikir kritis lebih berfokus pada peningkatan kualitas analisis, peta argumen adalah sarana 
untuk menuju justifikasi yang logis dan terstruktur dengan baik.
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Peta argumen juga memiliki sejumlah manfaat dalam meningkatkan metode pengajaran. 
Peta argumen membuat penjelasan lebih mudah dipahami, karena peta mencerminkan 
hierarki penilaian. Hal ini juga memudahkan para peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu 
penting, khususnya ketika isu-isu tersebut menunjukkan keberatan. Selain itu, peta argumen 
juga memudahkankan guru untuk mengklasifikasi argumen dan memberikan umpan balik 
yang terfokus.

Selain itu, enam alasan utama berikut bisa membantu memahami sepenuhnya 
pentingnya peta argumen:

• Peta argumen membantu peneliti membangun keterampilan berpikir kritis dan 
penalaran umum mereka

• Peta argumen membantu peneliti membuat argumen yang jelas, kuat, dan rapi. Hal 
ini perlu dilakukan untuk mempertahankan argumen mereka. Semakin baik peta 
argumen yang mereka buat, semakin kuat argumen yang akan mereka hasilkan.

• Peta argumen akan membantu peneliti untuk menyampaikan pesan kepada pembaca.

• Peta argumen membantu peneliti untuk melakukan evaluasi penalaran, sehingga 
mereka akan mengetahui secara langsung apakah argumen mereka baik atau buruk.

• Peta argumen juga dapat digunakan untuk menyelesaikan pertentangan secara 
rasional. Dengan menggunakan peta argumen, peneliti akan meminimalkan 
kemungkinan kesalahpahaman pembaca.

• Peta argumen digunakan untuk membantu peneliti membuat keputusan yang lebih 
baik. Untuk menganalisis topik yang sulit, mereka membutuhkan peta argumen 
guna menemukan solusi masalah.

1�4�2 Bagaimana Membuat Peta Argumen?

Secara umum, pembuatan peta argumen dapat dimulai dari pembuatan organisasi 
argumen. Peta argumen harus terdiri dari setidaknya tiga elemen kunci sebagai berikut:

Posisi, menentukan isu utama, apakah akan diterima atau ditolak.

Penalaran, menjelaskan informasi yang secara langsung mendukung Posisi.

Keberatan, mengelaborasi informasi yang tidak menguntungkan Posisi.

Organisasi argumen membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 
argumen mereka. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan kemampuan 
berpikir kritis mereka. Untuk memahami sepenuhnya cara membuat peta argumen, di bawah 
ini disajikan peta organisasi argumen:
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Gambar 3. Organisasi Argumen (Kunsch, 2015)

Dalam membuat peta argumen, peneliti diperbolehkan menggunakan beberapa data 
sebagai sumber pendukung peta argumen. Fitur utama dalam peta pikiran adalah gambar 
dan topik, serta konsep sebagai hubungan utama dalam peta konsep. Peta argumen juga 
berguna untuk meningkatkan keterampilan peneliti dalam mengkritisi suatu topik. Untuk 
membuat peta argumen, peneliti dapat menggunakan perangkat lunak, seperti bCisive dan 
Rationale. Perangkat tersebut memungkinkan peneliti membuat grafik, mengedit, dan dapat 
ditampilkan untuk peneliti dan rekan-rekan mereka (Kunsch, 2015, pp. 403-406).Contoh 
lain membuat peta argumen dapat dilihat dalam organisasi argumen berikut ini:
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Gambar 4. Organisasi Argumen (Rationale, 2013)

Gambar 5. Organisasi Argumen(Rationale, 2013)

Latihan 1

Perkembangan sektor ekonomi dan militer Cina menjadi tantangan bagi superioritas 
Amerika Serikat. Beberapa peneliti bahkan telah meramalkan bahwa Cina dalam 
beberapa tahun mendatang akan menjadi pemimpin alam semesta mengungguli AS.

Berdasar argumen di atas, buatlah peta argumen untuk menunjukkan kesetujuan 
atau ketidaksetujuanmu.

Latihan 2

Ketegangan perang dagang antara AS dan Cina telah berdampak serius pada sektor  
ekonomi di  banyak  negara. Beberapa  peneliti  bahkan telah memprediksi bahwa 
berlanjutnya ketegangan itu bisa mengakibatkan krisis global yang terakhir terjadi 
pada 2008.

Berdasar argumen di atas, buatlah peta argumen untuk menunjukkan kesetujuan 
atau ketidaksetujuanmu.
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1�4�3 Aspek apa yang perlu dipertimbangkan dalam membuat peta argumen?

Aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam membuat peta argumen adalah 
pengembangan kemampuan berpikir kritis. Secara keseluruhan, berpikir kritis dapat 
dijelaskan sebagai kemampuan untuk menciptakan hubungan dari tiga elemen, seperti 
premis awal, fakta yang relevan, dan kesimpulan yang sahih. Dengan kata lain, berpikir kritis 
adalah pandangan skeptis dengan berpikir mendalam dan mempertanyakan validitas ide-ide 
yang ditemukan peneliti dalam buku, materi kuliah yang disampaikan dosen, dan sumber 
lainnya (The University of Melbourne). Terdapat beberapa cara yang bisa digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis peneliti, seperti berikut ini:

1. Melakukan tinjauan awal teks: Peneliti perlu memahami keseluruhan teks lebih dahulu 
untuk membangun perspektif mereka tentang konteks. Hal ini berguna untuk membantu 
peneliti membaca lebih kritis. Dalam hal ini, peneliti harus memahami konteks disiplin 
untuk memahami perspektif penulis, mencari tahu tentang penulis guna mengetahui 
kerangka kerja konseptual penulis, mencatat tanggal publikasi untuk memastikan peneliti 
mendapatkan sumber terbaru dan mencatat format publikasi baik sumber yang berupa 
buku ataupun jurnal.

2. Dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis para peneliti, mereka perlu 
mengembangkan kebiasaan dalam hal bertanya dan menjawab pertanyaan yang dapat 
dibuat sendiri. Pertanyaan berikutnya meliputi: 

• Maksud penulis: apa yang diinginkan penulis dari materinya? Pesan apa yang ingin 
ia sampaikan?

• Pendekatan penulis: Apa asumsi penulis terkait dengan tulisannya? Apakah asumsi 
tersebut ia kemukakan dengan eksplisit?

• Nilai: Apa nilai hakiki kontennya? Apakah itu menyampaikan informasi, 
menceritakan riset seseorang, atau mempresentasikan argumen tertentu?

• Kerangka: Apakah kerangka yang digunakan untuk menyiapkan materi logis dan 
jelas?

• Format penulisan: gaya apa yang diperlihatkan tulisan tersebut kepada pembaca? 
Sebagai contoh, apakah tulisan itu bersifat formal/informal, analisis kritis, didaktif, 
penguatan, atau naratif? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat diterapkan pada sumber 
apapun, seperti artikel, jurnal, dan buku.

3. Metode terakhir untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis adalah 
mengembangkan tinjauan asli peneliti. Pengetahuan dan impresi dapat membantu 
mereka memperluas keterampilan analisis berpikir kritis mereka. Untuk mengembangkan 
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ide dalam mengkritik teks, mereka dapat membuat tutorial diskusi kelompok dengan 
teman atau sejawat mereka. Mereka akan berguna untuk mengklarifikasi pemikiran 
peneliti mengenai topik tertentu.

1�4�4 Kapan Saatnya Membedakan Peta Konsep, Peta Pikiran, dan Peta Argumen?

Guna mengembangkan keterampilan berpikir analitis dan kritis, mereka dapat menggunakan 
perangkat lunak untuk pemetaan dalam berbagai varian: peta konsep, peta pikiran, dan peta 
argumen. Varian-varian tersebut memiliki perbedaan dalam penerapannya. Peta pikiran dapat 
membuat peneliti mencari tahu dan mengeksplorasi hubungan antarkonsep. Peta konsep 
memungkinkan peneliti mengetahui hubungan antarkonsep, peta argumen memungkinkan 
para peneliti tidak hanya menghubungkan antara proposisi dan pertentangan, tetapi juga 
untuk mengevaluasinya berdasarkan validitas struktur argumen dan kesolidan premis 
argumen (Davies, 2011: 281-286).

1�4�5 Peta Pikiran

Umumnya, peta pikiran digunakan untuk menghubungkan gagasan-gagasan utama 
dalam sebuah teks atau curah pendapat (RMIT University, 2014). Berikut adalah beberapa 
teknik yang dapat digunakan untuk membuat peta pikiran:

• Menempatkan sebuah gambar atau topik di tengah dengan menggunakan 3 
warna

• Menggunakan simbol, gambar, dimensi, dan kode dalam peta pikiran peneliti

• Memilih ungkapan utama dan mencetaknya dengan menggunakan huruf besar 
dan kecil

• Tiap kata/gambar ditempatkan di garisnya masing-masing

• Menghubungkan garis mulai dari gambar utama

• Mengatur panjang garis sesuai kata/gambar

• Menggunakan warna sebagai kode peta pikiran

• Mengembangkan gaya pribadi dalam membuat peta pikiran

• Menggunakan aksentuasi dan memperlihatkan asosiasi dalam peta pikiran

• Menjaga peta pikiran tetap jelas dengan menggunakan urutan nomor atau garis 
atau hierarki radial.
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1�4�6 Peta Konsep

Pembuatan konsep berbeda dari apa yang telah dijelaskan dalam pemetaan pikiran. 
Pembuatan konsep adalah varian terstruktur dan tidak terlalu banyak gambar dalam suatu 
perangkat lunak. Fokus pembuatan konsep adalah untuk menggambarkan hubungan di 
antara berbagai gagasan. Perbedaan antara peta pikiran dan pembuatan konsep adalah pada 
tingkat presisi dan formalitasnya (Brigham Young University, 2018). Peta pikiran tidaklah 
terlalu formal dan terstruktur dibandingkan dengan peta konsep yang lebih formal dan 
terstruktur. Pembuatan konsep juga memiliki beberapa teknik seperti berikut ini:

• Mengembangkan pertanyaan secara deklaratif

• Menyusun semacam “tempat parkir” draf dan gagasan yang terkait dengan 
konsep tentang suatu topik dan pertanyaan. Proses ini berguna dalam curah 
pendapat.

• Menempatkan konsep-konsep dalam sebuah peta sementara secara hierarkis.

• Konsep hierarkis dari atas ke bawah diberi garis penghubung.

• Merencanakan tautan silang yang sesuai untuk konsep-konsep utama di dalam 
peta. Frasa yang paling sering digunakan biasanya adalah kata kerja dan 
preposisi.

• Memberikan sampel pada titik akhir dalam sebuah peta yang mencerminkan 
konsep.

Konsep-konsep di atas biasanya digunakan dalam disiplin akademik seperti teknik, 
akuntansi, keperawatan, kedokteran dan bidang akademik lainnya. Untuk membuat tampilan 
yang lebih baik tentang cara membuat peta konsep yang baik, contoh peta konsep dapat 
dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 6. Contoh Peta Konsep (Australian School of Business UNSW)
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`1�4�7 Peta Argumen

Peta argumen berbeda penerapannya dengan kedua varian sebelumnya. Pembuatan 
Argumen berfokus pada klaim yang dipertahankan dan bukan hubungan sebab akibat atau 
asosiatif lainnya antara satu dan lainnya. Peta argumen dapat dijelaskan sebagai pernyataan 
(premis) yang digabungkan untuk menghasilkan klaim akhir (kesimpulan) (The University 
of Sheffield, 2018).

Penggunaan peta argumen menjadi penting terutama untuk mengidentifikasi masalah 
dalam topik tertentu. Peta argumen terdiri dari banyak aspek seperti: struktur argumen 
untuk meningkatkan kejelasan dan memperkuat argumen yang telah dibuat oleh peneliti. 
Argumen memungkinkan pembaca mengidentifikasi poin utama dari sebuah esai atau 
laporan yang harus diikuti oleh argumen yang meyakinkan. Contoh peta argumen dapat 
dilihat pada Gambar7.

Gambar 7. Contoh Peta Argumen (Australian School of Business UNSW)
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Tabel 2. Di mana kita bisa belajar lebih lanjut tentang peta argumen?

Topik untuk Bacaan Lebih Lanjut Tautan

Computer-Assisted Argument Mapping
https://www.jstor.org/
stable/25622155

Concept mapping, mind mapping and argument 
mapping: what are the differences and do they 
matter

https://www.jstor.org/
stable/41477852

Climate Ethics: Structuring Deliberation by 
Means of Logical Argument Mapping

https://www.jstor.org/
stable/10.5325/jspecphil.25.1.0064

Teaching Critical Thinking: Some Lessons from 
Cognitive Science

https://www.jstor.org/
stable/27559216

Concept mapping as a follow-up strategy to 
learning from texts: what characterizes good and 
poor mappers

https://www.jstor.org/
stable/23372818

Effectiveness of Computer-assisted argument 
mapping for comprehension, recall, and 
retention

https://doi.org/10.1017/
S0958344017000337

Argumentation and Distortion
https://doi.org/10.3366/
E1742360007000159

Ethical argument and argument analysis
https://doi.org/10.1017/
CBO9780511491306.003

An empirical argument: the computational 
argument

https://doi.org/10.1017/
CBO9781139174374.004

Argument and concepts
https://doi.org/10.1017/
S002222670001625X
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Berikut ini adalah tabel untuk membantu memahami perbedaan di antara ketiga varian 
yang telah dijelaskan di atas:

Tabel 3. Perbedaan antara Peta Pikiran, Peta Konsep, 
dan Peta Argumen (Davies, 2011, hlm. 289)

Nama 
Varian Tujuan Simbol Alat 

penghubung Kata penghubung Hubungan 
antarkata

Peta 
Pikiran

Hubungan 
antara: gagasan, 
topik atau hal

Gambar
Bagan
Kata-kata

Garis
Ketebalan garis
Warna
Bayangan

Kata yang berasosiasi 
dengan:
Penggunaan
Warna
Tautan

Longgar

Peta 
Konsep

Hubungan 
antara konsep-
konsep

Kotak Panah
Frasa penghubung:
Terkait dengan
Terdiri dari

Menengah

Peta 
Argumen

Kesimpulan 
antara klaim 
dan dukungan

Kotak
Garis

Garis
Warna
Bayangan

Kata penghubung 
penyimpulan
Karena
Tidak
Bagaimanapun

Sangat kuat

Menurut penjelasan di atas tampak bahwa varian-varian dalam perangkat lunak 
pemetaan mempunyai perbedaan-perbedaan dalam aplikasinya. Dengan menggunakan peta 
argumen, para peneliti diharapkan dapat membangun kemampuan berpikir kritis mereka. 
Di samping itu, mereka juga dapat menggunakan peta argumen untuk menganalisis topik-
topik khusus dengan berpikir secara mendalam.

Latihan 3

Usai terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump membuat banyak kontroversi  
dalam kebijakannya, seperti membuat tembok besar di perbatasan Meksiko dan 
Amerika Serikat, membatasi impor besi dan baja dari negara-negara di seluruh  
dunia yang menyebabkan perang dagang antara AS dan Cina, kebijakan imigrasi, 
dan kebijakan kontroversi lainnya.

Buatlah peta argumen untuk menganalisis kontroversi Trump, terlepas setuju  
atau tidak setuju dengan kebijakan kontroversial Trump.
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1�5 Mengembangkan Analisis Argumentatif

1�5�1 Mengapa Analisis Argumentatif itu Penting?

Guna mengembangkan analisis argumentatif, penting bagi peneliti memahami Argumen 
apa yang biasanya digunakan, baik dalam karya tulis akademik maupun kehidupan sehari-
hari. Secara umum argumen digunakan untuk menggambarkan posisi kita, baik mendukung 
atau menentang suatu masalah yang memerlukan analisis secara komprehensif (Flinders 
University, 2013). Sebagian besar peneliti percaya bahwa argumen hanya digunakan untuk 
mengungkapkan ketidaksepakatan, tetapi argumen sebenarnya juga bisa digunakan untuk:

• Mendukung sesuatu yang menurut kita bisa diterima: suatu posisi, perspektif, 
objek, dll.

• Mempengaruhi seseorang atau pembaca bahwa ada suatu manfaat untuk 
melakukan (atau tidak melakukan) tindakan tertentu (The University of Iowa, 
2018).

• Meyakinkan seseorang bahwa sesuatu bisa dibenarkan, mungkin benar atau 
berupa kemungkinan saja–suatu hasil, fakta.

• Menunjukkan masalah atau kesulitan pada seseorang–suatu pendekatan, teori

• Mengubah pikiran atau praktik seseorang dalam suatu tindakan tertentu.

1�5�2 Bagaimana Cara Mengembangkan Argumen?

a. Dalam mengembangkan argumen, peneliti perlu memiliki banyak bukti untuk 
mendukung pendapat mereka. Penggunaan bukti juga berguna untuk meyakinkan 
seseorang bahwa pendapat mereka benar dan dapat dibenarkan. Selain itu, alasan utama 
mengapa peneliti perlu mengumpulkan lebih banyak bukti adalah sebagai berikut:

Latihan 4

Setelah pertemuan terakhir yang diadakan pada Juni 2018, Kim Jong Un, Presiden 
Korea Utara menekankan pada banyak negara bahwa negaranya akan membuka 
diri  pada pasar  global. Selain itu, dia ingin membuat Korea Utara berteman dengan 
banyak negara.

Buatlah peta argumen untuk menganalisis posisi Korea Utara setelah pertemuan 
tersebut, terlepas setuju atau tidak setuju dengan pernyataan Kim Jong Un.
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• Untuk mengembangkan posisi setelah membaca dan membentuk perspektif mereka 
sendiri terkait topik.

• Untuk menunjukkan posisi peneliti pada pembaca, penggunaan bukti berguna 
untuk meyakinkan pembaca bahwa analisis argumen mereka dapat dibenarkan 
(University of Maryland, 2011).

Dalam memilih bukti yang dapat digunakan untuk mengembangkan argumen, peneliti 
perlu mempertimbangkan beberapa indikator seperti:

Tabel 4. Aspek Bukti (University of Sydney, 2000)

Aspek bukti
Beberapa 

kemungkinan
Contoh

Asal

• Dari pengalaman 
pribadi 

• Dari pengalaman 
orang lain

• Gagasan dan perspektif sendiri
• Spekulasi dan pendapat orang lain

Mode
• Elektronik
• Cetak
• Verbal

• Internet, surel, media social, dll.
• Terbitan akademik atau umum
• Percakapan atau wawancara

Tujuan
• Akademis
• Nonakademis

• Buku pelajaran, jurnal, artikel, 
berita, dll.–apapun yang 
diperuntukkan bagi peneliti, 
mahasiswa

• Majalah, media berita, dll. – untuk 
umum.

Sumber
• Primer
• Sekunder
• Tersier

• Surat, catatan lab, karya sastra
• Komentar pada sumber primer: 

artikel jurnal, dll.
• Buku pelajaran (secara umum), 

ensiklopedia

b. Dalam mengembangkan argumen, selain bukti, peneliti perlu menggunakan teori untuk 
meningkatkan kepercayaan diri dalam menjawab pertanyaan (University of Bradford). 
Sebelum menggunakan teori, sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan peneliti adalah 
sebagai berikut:
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• Teori-teori yang saling bersaing tidak bersifat setara: penggunaan teori bergantung 
pada jenis buktinya, sehingga teori yang berbeda bisa berguna untuk berbagai jenis 
konteks yang berbeda.

• Jangan mencampuradukkan teori karena teori-teori tersebut akan saling 
bertentangan. Peneliti perlu memahami topik sebelum menggunakan teori.

c. Dalam mengembangkan argumen, peneliti perlu memperhatikan penggunaan pernyataan 
yang tepat. Beberapa pernyataan yang dapat digunakan untuk mengembangkan argumen 
adalah sebagai berikut:

• Klaim atau posisi: peneliti perlu menegaskan sudut pandang mereka, sehingga 
memudahkan pembaca memahami argumennya.

• Penalaran: sebagaimana dalam karya tulis akademik, peneliti harus memiliki banyak 
bukti yang akan mendukung argumen atau klaim mereka.

• Keberatan atau argumen kontra: artinya, peneliti perlu memiliki bukti yang 
berlawanan dengan klaim

• Sanggahan: digunakan untuk menolak argumen kontra

• Replik (rejoinder, jawaban kembali): merujuk pada bagaimana peneliti mampu 
memperkuat bukti yang mereka miliki guna membuat kesimpulan yang baik.

• Argumen sederhana: mencakup sebuah penalaran tunggal untuk mendukung 
argumen, yang diikuti oleh bukti pendukung.

• Argumen multipenalaran: artinya guna membuat peta argumen yang baik, peneliti 
perlu membuat beberapa penalaran untuk mendukung klaim mereka, tentunya 
diikuti dengan bukti pendukung yang berasal dari berbagai sumber (University of 
Bedfordshire).
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Latihan 5

Sekolah merupakan tempat yang paling berpengaruh dan subur bagi terjadinya 
intimidasi, kekerasan, dan pergaulan bebas. Masalah-masalah ini berdampak serius 
dalam pembentukan perilaku siswa, baik dalam kehidupan sosial atau dalam keluarga. 
Hal ini karena siswa menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah dibandingkan 
dengan di keluarga.

Klaim ini berasal dari pendapat kaum konstruksionis sosial yang memandang bahwa 
sejumlah dampak negatif lebih banyak dihasilkan sekolah daripada keluarga.

Diskusikanlah dalam kelompok kecil atau berpasangan untuk membuat poin dan 
bukti argumentatif, tulis gagasan Anda sendiri dalam menganalisis masalah itu, 
terlepas Anda setuju atau tidak.

Latihan 6

Universitas adalah salah satu tempat terpenting bagi siswa dalam mengembangkan 
kepribadian mereka, seperti keterampilan lunak (soft skill) atau bahkan keterampilan 
keras (hard skill). Selain itu, universitas juga merupakan tempat siswa berkesempatan 
memperluas pengetahuan mereka agar mereka dapat lebih bijaksana dalam merespons 
suatu peristiwa. Di banyak daerah orang tua percaya bahwa mendapatkan pekerjaan 
lebih penting daripada melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke universitas.

Klaim ini berasal dari posisi konstruksionis sosial bahwa mendapatkan pekerjaan 
lebih baik daripada melanjutkan studi ke tingkat universitas.

Diskusikanlah dalam kelompok kecil atau berpasangan untuk membuat poin dan 
bukti argumentatif, tulis gagasan Anda sendiri dalam menganalisis masalah itu, 
terlepas Anda setuju atau tidak
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1�5�3 Aspek Apa yang Perlu Dipertimbangkan dalam Mengembangkan Argumen?

Kegunaan argumen, seperti yang telah disebutkan di atas, adalah untuk membuat orang 
percaya pada apa yang dinyatakan atau diklaim oleh peneliti atau pelaku akademik lainnya 
(UNSW Sydney, 2015). Hal yang perlu diingat adalah bahwa argumen tidaklah niscaya 
menggambarkan sesuatu, mendaftar item tertentu, dan menjelaskan cara kerja sesuatu dengan 
benar. Dalam mengembangkan argumen yang baik, peneliti perlu mempertimbangkan 
beberapa hal sebagai berikut.

Kualitas Argumen

Argumen yang baik haruslah meyakinkan sehingga membantu peneliti dalam 
mempengaruhi pikiran atau tindakan pembaca (University of Bradford). Peneliti perlu 
percaya pada argumen mereka sendiri atau menemukan kesimpulan yang masuk akal yang 
melibatkan beberapa hal:

1. Premis dapat diterima dan masuk akal (Premis didasarkan pada fakta yang 
sebenarnya). Hal ini akan membantu para peneliti untuk membangun struktur 
argumen dan meyakinkan pembaca bahwa premis tersebut mungkin benar.

2. Bukti atau alasan terkait dengan klaim. Dukungan terhadap keakuratan premis yang 
sudah dibeberkan di halaman pertama riset akan bermanfaat.

3. Penalaran akurat yang memadai akan membuat pembaca menerima klaim tersebut.

Selain tiga hal tersebut di atas, dalam membuat argumen yang baik, peneliti perlu 
mempertimbangkan lima hal berikut:

1. Terangkan dengan sejelas-jelasnya posisi atau sudut pandang apa yang diambil 
peneliti. Apa yang akan mereka klaim atau pertanyakan?

2. Gali lebih banyak data untuk mendukung argumen, termasuk bukti pendukung. 
Peneliti juga memerlukan bahasa yang tepat atau bahasa formal untuk membuat 
argumen yang baik.

3. Cari tahu implikasinya: Mengapa saya mengatakan ini di sini? Poin apa yang saya 
perdebatkan? Dan apa yang dipertunjukkan oleh suatu bukti kepada pembaca?

4. Berikan komentar tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka masukkan 
saat mereka menulis.

5. Memastikan esai mereka memiliki struktur yang baik, jelas, dan logis.
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Penggunaan Bahasa yang Tepat

Kebanyakan orang akan secara otomatis menolak argumen peneliti jika mereka 
menggunakan bahasa informal, sehingga untuk memengaruhi pembaca, mereka harus 
menggunakan bahasa formal yang mencakup kata penghubung, kata indikator dan pembuat 
wacana yang tepat (University of Bradford). Untuk mendukung argumen mereka, mereka 
dapat menggunakan beberapa kata, seperti: karena, mengingat bahwa, alasannya adalah, 
tidak hanya...tetapi juga, terlepas dari apakah, dikarenakan, sebab, dalam rangka, agar, 
daripada, jika, maka. 

Contoh:

Mengingat bahwa…  Presiden selayaknya memiliki waktu lebih banyak untuk 
membangun infrastruktur. Atau Pemerintah selayaknya memiliki waktu lebih banyak 
untuk membangun infrastruktur karena ….

Sebagai penutup, peneliti mampu memberikan pemahaman kepada kita tentang 
kata-kata seperti: jadi, oleh karena itu, dengan demikian, maka, sejalan dengan itu.

Contoh:

Mengenakan helm mengurangi risiko cedera. Oleh karena itu…

Karena mengenakan helm mengurangi risiko cedera, maka…

Biasanya pengantar adalah satu-satunya bagian di mana peneliti dapat menggunakan 
kata “saya” (kecuali mereka menulis makalah yang mencerminkan diri sendiri yang 
mengharuskan mereka untuk menuliskan sudut pandang atau reaksi pribadi mereka). 
Beberapa peneliti bahkan tidak menggunakannya sama sekali. Contoh cara menggunakan 
“saya” secara tepat dan cara untuk tidak menggunakannya sama sekali dapat dilihat sebagai 
berikut di bawah.

Penggunaan kata ‘Saya”

Dalam artikel ini: Saya akan membahas/Saya membahas ………….

   Saya berpendapat/Saya akan berpendapat bahwa …………

   Saya merujuk pada perspektif/teori dari  …….

   Saya akan menunjukkan bahwa ………….

   Saya akan menyampaikan …………….

   Saya akan menempatkan ……….
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Cara menghindari penggunaan “Saya”

Makalah ini menjelaskan …

Gagasannya adalah …

Esai ini mengajukan klaim bahwa …

Maksud riset ini adalah untuk …

Artikel ini berpendapat bahwa …

Peneliti dapat menggunakan kata-kata alternatif tersebut atau juga bisa menggunakan 
kalimat pasif, seperti:

Akan dibahas bahwa …

Pasal-pasal  yang akan dianalis ialah …

Tercatat bahwa …

Selain penggunaan kata “saya” dengan benar, peneliti juga perlu mempertimbangkan 
cara penggunaan berbagai kata yang dapat menunjukkan hubungan logis antara ide mereka. 
Hal ini dikenal sebagai penghubung logis. Penghubung logis terdiri dari tiga ide utama, seperti 
mengutip bukti, menunjukkan persetujuan, dan disjungsi. Di bawah ini adalah contoh dari 
ketiga gagasan utama tersebut.

Mengutip Bukti

Contoh: 

Menurut riset sebelumnya…

Argumen ini didukung oleh...

Nash mengklaim bahwa...

Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa …

Sebagaimana yang diklaim/ditunjukkan/digambarkan Nash …
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Menunjukkan Kesetujuan  Menunjukkan Ketidaksetujuan

Contoh: 

Lebih lanjut …    Berlawanan dengan...

Lebih jauh lagi …    Akan tetapi...

Sebagai akibatnya...   Sebaliknya...

Guna mendukung...   Berbeda dengan...

Seperti yang telah ditunjukkan...

Disjungsi

Contoh:

Terlepas dari hal ini …   Walaupun …

Meskipun …    Dibandingkan dengan …

Meskipun demikian …   Namun …

Terlepas dari …

Tabel 5. Di mana Kita Bisa Mempelajari Lebih Lanjut  
Cara Mengembangkan Analisis Argumentatif?

Topics on Further Reading Link

Ethical argument and argument analysis https://doi.org/10.1017/
CBO9780511491306.003

A general method of argument analysis https://doi.org/10.1017/
CBO9780511818455.004

Logical Reasoning and Analysis of 
Arguments: Performance Components

https://doi.org/10.1017/
CBO9780511611445.008

Teaching and learning argumentative 
reading and writing: A review of 
research

https://www.jstor.org/stable/41228654

Developing “Real-world intelligence”: 
Teaching Argumentative Writing 
through Debate

https://www.jstor.org/stable/4128845

Analysis of Argumentative Writing at 
Two Grade Levels https://www.jstor.org/stable/27540471
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Topics on Further Reading Link

Peer talks as a ‘double opportunity 
space’: The case of argumentative 
discourse

https://www.jstor.org/stable/42889314

From visual reasoning to logical 
necessity through argumentative design https://www.jstor.org/stable/41413096

The Teaching and Learning of 
Argumentative Writing https://www.jstor.org/stable/374051

A Critical Thinking Heuristic for the 
Argumentative Composition https://www.jstor.org/stable/3885321

Latihan 7

Pada abad ke-21, masalah pemanasan global semakin meningkat dan bahkan lebih 
berbahaya. Kebanyakan orang menyatakan bahwa faktor utama kenaikan suhu global 
adalah penggunaan plastik sebagai barang rumah tangga.

Berdasarkan argumen itu, buatlah analisis argumentatif Anda, baik Anda setuju 
ataupun tidak setuju dengan pernyataan bahwa penggunaan plastik adalah 
faktor utama yang menyebabkan pemanasan global. 

Latihan 8

Globalisasi adalah tren yang mau tak mau harus dihadapi oleh orang-orang di dunia. 
Hal ini membawa banyak keuntungan maupun kerugian bagi banyak orang. Namun, 
di banyak negara, globalisasi telah mengubah cara hidup banyak orang. Akibatnya, 
budaya lokal terancam punah.

Berdasarkan argumen itu, bangunlah analisis argumentatif Anda, baik Anda 
setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa globalisasi berbahaya bagi 
budaya lokal.
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1�6 Menggunakan K-Chart dan Open Knowledege untuk Mengembangkan Kemampuan 
Berpikir Kritis dalam Riset

Teori dan latihan berpikir kritis yang dijelaskan dalam subbab 1.1 hingga 1.4 tidak secara 
langsung terkait penggunaan teknologi. Hal itu dimaksudkan untuk memberi landasan kepada 
peserta pelatihan tentang cara mengekspresikan berpikir kritis melalui analisis tulisan. Subbab 
ini mengintegrasikan teknologi dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan 
membekali peserta pelatihan pengetahuan tentang cara mengembangkan kemampuan berpikir 
kritis menggunakan contoh-contoh proses penelitian yang diterapkan pada platform offline 
dan online. Modul ini akan berfokus pada penggunaan K-Chart dan Pengetahuan Terbuka.

1�6�1 Pendekatan K-Chart

Meskipun tidak bisa dianggap sebagai aplikasi online atau perangkat lunak, K-Chart 
sebenarnya memberikan keuntungan bagi peserta pelatihan yang berencana memulai proyek 
riset. Keuntungan utamanya adalah diagram ini membantu peneliti memisahkan fokus utama 
kegiatan penelitian dari masalah lainnya yang memiliki sedikit relevansi atau tidak sama sekali 
dengan tujuan riset. K-Chart juga membantu peneliti menguraikan alur pemikiran mulai dari 
menyatakan judul hingga menarik kesimpulan. Secara umum, K-Chart penelitian terdiri dari 
empat “tataran”, yakni Judul Umum, Ruang Lingkup, Metodologi, dan Hasil. 

Tabel 6. K-Chart untuk Penelitian

No. Nama Tataran Deskripsi

1 Judul umum
Judul riset yang diajukan yang harus mencakup subyek riset 
yang diajukan

2 Ruang lingkup Masalah yang menekankan pentingnya riset yang diajukan

3 Metodologi Pilihan tentang cara peneliti melakukan risetnya

4 Hasil
Output riset sebagai respons atas pertanyaan riset yang 
terindikasi dari judul umum

Sumber: diadaptasi dari http://pesona.mmu.edu.my/~hairul/files/Research%20
Methodology/EPH7112%20K-Chart%20Tool.ppt diakses pada 20 December 2018.

Tabel di atas menyarankan bahwa untuk membuat K-Chart sebagaimana Gambar 8, 
pertama-tama kita harus menetapkan judul riset yang diajukan, yakni Tataran 1 diagram 
tersebut. Dalam hal ini, judulnya adalah “Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
kendaraan bermotor”, yang menunjukkan bahwa subjek utama riset adalah kendaraan. 
Karenanya, kendaraan dapat dianggap sebagai titik awal dari Tataran 2.
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Gambar 8. Contoh Presentasi K-Chart

Sumber: digambar dan diolah ulang oleh penulis dari http://pesona.mmu.edu.
my/~hairul/files/Research%20Methodology/EPH7112%20K-Chart%20Tool.ppt 
diakses pada 20 December 2018.
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Tujuan utama dariTataran 2 adalah menjelaskan fokus riset yang kita maksudkan. 
Semakin kita berfokus pada yang lebih baik, semakin lebih sedikit asumsi yang kami 
buat. Dalam hal ini, kita memilih “mobil”, kemudian memfokuskan riset kami pada “ban” 
sebagai elemen yang berkontribusi terhadap kinerja mobil. Karenanya, pilihan ini akan 
mengarah pada deskripsi metodologi, yang termasuk dalam Tataran 3.  Dalam Tataran 3, 
kita mengeksplorasi berbagai metode riset, pilihan jatuh pada yang eksperimental, dengan 
menggunakan uji laboratorium diikuti oleh prototipe laboratorium. Akhirnya, dalam Tataran 
4 kita melihat hasil dari prototipe laboratorium. Pada Gambar 8 hasilnya menunjukkan 
bahwa ban telah mempengaruhi kinerja mobil dalam kecepatan dan konsumsi bahan bakar. 
Kecepatan dipengaruhi oleh tinggi dan lebar ban, meski tekanan ban berkontribusi juga, 
tetapi tidak sebanyak dimensinya (garis putus-putus menunjukkan kemungkinan peran). 
Lebih lanjut, konsumsi bahan bakar diduga dipengaruhi oleh tekanan dan tekanan ban juga, 
tetapi kita menempatkan garis putus-putus karena tidak memberikan dampak langsung.

1�6�2 Memanfaatkan Situs Open Knowledge Maps 

Situs Open Knowledge Maps (https://openknowledgemaps.org) menyajikan visualisasi 
ikhtisar istilah-istilah penelitian yang disajikan secara topikal. Visualisasi dibuat dengan 
memasukkan 100 dokumen yang paling relevan terhadap istilah penelitian. Sajian ini 
merupakan tinjauan sekilas tentang topik yang menggambarkan bidang utama riset, dan 
makalah yang terkait dengan masing-masing bidang. Pengelompokan informasi ke dalam 
beberapa subtopik menjadikan pencarian rujukan untuk riset lebih cepat dan mudah. Untuk 
memulai pencarian makalah yang terkait dengan topik riset, bukalah situs web di atas, 
lalu ketiklah kata kunci yang mewakili topik riset. Misalnya, jika kita mengetik “Informal 
Housing” di form pencarian (lihat Gambar 8), lalu klik “Go”, kita akan mendapatkan hasil 
yang ditampilkan pada Gambar 9.

Hasil pencarian, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 9, memperlihatkan kepada kita 
klaster informasi tentang karya yang terkait dengan “Informal Housing”. Setiap klaster terdiri 
dari rujukan yang disarankan untuk digunakan dalam mengembangkan subtopik. Jika kita 
mengklik salah satu klaster, misalnya klaster berjudul “Informal Development Case Study”, 
maka kita akan mendapatkan sejumlah makalah terkait dengan studi kasus perumahan 
informal seperti yang disajikan Gambar 10.
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Gambar 9. Contoh Pengisian Form Pencarian untuk Membuka Peta Topik Riset 

Gambar 10. Contoh Sajian Peta dengan Topik “Informal housing”.
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Gambar 11. Tampilan Detail Klaster “Informal Development Case Study” 
Ketika Kita Mengklik Lingkaran untuk Memperbesar

Latihan di atas akan membantu kita melakukan tinjauan literatur pada masing-masing 
subtopik untuk mengetahui kondisi terkini riset terkait subtopik, dan untuk menemukan 
celah yang dapat kita gunakan untuk memperkuat temuan riset kita.

1�6�3 Menggabungkan Pendekatan K-Chart dan Open Knowledge Maps

Diskusi tentang K-Chart sebelumnya di subbab ini menunjukkan bahwa K-Chart hanya 
membantu kita memetakan kata kunci yang mengarahkan proses riset kita. K-Chart tidak 
menunjukkan bagaimana kita mengembangkan setiap kata kunci menjadi karya tulis ilmiah. 
Menanggapi celah ini, kita dapat menggunakan Open Knowledge Maps. Ambil contoh 
dari K-Chart yang digambarkan pada Gambar 8, kita menemukan bahwa pilihan metode 
yang akan kita gunakan untuk riset kita adalah “Metode Eksperimental”. Kita ingin menulis 
tentang hal ini untuk menjelaskan kepada pembaca tentang kondisi terkini metode ini. Apa 
yang kita lakukan adalah menulis kata-kata “Eksperimental methods” dalam form yang 
disajikan dalam Gambar 9. Dengan demikian, kita akan mendapatkan peta yang ditampilkan 
di bawah ini (Gambar 12).
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Gambar 12. Peta “Exsperimental Methods”

Berdasarkan peta di atas, kita akan bisa memilih klaster yang akan kita gunakan untuk 
dikembangkan menjadi paragraf-paragraf laporan dan makalah kita. Tiap klaster tersebut 
akan menampilkan bacaan lebih lanjut tentang bidang terkait.
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Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan perangkat online untuk mendukung proses 
riset telah meningkat dan cenderung menjadi keharusan. Meskipun perangkat online tentunya 
memberikan keuntungan, seperti mengurangi biaya survei dan mempercepat waktu yang 
dibutuhkan untuk mencapai area cakupan survei yang lebih luas, perangkat ini juga memiliki 
beberapa kelemahan, terutama dalam hal memeroleh informasi dari subjek yang tidak memiliki 
akses atau pemahaman internet. Bagian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelatih 
untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi internet dalam riset. Bagian ini terdiri dari 
lima subbagian, yang dimulai dengan diskusi tentang manfaat penggunaan perangkat riset 
online, dan diakhiri dengan pemanfaatan platform online dalam penyebaran riset. Platform 
yang digunakan di bagian ini tentu bukan satu-satunya sarana yang tersedia. Pelatih didorong 
untuk mencari alternatif sebagai cara mengolah kemampuan berpikir kritis.

2�1 Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Perangkat Riset Online

Terdapat banyak keuntungan dan kerugian dalam riset yang menggunakan perangkat 
riset online dan berbantuan komputer. Keuntungan dan kerugian ini, dengan beberapa 
mitigasi untuk mengatasi kerugian tersebut, tercantum dalam paragraf berikut. Terdapat tiga 
keuntungan utama dalam pengumpulan data menggunakan teknologi, yaitu aksesibilitas, 
waktu, dan biaya. Perangkat riset online memungkinkan peneliti untuk mengakses responden 
yang lebih luas di manapun dan siapapun di dunia yang terhubung dengan internet. Lebih 
lanjut, menurut Wright (2005), perangkat survei online memungkinkan peneliti menargetkan 
populasi spesifik dan unik yang dibutuhkan oleh peneliti. Sebagai contoh, responden yang 
memiliki minat khusus, seperti memancing, membaca, dll., dapat ditemukan di situs web atau 
blog, atau platform online tertentu (lihat Gambar 13). Oleh karena itu, hal ini memungkinkan 
peneliti menjangkau populasi yang diinginkan dengan mudah.

02 Memaksimalkan Pemanfaatan Teknologi 
dalam Riset
Tan Peck Leong & Haliyana Khalid
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Gambar 13. Situs Web atau  Blog untuk Para Pemancing

Kedua, perangkat riset online memerlukan waktu lebih sedikit dibandingkan perangkat 
riset konvensional karena penyebaran kuesioner dapat diunggah ke ribuan orang cukup 
melalui surel atau melalui platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, WeChat, 
atau Whatsapp dalam hitungan detik. Para peneliti bahkan tidak perlu meninggalkan kantor 
mereka untuk melakukan pekerjaan lapangan mereka. Peneliti juga dapat mengundang 
populasi yang ditargetkan untuk berpartisipasi dalam survei melalui iklan media sosial 
populer, seperti Facebook dan Youtube, atau melalui mesin pencari seperti Google. Lebih 
lanjut, setelah responden menyelesaikan kuesioner, perangkat riset online yang sama juga 
akan menyusun informasi dalam spreadsheet yang dapat dengan mudah diunduh untuk 
analisis lebih lanjut. Sebagai contoh, semua informasi riset yang dikumpulkan Google form 
dapat diunduh menjadi berkas comma-separated-values (CSV), yang dapat digunakan di 
sebagian besar perangkat lunak statistik, seperti SPSS atau Eviews atau STATA atau di banyak 
perangkat lunak statistik lainnya. Hal ini tentunya mengurangi waktu dan upaya entri data 
yang luar biasa dan, lebih jauh lagi, beberapa perangkat riset online juga menyajikan informasi 
dalam grafik dan atau menabulasinya ke dalam tabel untuk presentasi cepat. Singkatnya, 
peneliti dapat menghemat banyak waktu dalam pengumpulan data dan entri data hanya 
dengan menggunakan perangkat online. 

Ketiga, biaya pelaksanaan pengumpulan data menggunakan teknologi hanya mencakup 
sebagian kecil dari biaya menggunakan metode konvensional dalam pengumpulan data. 
Peneliti dapat melakukan riset mereka dari kantor atau rumah mereka dan tidak perlu 
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memekerjakan pewawancara atau pekerja lapangan untuk melakukan pekerjaan lapangan. 
Lebih lanjut, biaya entri data juga diminimalisir ketika data yang dikumpulkan melalui 
survei online dapat secara otomatis dikodekan dalam berkas yang dapat dibaca. Bayangkan 
sebuah riset lapangan yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan dan ribuan dolar dapat 
diselesaikan dalam beberapa hari dengan biaya minimum. Hal ini akan memungkinkan 
peneliti terutama ilmuwan sosial untuk menghasilkan dan melakukan banyak riset dalam 
waktu yang sangat singkat tanpa perlu dana riset besar.

Sebaliknya, ada batasan dan kelemahan menggunakan teknologi online dalam 
pengumpulan data (Andrews, Nonnecke, & Preece, 2003). Salah satu kelemahan utama 
adalah masalah pengambilan sampel. Dikarenakan sulit untuk mendapatkan kerangka 
pengambilan sampel, pengambilan sampel acak bisa jadi tidak dimungkinkan dan hasil dari 
riset ini tidak mungkin bisa digeneralisasikan ke masyarakat. Hanya mereka yang terhubung 
dengan internet atau memiliki akun surel yang dapat didekati. Mereka yang termasuk dalam 
populasi riset dan mungkin penting bagi riset terpaksa dikecualikan jika peneliti tidak dapat 
mengidentifikasi dan menghubungi mereka untuk berpartisipasi dalam riset. Lebih lanjut, 
kita bahkan bisa jadi tidak mengetahui latar belakang demografi lengkap responden, tetapi 
hanya terbatas pada karakteristik demografis tertentu

Hal ini juga dapat menyebabkan bias seleksi diri-di mana yang akan menanggapi 
terbatas pada mereka yang tertarik dengan survei. Hanya mereka yang memiliki akses atau 
pemahaman internet yang dapat berpartisipasi dalam survei dan hal ini dapat mengecualikan 
orang tua yang mungkin tidak akrab teknologi. Karenanya, perangkat pengumpulan data 
berbantuan teknologi mungkin tidak cocok untuk survei yang melibatkan mereka yang tidak 
akrab teknologi. Kita juga tidak dapat memastikan bahwa orang yang mengisi kuesioner 
online adalah responden yang sebenarnya atau orang lain yang menyelesaikannya. Sebagai 
contoh, riset yang memerlukan informasi dari manajemen puncak dijawab oleh sekretaris 
atau asisten pribadi mereka. Oleh karena itu, informasi yang dikumpulkan bisa meleset 
atau hanya dapat mewakili kelompok populasi tertentu saja. Singkat kata, kita tidak dapat 
memilih responden secara acak (yang merupakan asumsi penting dalam banyak riset) dan 
memastikan keakuratan informasi yang dikumpulkan melalui perangkat teknologi online.

Namun demikian, metode pengumpulan data berbantuan teknologi merupakan 
langkah maju dalam riset karena kemampuan dan akses dunia ke internet meningkat pesat. 
Langkah-langkah mitigasi penting harus diambil untuk mengatasi masalah pengambilan 
sampel. Informasi yang dikumpulkan secara online tidak berbeda dari metode konvensional 
lainnya, seperti wawancara tatap muka atau survei pos atau wawancara telepon, jika desain 
riset dilakukan sesuai dengan metode riset standar dan konvensional. Responden dapat 
diidentifikasi melalui proses acak asalkan peneliti dapat memperoleh atau membangun 
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kerangka riset yang lengkap atau hampir lengkap. Hal ini dapat dilakukan jika ada upaya ketat 
untuk mengidentifikasi dan membangun kerangka riset terlebih dahulu sebelum menerapkan 
riset secara online. Sebagai contoh, peneliti dapat memperoleh daftar pendaftaran anggota 
atau peserta dari berbagai blog atau administrator situs web untuk membangun kerangka 
riset. Cara lain bisa diterapkan adalah dengan melakukan pengambilan sampel klaster atau 
pengambilan sampel kuota untuk memilih representasi populasi yang memadai. Karenanya, 
responden yang terpilih mungkin mirip dengan metode pemilihan acak. Pada saat yang sama, 
proses seleksi-diri bisa dihindari jika peneliti dapat mendorong partisipasi riset, misalnya 
dengan beberapa bentuk hadiah atau undian atau melalui undangan panggilan telepon 
sebelumnya atau undangan surel pribadi untuk mendorong responden untuk berpartisipasi 
dalam riset. Singkat kata, survei online jelas merupakan langkah maju dalam melakukan riset 
dibandingkan dengan survei konvensional asalkan dilakukan dengan langkah-langkah yang 
meminimalkan bias pengambilan sampel dan menanggapi bias. 

2�2 Memilih Perangkat Tepat untuk Pengumpulan Data Secara Online

Ada banyak perangkat survei online yang tersedia bagi para peneliti. Perangkat-perangkat 
tersebut berbeda dalam hal biaya, jenis pertanyaan, batasan pertanyaan dan tanggapan, akses 
ke tanggapan survei, hasil survei, memungkinkan kolaborasi di antara para peneliti, dll. 
Survei online paling populer di antara para peneliti adalah Google Form dan Survey Monkey. 
Google Form bersifat gratis dan memiliki banyak fitur, yang biasanya tersedia di perangkat 
lain dengan biaya. Google Form mudah digunakan dengan antarmuka yang kaulihat yang 
kaudapat (what-you-see-is-what —you-get—WYSWYG). Sebagian besar peneliti atau guru 
yang menggunakan Google Form akan mengintegrasikannya dengan Google Classroom. 
Google Form terintegrasi dengan Google Spreadsheet, sehingga memungkinkan para peneliti 
mengakses spreadsheet untuk melihat data yang dikumpulkan.

Tidak seperti Google Form, Survey Monkey versi gratis memiliki batasan pada jumlah 
tanggapan dan pertanyaan. Namun, Survey Monkey menawarkan antarmuka pengguna 
yang lebih baik dan lebih banyak pilihan templat dibandingkan dengan Google Form. 
Survey Monkey juga menawarkan banyak fitur berguna, seperti Questions Bank atau templat 
pertanyaan, yang menyediakan bantuan merumuskan pertanyaan dan Logic Options.

Dalam hal meninjau dan menganalisis data, kedua platform ini menawarkan keandalan, 
Survey Monkey dibandingkan dengan Google Form memberikan analisis yang lebih 
mendalam, di mana peneliti dapat memotong dan memilah data mereka di dalam platform 
(lihat Gambar 14).
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Gambar 14. Hasil dari Survey Monkey

Perangkat pengumpulan data lain yang sekarang mulai populer di kalangan peneliti dan 
praktisi industri adalah Typeform. Perangkat ini diluncurkan di pasaran pada 2012. Survei 
ini memiliki kemampuan pengumpulan, peninjauan, dan analisis data yang mirip dengan 
Google Form dan Survey Monkey. Keunikannya terletak pada antarmuka yang ramah bagi 
pengguna dan memiliki fitur intuitif, sehingga menjadikan pengalaman ‘pengisian formulir 
survei’ lebih menarik dan menyenangkan.

Typeform berfokus pada pengumpulan dan penyajian informasi menggunakan bahasa 
percakapan, dengan mengajukan pertanyaan satu per satu dan mendapatkan jawaban secara 
berbalasan dan menyesuaikan pertanyaan berikutnya berdasarkan tanggapan tersebut (lihat 
Gambar 15).
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 Gambar 15. Antarmuka Type Form

Semua formulir survei yang disebutkan dapat dibagikan melalui surel, diintegrasikan ke 
situs web pribadi atau ditautkan ke platform jejaring sosial lainnya.

Memilih survei online yang tepat sangat tergantung pada tujuan survei, jumlah 
pertanyaan, jumlah tanggapan yang diperlukan, ketersediaan dana riset, dan rancangan 
waktu riset.

Marrs (2017) mencatat tujuh perangkat survei online terbaik di blog webnya. Perangkat 
online untuk survei ini adalah Client Heartbeat, Zoho Survey, Survey Gizmo, Survey Planet, 
Type Forms, Survey Monkey, dan Google Forms. Menurut Marss (2017) perangkat survei 
online berbayar lebih baik daripada yang gratis dalam hal logika survei, ekspor data, logo 
kustom, dan lebih banyak jenis pertanyaan yang tersedia. Silakan meninjau blog web Marrs 
untuk mendapatkan perbandingan detail di antara ketujuh jenis perangkat survei online 
tersebut. Namun demikian, Marrs merekomendasikan Google sebagai perangkat survei 
online gratis terbaik dibandingkan perangkat lainnya. Sedangkan di antara perangkat survei 
online berbayar yang terbaik adalah Typeform atau Client Heartbeat.

Kesimpulannya, faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika memilih perangkat survei 
online yang tepat adalah biaya, jenis pertanyaan, ekspor data, dan logika survei. Aturan 
praktisnya adalah selalu mencoba versi gratis sebelum memutuskan berpindah ke perangkat 
survei online berbayar.
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2�3 Belajar Menggunakan Google Form

Di bagian ini peserta akan belajar membuat kuesioner menggunakan Google Form dan 
Survey Monkey karena keduanya merupakan perangkat survei online paling populer. Google 
Form sepenuhnya gratis, sedangkan versi gratis Survey Monkey memiliki pembatasan fungsi.

KEGIATAN 1 – Membuat Formulir Google untuk Mengemas Kuesioner

Dalam kegiatan ini peserta akan belajar membuat berbagai jenis pertanyaan online, 
seperti jenis pertanyaan tertutup dan terbuka. Jenis pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan 
skala Likert, pertanyaan alur logika, pertanyaan jawaban ganda, pertanyaan berperingkat, 
dan pertanyaan terbuka akan diperkenalkan di sini. Berikut ini langkah-langkah yang 
diperlukan untuk membuat kuesioner di Google Form.

Langkah 1: Persiapan Awal

a. Anda wajib memiliki akun Google atau akun Gmail yang terdaftar untuk 
mengakses Google Drive. Buat akun Gmail baru jika diperlukan. Kunjungi 
situs web: accounts.google.com

b. Sesudah Anda membuat akun Google, lihat ikon aplikasi Google. Ikon ini 
terletak di sudut kanan atas antarmuka Gmail. Kemudian, cari ikon Drive (lihat 
Gambar16). 

Gambar 16. Aplikasi Google di Gmail



56

Langkah 2: Membuat Formulir Baru di Google Form

Klik tombol New dan buat formulir baru di Google Form – Lihat Gambar17.

Gambar 17. Google Form di Aplikasi Google Drive

Langkah 3: Berilah Nama dan Buatlah Deskripsi/ Pengantar Singkat untuk Survei 
Tersebut

Deskripsi singkat ini memberi informasi kepada responden tentang tujuan survei dan 
memberi jaminan kepada responden bahwa semua informasi yang terkumpul hanya akan 
digunakan untuk keperluan riset dan akan dijaga kerahasiaannya. Data kontak peneliti harus 
sudah tercakup untuk memberi kesempatan responden jika ingin mengajukan pertanyaan 
lebih lanjut. 
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Langkah 4: Buatlah Pertanyaan

Terdapat lima jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan dengan jawaban singkat, jawaban 
panjang, pilihan ganda, daftar periksa, dan menu. Lihat Gambar 18 untuk melihat contoh 
membuat berbagai jenis pertanyaan.

Gambar 18. Membuat Berbagai Jenis Pertanyaan

Langkah 5: Kirimkan Formulir Google kepada Responden

Sesudah kuesioner dilengkapi, kirim alamat URL ke surel responden atau kirim langsung 
dari Google dengan memasukkan alamat surel responden, seperti yang diperlihatkan di 
Gambar 19 di bawah, agar survei tersebut tersampaikan ke responden.
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Gambar 19. Mengirim Formulir Google lewat Surel atau Tautan URL

KEGIATAN 2—Membuat Kolaborator Riset dan Mendistribusikan Kuesioner Online 
Lewat Google Form

Google Form juga memungkinkan peneliti memasukkan kolaborator riset untuk membuat 
dan mengubah kuesioner. Hal ini secara mudah dapat dilakukan dengan menambahkan alamat 
surel kolaborator di opsi “Add Collaborators”. Peneliti dapat memilih untuk membolehkan 
kolaborator mengubah kuesioner, mengunduh data atau mendistribusikan kuesioner, atau 
bahkan menetapkan kolaborator sebagai pemilik riset ini. Dalam aktivitas ini, responden 
akan belajar menambahkan kolaborator riset dan mendistribusikan kuesioner online mereka 
ke para responden. Lihat Gambar20 berikut.

Gambar 20. Menambahkan Kolaborator Riset
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KEGIATAN 3 – Membuat Formulir di Survey Monkey

Dalam kegiatan ini, peserta akan belajar membuat kuesioner, mengirim kuesioner ke 
responden, dan juga menambahkan kolaborator riset menggunakan Survey Monkey. 

Langkah 1: Membuat Akun Survey Monkey

Pertama-tama, perserta wajib membuat akun Survey Monkey untuk bisa mengakses 
aplikasi ini. (Kunjungi https://www.surveymonkey.com). Pendaftaran ini diwajibkan untuk 
bisa mengakses dan menggunakan alat Survey Monkey. Jika pendaftaran sudah dilakukan, 
peserta siap untuk membuat kuesioner online.

Langkah 2: Membuat Berbagai Jenis Pertanyaan

Dalam aktivitas ini, peserta akan belajar membuat berbagai jenis pertanyaan online, 
seperti jenis pertanyaan tertutup dan terbuka. Jenis pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan 
skala Likert, pertanyaan alur logika, pertanyaan jawaban ganda, pertanyaan berperingkat, 
dan pertanyaan terbuka akan diperkenalkan di sini. 

Gambar 21. Merancang dan Membuat Pertanyaan Menggunakan Survey Monkey

Peneliti dapat merancang kuesioner mereka dari awal atau menggunakan templat 
yang disediakan (lihat Gambar21). Survey Monkey juga memiliki opsi rekomendasi untuk 
merumuskan pertanyaan. Adapun templat yang tersedia sudah menyediakan berbagai 
pertanyaan yang siap digunakan di berbagai riset. Meski terbatas, pertanyaan yang tersedia 
tersebut memungkinkan peneliti memiliki bekal untuk merancang kuesioner mereka 
dan tinggal memodifikasi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Satu-satunya hal yang kurang 
menguntungkan adalah bahwa beberapa templat ini mensyaratkan biaya berlangganan. 
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Gambar 22. Opsi untuk Memilih Templat Kuesioner yang Tersedia atau Memulai dari Awal

Langkah 3:  Membuat Kolaborator Riset dan Mendistribusikan Kuesioner Online 
Menggunakan Survey Monkey

Dalam aktivitas ini, responden akan belajar menambahkan kolaborator riset dan 
mendistribusikan kuesioner online kepada responden. Survey Monkey memungkinkan 
peneliti untuk memberi akses peneliti lain atau kolaborator untuk memberi komentar tentang 
kuesioner sebelum didistribusikan. Namun, di versi gratis, peneliti tidak bisa menambah 
atau mengelola kolaborator. 

Gambar 23. Tombol Undangan untuk Mengundang Kolaborator Riset

Langkah 4: Mendistribusikan Kuesioner

Sesudah kuesioner dilengkapi, peserta akan mengirimkannya kepada responden 
melalui surel, media sosial (seperti Facebook dan Twitter), menyalin alamat URL, atau 
bahkan membeli data dari responden global yang ada (lihat Gambar23). Peneliti juga bisa 
menambah atau memasukkan data secara manual. Akan tetapi, untuk versi gratisnya, Survey 
Monkey hanya membolehkan 100 tanggapan untuk tiap survei yang dibuat.
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Gambar 24. Cara Mengirimkan Kuesioner Menggunakan Survey Monkey

Langkah 5: Memotong dan Memilah Data Menggunakan Survey Monkey

Dalam aktivitas ini, peserta akan menganalisis data dengan perangkat ini dan 
menggunakannya untuk membuat survei. Survey Monkey secara otomatis menyajikan data 
dalam tiga format, yakni ringkasan pertanyaan, tren data, dan tanggapan individu. Untuk 
versi gratisnya, semua format ini hanya bisa ditampilkan secara online dan tidak bisa diunduh 
untuk dianalisis lebih lanjut. Namun, dengan berlangganan rancangan dasar, peneliti bisa 
mengunduh data mentah, ringkasan, dan tren data dalam berbagai format, seperti Microsoft 
Excel, Power Point, dan PDF.

Gambar 25. Tombol Opsi Analisis dan Hasil

Survey Monkey bisa menganalisis dan menyajikan data yang terkumpul dalam bentuk 
grafik dan tabel. Namun, ada batasan-batasan pada aplikasi versi gratis yakni analisis dan 
hasilnya hanya bisa ditampilkan di situs web Survey Monkey dan tidak bisa diunduh.  
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2�4 Persiapan Data untuk Analisis

Semua tanggapan yang dikumpulkan dari Google Form dan Survey Monkey bisa 
diunduh dalam format spreadsheet, seperti Microsoft Excel atau comma separated value 
(CSV). Sesudah diunduh, diperlukan proses pengkodean sebelum analisis data.

Jadi, bagaimanapun, tanggapan yang berasal dari Google Form harus diberi kode 
sebagaimana semua tanggapan dicatat sebagai informasi yang diberikan atau dipilih oleh 
responden.  Oleh karena itu, pembukuan kode yang tepat harus sudah disiapkan dan 
digunakan untuk mengkode ulang semua tanggapan. Metode termudah melakukannya 
adalah menggunakan fungsi “find and replace” untuk mengubah semua tanggapan menjadi 
kode. 

Berbeda dari Google Form, tanggapan dari Survey Monkey bisa diunduh dalam bentuk 
nilai atau kode dan tidak dalam format informasi yang diberikan oleh responden. Dengan 
demikian, informasi yang terkumpul bisa langsung digunakan untuk dianalisis lebih lanjut 
tanpa perlu repot.

KEGIATAN 1 – Menyiapkan Pembukuan Kode dan Mengunduh  
Tanggapan dari Google Form

Dalam aktivitas ini, semua peserta akan belajar untuk mempersiapkan pembukuan 
kode (codebook) dan juga mengunduh tanggapan yang diperoleh dari Google Form ke dalam 
format Excel. Sebuah pembukuan kode terdiri dari semua nilai yang digunakan untuk tiap 
variabel (terlepas apakah itu bersifat kategoris, likert, interval, atau data rasio)

Selanjutnya, peserta akan mengubah semua tanggapan menjadi bentuk kode 
menggunakan fungsi find and replace. Sesudah semua nilai variabel dikode sesuai dengan 
pembukuan kode, berkas tersebut akan disimpan sebagai berkas comma-separated-values 
(CSV) (lihat Gambar26). Berkas ini kemudian digunakan dalam perangkat lunak pengolah 
statistik, seperti SPSS, Eviews,atau STATA. Peneliti bisa mengunduh semua tanggapan yang 
diterima dengan menggunakan opsi unduh dan akan disimpan dalam format CSV yang bisa 
dibuka menggunakan Microsoft Excel. Satu-satunya hal yang kurang menguntungkan yakni 
tanggapan ditampilkan bukan sebagai kode, melainkan sebagai jawaban sebagaimana yang 
diberikan oleh responden. Untuk itu, peneliti perlu mengganti semua tanggapan tersebut 
dengan kode sebelum berkas tersebut bisa dianalisis menggunakan perangkat statistik. 
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Gambar 26. Mengunduh Tanggapan dari Google Form

Gambar 27. Mengunduh Tanggapan dalam Format CSV
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KEGIATAN 2 – Mengunduh Tanggapan/Hasil dari Survey Monkey

Dalam aktivitas ini, peserta akan mengunduh semua tanggapan dari Survey Monkey 
dalam berbagai format, seperti CSVB, PDF, atau XLS.  Akan tetapi, hal ini baru mungkin 
dilakukan jika peneliti berlangganan versi Advantage Survey Monkey yang berbiaya 
sekitar USD200 per tahun. Meski demikian, peneliti tetap bisa mengakses semua hasil dan 
laporan secara online. Dalam aktivitas ini, peserta bisa menampilkan semua hasil dan juga 
menggunakan satu filter untuk menemukan tren tersembunyi dalam hasil tersebut.

Pembersihan Data

Hasil dari setiap analisis akan bagus selama informasi yang digunakan juga bagus. 
Dengan kata lain, jika yang masuk sampah, keluarnya juga sampah. Oleh karena itu, 
pembersihan data secara menyeluruh merupakan keharusan guna memastikan data tersebut 
terpercaya dan akurat sebelum dilakukan analisis statistik. 

Proses pembersihan data diperlukan untuk menghilangkan setiap kesalahan yang 
disebabkan oleh entri data, tanggapan data, hilangnya data karena tidak ada tanggapan.

Terdapat dua langkah penting dalam pembersihan data. Langkah pertama adalah 
mendeteksi dan memastikan jika ada nilai yang hilang. Langkah kedua adalah menguji jika 
ada tanggapan yang tidak logis (misalnya, responden yang melaporkan bahwa umurnya 
di atas 100 tahun). Adanya nilai yang hilang dan tanggapan yang tidak logis serta semua 
kesalahan harus diperiksa atas semua tanggapan yang diterima. Jika memungkinkan dan 
diperlukan, peneliti mungkin harus meminta konfirmasi responden terkait informasi yang 
diberikan.

KEGIATAN 1 – Pembersihan Data

Dalam aktivitas ini, peserta akan menggunakan perangkat lunak SPSS ataupun 
Microsoft Excel (Fungsi Filter dan Pivot Table) untuk mendeteksi adanya kesalahan 
dalam kumpulan data. Jika ditemukan adanya kesalahan, perbaikan dan koreksi 
perlu dilakukan untuk membersihkan kumpulan data tersebut. Pertama, kita akan 
mendapatkan tabel frekuensi untuk semua variabel dan akan memeriksa apakah 
ada nilai yang hilang di tiap variabel. Kemuadian, kita akan menentukan apakah 
ada kesalahan entri data dan melakukan koreksi yang diperlukan. Koreksi bisa 
dilakukan dengan merujuk kumpulan data asli dan memeriksa urutan jawaban 
yang mutlak logis.
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Transformasi Data

Sesudah kumpulan data bersih dari semua kesalahan, akan dilakukan transformasi 
data guna mengubah data menjadi informasi yang bermakna untuk dianalisis. Terdapat 
beberapa metode transformasi data yaitu  pengkodean ulang, pengelompokan ulang, dan 
pengelompokan pertanyaan terbuka ke dalam kelompok-kelompok yang bermakna yang 
bisa disajikan menjadi hasil yang bermakna.

KEGIATAN 1: Transformasi Data

Kegiatan ini memungkinkan peserta menggunakan semua metode 
transformasi data untuk membuat kumpulan data yang bermakna sebelum 
dianalisis menggunakan SPSS ataupun Microsoft Excel. Aktivitas ini akan dimulai 
dengan mengkode ulang semua pertanyaan terbuka menjadi kelompok-kelompok 
bermakna.

Langkah 1: Mengkode Ulang Pertanyaan Terbuka

Pertama, peneliti harus mengekstraksi semua pertanyaan terbuka dari berkas 
CSV. Jelajahi semua jawaban dan golongkan ke dalam kelompok-kelompok 
bermakna. Selanjutnya, lakukan pengkodean ulang semua jawaban tersebut 
berdasarkan kelompok makna baru. 

Langkah 2: Mengelompokkan Ulang dan Mentransformasi Variabel

Variabel yang memiliki banyak kelompok dapat dipecah menjadi kelompok 
kecil, baik dengan variabel yang sama atau baru. Aktivitas ini juga akan menjalankan 
transformasi data menggunakan operasi matematika, seperti logaritma atau 
penjumlahan. Sebagai contoh, mentransformasi variabel pemasukan menjadi 
variabel catatan pemasukan atau menjumlahkan pemasukan semua anggota 
keluarga untuk memperoleh total pemasukan rumah tangga. 

2�5 Diseminasi Riset

Di bagian ini kami akan membahas diseminasi riset, arti pentingnya, teknologi yang 
digunakan dalam diseminasi, sejumlah tantangan, dan potensi pelatihan untuk kalangan 
akademik di bidang diseminasi riset. Riset melibatkan pengumpulan data, analisis, 
interpretasi, dan diseminasi hasil. Diseminasi riset merupakan tindakan pengembangbiakan  
pengetahuan. Tindakan ini merupakan demokrasi pengetahuan yang harus menyiratkan 
fitur aksesibilitas dan tanggung jawab. 
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Diseminasi riset sangat penting artinya karena sejumlah alasan. Diseminasi riset berarti 
bahwa pengetahuan dibagikan kepada masyarakat, dan hal ini akan membantu peningkatan 
pembangunan masyarakat. Masyarakat membutuhkan struktur sistematis tentang 
bagaimana pengetahuan itu dibagikan. Riset dibayar oleh masyarakat melalui hibah riset, 
sehingga temuan-temuan riset sepatutnya dikembalikan kepada masyarakat. Ada pendapat 
yang menyatakan bahwa peneliti yang banyak terlibat dengan masyarakat, berkinerja lebih 
baik secara akademis. Karenanya, diseminasi riset akan membuat para peneliti lebih terlibat 
dengan masyarakat, mendapatkan pandangan yang lebih baik dari khalayak pembaca, 
membantu meningkatkan visibilitas mereka, dan membangun branding pribadi mereka. 
Diseminasi riset adalah bagian penting dari riset yang berdaya jangkau luas. Studi berkualitas 
tinggi akan menjangkau khalayak luas; memberikan contoh praktik yang dapat diterapkan 
oleh peneliti atau praktisi lain.

Praktik terbaik adalah mulai mendiseminasi riset pada tahap awal riset. Namun saat 
ini, pekerjaan diseminasi riset sering kali dilakukan pada tahap akhir dalam sebuah proyek 
riset (Tyden, T dkk., 2000). Apakah itu peneliti, lembaganya, atau organisasi yang mendanai 
proyek, mengeluarkan informasi besar-besaran dalam tahap akhir. Praktik ini tidak efisien.   

Terdapat banyak cara mendiseminasi riset kepada masyarakat. Sebelum menjelaskan 
bagaimana teknologi digunakan dalam mendiseminasi penelitian, kami akan menjelaskan 
terlebih dahulu beberapa perangkat dasar yang digunakan dalam membagikan temuan-
temuan riset kepada masyarakat. 

Secara tradisional, para peneliti di universitas menjalankan riset dan melaporkan 
temuan mereka di jurnal-jurnal ilmiah dan di konferensi-konferensi. Jurnal-jurnal yang 
kerap dikutip biasanya dipilih sebagai tempat publikasi terutama karena faktor dampak dan 
prestisenya. 

Publikasi melalui jurnal telah menjadi jalur tradisional dalam penyebarluasan dan 
penerjemahan riset dan bisa jadi menyamai presentasi melalui poster atau konferensi. Jurnal 
akan mengalami proses tinjauan dari sesama peneliti yang dilakukan untuk memastikan 
perlakuan adil dan netral atas riset yang diajukan untuk dipertimbangkan. Proses ini 
menawarkan platform untuk mengkritisi tujuan, metodologi, temuan dan analisis, serta 
kesimpulan riset oleh peneliti yang dipilih oleh editor.

Di samping publikasi melalui jurnal yang ditinjau sesama rekan dan makalah konferensi, 
presentasi melalui poster merupakan opsi lain yang bisa dipilih untuk diseminasi riset. 

Buku, bab buku, dan tulisan populer merupakan format output lain bagi diseminasi 
yang menargetkan berbagai jenis pengguna. Lembaga hibah internasional besar cenderung 
mensyaratkan bahwa temuan riset harus disebarluaskan dan dibagikan juga kepada pemangku 
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kebijakan lain. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh universitas baru di Zimbabwe, 
National University of Science & Technology (NUST), Office of the Pro Vice Chancellor 
(Academic & Research) telah melakukan peran sebagai pelopor dan sedang menerapkan 
diseminasi riset melalui Research & Innovation Office (RIO).  

2�5�1 Teknologi dalam Diseminasi Riset

Teknologi baru mulai mengubah cara kita mendiseminasi riset. Walaupun cara 
tradisional masih tetap berlaku, teknologi baru makin dikenal di kalangan peneliti dalam 
mendiseminasi riset mereka. Web merupakan bagian penting dari riset dan pendidikan 
di berbagai belahan dunia. Kini web banyak digunakan sebagai salah satu platform utama 
pendiseminasian data riset melalui arsip e-print, prosiding konferensi online, repositori 
online, dan perpustakaan digital.

Di bagian berikut ini, kami akan menyajikan sejumlah tren besar dan inovasi dalam 
diseminasi riset.

a. Media Sosial

Hingga kini, terjadi peningkatan ketertarikan tentang bagaimana pengetahuan 
diproduksi, diakses, dan didiseminasikan dengan memperhitungkan peran media sosial. 
Sebuah survei yang melibatkan nyaris dua ribu peneliti dari seluruh dunia yang menggunakan 
perangkat media sosial untuk mendukung aktivitas penelitian mereka telah dilakukan 
pada 2010. Berdasarkan studi ini, dimengerti bahwa media sosial banyak digunakan untuk 
mendukung tiap fase dalam keseluruhan riset mereka, mulai dari mengidentifikasi minat 
riset hingga diseminasi hasilnya. 

Pemaksimalan media sosial sangatlah efektif bagi komunikasi dalam penelitian, 
terutama di antara orang-orang di lokasi yang berbeda-beda dan berjauhan. 

Satu contoh bagus tentang tim riset yang telah memanfaatkan teknogi dalam 
mendiseminasi temuan riset mereka adalah tim Canadian Journal of Emergency Medicine 
(CJEM) Social Media (SoMe). Mereka telah berkolaborasi dengan situs-situs web kedokteran 
terkemuka untuk mempromosikan artikel CJEM dengan menggunakan podcast dan 
infografis sembari melacak diseminasi dan jumlah pembaca (Thomas, B. dkk., 2018).

Infografis (lihat Gambar 28) adalah representasi visual informasi, data, atau pengetahuan 
secara grafis yang dimaksudkan untuk menyajikan informasi dengan cepat dan jelas (Wikipedia, 
2013). Infografis biasanya dipilih sebagai media untuk mengilustrasikan temuan riset karena 
menawarkan visualisasi yang menarik dengan informasi yang padat. Karena menampilkan 
data, tingkatan data, peta, menyajikan angka-angka tanpa perlu bidang yang besar, infografis 
memancing mata untuk membandingkan berbagai kumpulan data. 
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Gambar 28. Infografis

Penggunaan infografis terasa penting khususnya di bidang kedokteran bagian gawat 
darurat, di mana media sosial, seperti Twitter, Facebook, blog, dan podcast, kerap digunakan 
oleh pemagang dan praktisi untuk mendiseminasi perkembangan dan temuan riset mereka. 
Tim SoMe telah membuat prakarsa penyajian infografis yang dijalankan oleh BoringEM.
org (kini CanadiEM.org) yang menerjemahkan pedoman American Heart Association 
tahun 2015 menjadi kumpulan infografis. Blog tempat grafis-grafis ini ditampung telah 
dikunjungi 60.000 kali. Ini merupakan satu contoh tentang bagaimana diseminasi karya riset 
yang menggunakan platform media sosial berhasil mengumpulkan audiens yang lebih besar 
dibandingkan dengan yang masih menggunakan perangkat tradisional. 

Social Network Sites (SNS) atau media sosial adalah aplikasi web untuk kolaborasi dan 
interaksi di antara banyak orang yang memiliki minat, aktivitas, latar belakang atau hubungan 
kehidupan nyata yang sama. 

Berbagai studi telah mengidentifikasi bagaimana Facebook dapat digunakan sebagai 
platform untuk diseminasi riset karena berbiaya rendah, melibatkan masyarakat, dan 
komunikasinya yang efektif. Grup Facebook untuk para peneliti (Gambar 29) membantu 
menghubungkan peneliti yang memiliki kesamaan minat, mendiseminasi informasi kepada 
orang lain, dan mengidentifikasi potensi kolaborasi. 
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Gambar 29. Kelompok Dukungan Riset Facebook

Internet dan platform media sosial memungkinkan cepatnya diseminasi dan diskusi 
riset. Keunggulan ini telah meningkatkan peluang kerja sama dan memperbaiki kekakuan 
riset (Bukvova 2011; Putnam 2011). Komunitas-komunitas praktik yang lahir dari Facebook 
adalah sekelompok orang yang berbagi kesamaan gagasan dan artefak yang terkait dengan 
minat atau hasrat bersama. Komunitas itu mereka manfaatkan untuk meningkatkan praktik 
mereka. Seiring perkembangannya secara online di Facebook, komunitas praktik segera 
berevolusi menjadi perangkat penting bagi diseminasi materi dan sumber ilmiah baru bagi 
para praktisi.

Twitter merupakan bentuk media sosial lain yang kini juga banyak digunakan oleh 
sejumlah peneliti untuk mendiseminasi karya riset mereka. Selain untuk diseminasi data, 
Twitter juga merupakan sumber data populer dalam riset ilmu web. Tidaklah sukar dipahami 
mengapa demikian yang terjadi. 

Twitter merupakan platform media sosial yang digunakan secara luas di dunia dan relatif 
memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data. Jumlah penggunanya sangat besar hingga 
riset apapun yang dibagikan di platform ini akan memiliki peluang dibagikan kepada khalayak 
yang makin besar. Kemampuan melakukan retweet penting artinya untuk memunculkan 
efek berbagi ke lebih banyak orang. Mempublikasikan tweet bisa mengantarkan pengguna 
ke bentuk perhatian baru atau lebih besar. 
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Gambar 30. Twitter halaman #research 

Akan tetapi, penggunaan teknologi seperti media sosial bukanlah tanpa kelemahan. 
Kelemahannya adalah kurangnya kejernihan dan tingginya ketidakjelasan dalam kaitannya 
dengan berbagai faktor, termasuk penerimaan, otoritas, hak moral dan hak cipta (Charleston 
Observatory 2010).

b. Repositori Institusi

Tiap universitas memiliki repositori mereka masing-masing yang bertanggung jawab 
untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendiseminasi koleksi digital yang merupakan 
hasil intelektual dari para akademisi mereka. Termasuk dalam repositori ini adalah jurnal 
akademik, monografi, materi perkuliahan, tesis, kumpulan data, dokumen administrasi, dan 
prosiding konferensi.

Repositori ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan visibilitas global institusi mereka 
dan memberi akses ke koleksi intelektual mereka. Gambar31 memperlihatkan contoh 
repositori online universitas. 

Repositori institusi akan secara otomatis mengambil informasi tentang riset seorang 
peneliti dari rekaman riset itu dan mengarsipkannya dalam pangkalan data. Siapapun yang 
memiliki akses ke repositori akan bisa menampilkan dokumen yang diinginkan.
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Gambar 31. Laman Utama Repositori UTM (http://www.utm.my)

c. Website Pribadi

Peneliti bisa menggunakan situs web mereka sendiri untuk mendiseminasi temuan riset 
mereka. Di tiap universitas, peneliti biasanya diberi situs web khusus untuk digunakan dalam 
pembuatan dan pendiseminasian informasi tentang mereka. Kebanyakan riset di situs web 
memililiki kesamaan dalam hal mode diseminasi pasif. Meski baik kualitasnya, sumber yang 
dibagikan, seperti laporan, ringkasan, dan multimedia riset hanya memungkinkan interaksi 
satu arah (Cooper, 2012; Chavkin & Chavikin, 2008; Cordingley, 2008; Belhodja, dkk., 
2007). Bagaimanapun situs web pribadi membantu dalam upaya mendiseminasikan karya 
riset kepada khalayak luas. Hal ini juga membantu meningkatkan visibilitas seorang peneliti 
secara online. 

Situs web pribadi dapat dibuat menggunakan templat situs web gratis yang banyak 
tersedia, seperti Wix, WordPress, dan Google Web. Situs web pribadi (contoh, lihat Gambar32) 
penting artinya tidak hanya untuk mendiseminasi riset, tetapi juga meningkatkan branding 
pribadi. 
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Gambar 32. Contoh Situs Web Pribadi (koleksi penulis)

d. Menulis di Blog

Blogging (menulis di blog) merupakan bentuk karya tulis yang berbeda yang bisa 
mendukung tujuan institusi pendidikan tinggi dan bisa melengkapi dan berkontribusi pada 
bentuk tradisional publikasi ilmiah. Blog bisa digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi 
riset, kolaborasi, dan upaya berbagi pengetahuan (Park dkk. 2011). 

Menulis di blog akan membantu kita memantapkan kegiatan menulis sebagai rutinitas. 
Sebagai seorang akademisi dan peneliti, kita perlu menjadikan aktivitas menulis sebagai 
kebiasaan. Menulis di blog bisa menjadi pengalaman terbaik bagi kita –karena menulis di blog 
membutuhkan waktu tidak banyak karena ukurannya kecil dan bisa berdiri sendiri. Hanya 
dalam beberapa hari sebuah pos bisa ditulis, diterbitkan, dan mendapatkan tanggapan. Siklus 
ini bisa memberi motivasi bagus dalam membangun dan memertahankan gaya penulisan 
secara regular. Menulis di blog juga membantu kita terbiasa menulis dengan ringkas, karena 
pos tulisan biasanya pendek dan mengidentifikasi pembaca yang menjadi target kita. 

Menulis di blog merupakan cara terbaik untuk menjangkau khalayak umum dan berbagi 
temuan riset kita. Salah satu contoh yang baik adalah situs blog milik London School of 
Economics and Political Science (lihat Gambar33) di bawah ini.
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Gambar 33. Situs Blog Milik London School of Economics and Political Science 

Situs blog ini merupakan platform bagi peneliti mereka untuk membagikan pemikiran 
dan temuan mereka terkait dengan isu dan riset terkini. Topik di situs ini dikelompokkan 
berdasarkan sejumlah topik, seperti politik dan kebijakan, karir, kesehatan dan pelayanan 
sosial, ekuitas, keragaman dan inklusi, serta investasi global. Salah satu grup riset adalah LSE, 
yang baru-baru ini mempublikasikan sebuah artikel blog tentang studi yang mereka lakukan 
(lihat Gambar34) di bawah. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana blog bisa menjangkau 
khlalayak umum dan rekan sesama akademisi. Gaya tulisannya terasa lebih kasual dibandingkan 
dengan karya tulis akademik sehingga memudahkan untuk diadaptasi dan diikuti. 

Gambar 34.Pos Blog oleh Centre for Public Authority 

and International Development yang dibiayai ESRC
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e. ResearchGate

ResearchGate merupakan situs jejaring sosial bagi para peneliti dan ilmuwan untuk 
berbagi makalah, proyek, pertanyaan, dan mencari kolaborator. Meski terdapat situs jejaring 
sosial lain untuk peneliti, platform ini merupakan jaringan akademisi terbesar dengan 
pengguna aktif. Anggota situs ini bisa mengunggah output riset mereka, seperti makalah 
konferensi, artikel jurnal, output negatif, metode, presentasi, bab buku, dan source code (kode 
sumber) perangkat lunak. Selain sebagai tempat berbagi output riset dan menghubungkan 
peneliti satu dengan lainnya, platform ini juga memiliki bagian Lowongan Kerja. 

Gambar 35. Laman Profil ResearchGate

f. Video 

Salah satu tujuan utama riset adalah untuk memberi dampak kepada masyarakat dan 
perkembangannya. Namun, publikasi di jurnal khusus hanya akan menghasilkan sejumlah 
kecil khalayak sehingga membatasi dampak dan jangkauannya.   

Teknologi berbagi video secara online menawarkan cara yang cukup menjanjikan untuk 
menjangkau khalayak yang lebih luas dan memberikan dampak lebih besar. Jumlah total 
orang yang menggunakan YouTube adalah 1.300.000.000. Jumlah yang sangat besar ini 
memberi potensi untuk mendapatkan khalayak dan keterlibatan yang lebih luas. 
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Riset modern dibangun atas dialog dan kemajuan ilmu dengan meningkatkan karya 
sebelumnya. Kita ingin membuat hasil riset tidak sekadar mudah diakses, bermanfaat, dan 
memiliki dampak. Banyak peneliti bersandar pada karya tulis dan enggan menggunakan 
format visual karena ketakutan bahwa riset mereka bisa disalahartikan dan dianggap remeh. 
Selain itu, banyak peneliti yang tidak cakap untuk membuat catatan video mereka sendiri. 

Akibatnya, banyak temuan riset yang lemah visibilitasnya, sehingga tidak bisa 
menjangkau khalayak di luar kalangan akademisi, yaitu perusahaan dan lembaga bisnis yang 
bisa jadi mendapatkan manfaat dari temuan riset. 

Video menyelesaikan masalah dengan menyajikan masalah kompleks dalam presentasi 
visual yang menarik di luar kalangan akademisi. Video tersebut biasanya menggunakan kata-
kata sederhana yang bisa menarik perhatian publik. Video itu biasanya akan menghasilkan 
dialog dan membuka peluang bagi inovasi. Sebagai contoh, sebuah studi oleh sekelompok 
peneliti yang mempelajari konsep perawatan di mata anak-anak dan pengalaman dan 
kontribusi mereka terhadap kehidupan keluarga menggunakan media video untuk 
mendiseminasi temuan riset mereka. Video ini digunakan sebagai media untuk membagikan 
hasil riset tersebut kepada anak-anak dan juga publik. Studi lain yang menggunakan video 
untuk mendiseminasi informasi adalah yang dilakukan oleh Olunbumi dkk. (2013). Mereka 
mengevaluasi efektivitas penggunaan video kesehatan rumah dalam bahasa Yoruba (yang 
digunakan di barat daya Nigeria) yang ditargetkan untuk anak-anak dari kelas sosial ekonomi 
bawah. Berdasarkan studi mereka, video yang menggunakan bahasa asli tersebut sangat 
efektif dalam meningkatkan kesehatan mulut di antara anak-anak kampung di Nairobi.

Hingga kini, terdapat sejumlah kelompok riset yang memaksimalkan penggunaan saluran 
Youtube sebagai media untuk mendesimasi karya mereka. Salah satunya adalah Economic and 
Social Research Council, Kerajaan Inggris. Badan ini mulai merilis video mereka di Youtube 
sejak 9 tahun lalu. Kini saluran ini memiliki 1.400 pelanggan dengan 130 video. 

Hingga kini, membuat video tidak membutuhkan keterampilan penyuntingan video 
tingkat tinggi. Platform berbagi video seperti Youtube memungkinkan penggunanya 
untuk membuat video dengan hanya beberapa klik dan fitur seret-dan-jatuhkan. Selain itu, 
perangkat pembuat video online gratis, seperti Magisto (Gambar37), Powtoon dan Kizoa juga 
menawarkan platform pembuatan video yang ramah pengguna. Magisto lebih cocok untuk 
membuat video menggunakan audio, foto, dan video. Di samping itu, Powtoon merupakan 
perangkat yang menyenangkan jika kita ingin menyajian temuan riset dalam bentuk animasi 
(Gambar38). 
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Gambar 36. Saluran Youtube ESRC

Gambar 37. Landing Page (Laman Arahan) Magisto(http://www.magisto.com)
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Gambar 38. Aplikasi Powtoon

Teknologi ponsel pintar saat ini memungkinkan kita untuk merekam, menyunting, dan 
mendesiminasi video kita dengan mudah. 

Gambar 39. RekamanVideo Menggunakan Ponsel Pintar
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Menurut abc.net.au, terdapat sejumlah keunggulan menggunakan ponsel pintar untuk 
merekam video, yang mencakup:

• Ponsel pintar dapat merekam video dan kualitasnya bisa jadi sudah mencukupi 
untuk keperluan broadcast, dengan kualitas audio, rekaman video, dan resolusi 
video yang memadai.

• Berukuran ringkas, praktis, dan mudah digunakan

• Sesudah merekam video dan jika ukurannya cukup kecil, Anda bisa langsung 
mengirimkannya lewat surel ke daftar kontak Anda atau mengunggahnya ke 
internet

g. Google Scholar

Google Scholar adalah mesin pencari berbasis web yang gratis dan secara simultan 
mengindeks literatur ilmiah dari berbagai disiplin dan pangkalan data. Google Scholar 
mengindeks makalah akademik individu dari jurnal dan makalah konferensi, tesis dan 
disertasi, buku akademik, pracetak, abstrak, laporan teknis, serta literatur ilmiah lainnya dari 
berbagai bidang riset.

Karena semua orang di seluruh dunia menggunakan Google sebagai mesin pencarian 
mereka, bisa dikatakan bahwa Google merupakan platform terbaik di mana semua orang 
bisa menemukan kita dan karya kita. Pengguna sumber akademik mengunjungi layanan 
pencarian dengan spektrum pengetahuan tentang topik yang mereka cari informasinya 
dan dengan berbagai teknik yang telah mereka pelajari dari pengalaman sebelumnya dalam 
melakukan pencarian pangkalan data. Rekaman tentang kita bisa ditelusuri dan dilihat oleh 
orang lainnya ketika mereka hendak melakukan pencarian untuk topik tertentu yang relevan 
dengan pencarian kita. Kredibilitas informasi terverifikasi, sehingga membuatnya sebagai 
sumber yang andal jika ingin mendapatkan informasi tentang seorang peneliti. 

Keuntungan Google Scholar bagi riset dan diseminasi riset dijelaskan dalam ringkasan 
berikut:

• Menelusuri Riset melalui Profil Google Scholar

• Mengidentifikasi Kumpulan Artikel untuk Mencari Topik Riset Tertentu

• Menyediakan tren historis dalam riset

• Mendorong Studi Meta-Analisis

• Menjembatani Riset Ilmiah dan Media Sosial
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Gambar 40. Contoh Profil Google Scholar

2�5�2 Tantangan dalam Penggunaan Teknologi untuk Diseminasi Riset

Diseminasi atau distribusi pengetahuan merupakan salah satu bagian integral dari riset. 
Ketika upaya diseminasi lemah, riset terkait bisa dianggap sebagai tindakan membuang-buang 
sumber daya dan tidak mampu berkontribusi pada praktik dan kesejahteraan masyarakat. 

Akan tetapi, penggunaan teknologi, seperti media sosial, bukannya tanpa kelemahan. 
Kelemahannya adalah kurangnya kejernihan dan tingginya ketidakjelasan dalam kaitannya 
dengan berbagai faktor, termasuk penerimaan, otoritas, hak moral dan hak cipta (Charleston 
Observatory 2010).

Upaya diseminasi harus mempertimbangkan akun pesan, khalayak, dan salurannya. 
Selain itu, beberapa platform mensyaratkan peneliti membayarkan sejumlah uang, sehingga 
anggaran juga menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika hendak memilih platform yang 
tepat dalam upaya diseminasi.

Pertimbangan lanjut atas khalayak juga penting karena peneliti dapat menyiapkan 
informasi yang tepat untuk dikomunikasikan di kelompok tersebut. Sebagai contoh, 
membagikan temuan riset di Facebook dan makalah jurnal memiliki perbedaan dalam hal 
gaya bahasa yang digunakan. Di Facebook atau di platform media sosial lainnya temuan riset 
harus ditulis menggunakan peristilahan yang akrab digunakan di kalangan awam, bahasa 
yang sederhana, dan singkat. Sebaliknya, bahasa tulisan akademik harus sesuai dengan 
rambu-rambu publikasi jurnal. 
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Guna menghindari batasan dalam diseminasi riset, keterlibatan awal pemangku 
kebijakan penting artinya dalam merancang riset yang diajukan dan temuan yang diharapkan.  
Perencanaan terkait pemilihan platform yang tepat bagi diseminasi harus dibahas bersama 
dengan pemangku kebijakan demi mendapatkan dukungan dan keterlibatan mereka. 

Terakhir, penggunaan teknologi dalam upaya diseminasi riset tidak hanya membutuhkan 
kepekaan, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam penerapannya. Bagi para 
pendidik di zaman milenial ini, mengenali pentingnya pendidikan dan pelatihan besar 
artinya dalam rangka mendorong temuan dan penerapan riset yang bermakna dan untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan.
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Pendahuluan

Dalam subbagian terakhir Bagian 2, kita telah membahas cara diseminasi riset melalui 
platform online. Bagian ini merupakan lanjutan langsung dari mode diseminasi yang dibahas 
di atas, tetapi di bagian ini kita akan membawa pelatih ke ranah pengajaran. Terlepas dari 
peningkatan penggunaan platform online di bidang pengajaran, komunikasi langsung 
antara dosen dan mahasiswa secara konvensional dipandang sebagai praktik umum dalam 
mengajar. Bagian ini berfokus pada komunikasi langsung antara dosen dan mahasiswa. Hal 
ini dimaksudkan untuk memberi pengertian kepada para pelatih tentang cara penyampaian 
materi mengajar secara efektif – termasuk diseminasi riset – di ruang kuliah. Bagian ini terdiri 
dari lima sub-bagian, mulai dari metode penyampaian hingga metode evaluasi. Masalah 
utama bagian ini adalah bagaimana membuat dan memelihara keterlibatan mahasiswa pada 
lingkungan belajar. Bagian ini juga akan membuat perhitungan kasar tentang keperluan untuk 
memanfaatkan teknologi dalam memerkuat interaksi antara guru dan murid melalui VS (my.
vocabularysize.com), Kahoot, Google Classroom, dan VARK.

3�1 Mengakui Perbedaan Individu

3�1�1 Aspek Perbedaan Individu

Dalam sejumlah model desain pembelajaran, menganalisis karakter pembelajar 
dikatakan sebagai salah satu komponen untuk menentukan strategi pembelajaran. Smaldino, 
dkk. (2005) menggambarkan analisis pembelajar sebagai langkah awal dalam mendesain 
pembelajaran yang akan menjadi rujukan untuk menentukan metode, media, dan materi yang 
tepat yang didasarkan pada karakteristik pembelajar. Sementara itu, Dick dan Carrey (2009) 
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memasukkan analisis pembelajar sebagai langkah kedua dalam proses desain pembelajaran. 
Analisis ini memainkan peran sebagai landasan dalam menentukan subketerampilan dan 
keterampilan awal pembelajar. Berdasarkan model tersebut, diperlihatkan pentingnya 
menyelidiki pembelajar sebelum menyusun instruksi dalam pembelajaran karena tiap 
pembelajar memiliki karakter khusus. 

Smaldino dkk. (2005) mengkategorikan tiga aspek untuk menganalisis pembelajar: 

a. Karakteristik umum (umur, gender, tingkat keterampilan);

b. Kompetensi awal khusus (pengetahuan sebelumnya)

c. Gaya belajar (audio, visual, kinestetik). 

Terdapat beberapa strategi untuk menganalisis perbedaan individu, seperti meninjau 
catatan akademis, wawancara, tes masuk, diskusi, prates, dan memodifikasi metode 
pembelajaran sehingga sesuai dengan keadaan pribadi pembelajar (personalisasi 
pembelajaran). Semua data ini dapat membantu pengajar dalam memilih tujuan, metode, 
materi, dan media pembelajaran bagi mahasiswa. Dengan kata lain, pembelajaran akan menjadi 
lebih efektif jika desain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, terlepas dari perbedaan 
yang ada. Akan tetapi, usaha mengelaborasi perbedaan individu mungkin akan menjadi penuh 
tantangan. Sebagaimana diungkapkan dalam studinya tentang ontologi untuk personalisasi, 
Altun (2012) mengatakan bahwa satu di antara tantangan dalam mendesain pembelajaran di 
masa sekarang adalah satu pembelajar membutuhkan tidak hanya satu pembelajaran. Artinya, 
pengajar perlu menyediakan berbagai jenis aktivitas untuk memaksimalkan potensi pembelajar.

Satu contoh kategorisasi aktivitas pembelajaran berdasarkan perbedaan individu adalah 
model Mind Style-nya Gregore, yang disintesiskan oleh Butler (1986) dalam Smaldino, dkk. 
(2005). Ia mengelompokkan pembelajar berdasarkan gaya konkret versus abstrak dan acak 
versus runtut. Ia menjelaskan bahwa pembelajar runtut konkret lebih suka menjalani 
pembelajaran dengan pengalaman langsung dan aktif-terlibat (hands-on) dalam suatu 
runtutan logis. Guru bisa menggunakan buku latihan, pembelajaran terprogram, demonstrasi, 
dan latihan laboratorium terstruktur. Adapun pembelajar acak konkret bergantung pada 
pendekatan trial-and-error dan mengambil kesimpulan dari pengalaman eksplorasinya 
Mereka menyukai permainan, simulasi, proyek studi independen, dan pembelajaran lewat 
penemuan. Lebih lanjut, pembelajar runtut abstrak cenderung menerjemahkan makna dari 
pesan verbal dan simbol dalam urutan logis. Aktivitas seperti membaca dan menyimak cocok 
untuk mereka, khususnya dalam format presentasi. Kategori terakhir adalah pemelajar acak 
abstrak yang memiliki kompetensi dalam menyajikan makna melalui media audio visual, 
seperti diskusi, kuliah, tanya jawab, rekaman video, dan televisi. Menganalisis perbedaan 
pembelajar akan membantu pembelajar memilih tujuan, materi, metode pembelajaran. 



85

MODUL No. 6 | Pemanfaatan Teknologi yang Efektif untuk Keberhasilan Karier Akademik

KEGIATAN 1

Pilih satu video tentang aktivitas kelas dari Youtube.com. Tonton dan amati 
karakteristik siswa selama pembelajaran. Kategorisasikan mereka dengan 
menggunakan model Mind Style-nya  Gregore. 

KEGIATAN 2

Sesuai dengan video Anda dalam Kegiatan 1, apa pendapat Anda mengenai 
aktivitas siswa selama proses pembelajaran? Menurut Anda, apakah aktivitas 
tersebut cocok dengan perbedaan-perbedaan individual antarsiswa? Jelaskan 
alasan Anda!

3�1�2 Mengakui Perbedaan Individu: Pengalaman Terbaik 

VS (my.vocabularysize.com) adalah sebuah situs web yang menyediakan tes kosa kata 
bagi siswa untuk mengetahui kemampuan bahasa khusus mereka melalui tingkat kosa kata 
yang mereka capai. Selain itu, situs web ini membolehkan guru, siswa, dan peneliti untuk 
menggunakan tes tersebut untuk berbagai tujuan. Bagi siswa, hal ini sangatlah bermanfaat 
dan mudah digunakan, bahkan bagi siswa yang belum akrab dalam menggunakannya. Tentu 
saja, peran guru tidak sekadar sebagai pemeriksa, tetapi juga bisa membuat sesi tes yang telah 
disesuaikan untuk mengukur besaran kosa kata siswa dalam kelompok atau di rumah mereka 
masing-masing (www.my.vocabularysize.com). Untuk bisa mencoba tes ini, kita tidak perlu 
menggalang pengguna sendiri. Sangatlah mudah memulai tes ini dengan mengklik tombol 
biru yang ada di tengah situs web ini. Terdapat beberapa situs web yang mirip dengan VS, 
seperti BBCiWonder, Vocabulary level Test – Oxford Online English, dan arealme.com. Pada 
intinya, semua situs web ini punya kesamaan, yakni membantu guru, siswa, atau siapapun yang 
ingin mengetahui tingkat kosa kata mereka. Akan tetapi, jika kita menganalisisnya secara detail, 
situs-situs web ini memiliki jumlah pertanyaan dan bentuk pertanyaan yang berbeda-beda. 
Sebagai contoh, my.vocabularysize.com menyediakan 100 pertanyaan yang menampilkan kata 
dan mendukungnya dengan contoh kalimat. Di lain pihak, Oxford Online Test menyediakan 
pertanyaan menjadi berbagai bentuk, seperti antonim, sinonim, dan melengkapi kalimat yang 
tidak lengkap. Selain itu, terdapat beberapa situs web lain yang bisa dikunjungi untuk menguji 
kosa kata Anda, seperti The Compleat Lextutor, _lognostics, It is All in a Word, dan lain-lain. 

Hasilnya, semua aplikasi ini bisa membantu guru untuk mengidentifikasi kebutuhan 
belajar siswa untuk menganalisis hasil tes kosa kata mereka. Setelah menjalankan tes ini, 
para guru dan peneliti dapat menggunakan datanya untuk mendukung desain pembelajaran 
dengan memilih strategi, aktivitas, media, sumber pengajaran yang tepat.
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Gambar 41. Beranda my.vocabularysize.com

Gambar 42. Contoh Tes
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Gambar 43. Contoh tes

Google Forms merupakan cara tepat untuk mengumpulkan dan mengorganisasi 
informasi pada masyarakat sesuai tujuan Anda. Ini adalah media yang membantu Anda 
melakukan survei atau mengumpulkan informasi apapun. Pengguna bisa memutuskan 
tujuan mereka sendiri dalam membuat survei, mengelola registrasi acara, membuat kuis 
pop, dan banyak lainnya. Tidak butuh waktu lama untuk bisa menggunakan aplikasi ini. 
Selain itu, penggunaan Google Forms membantu Anda dalam menjangkau khalayak dan 
mengumpulkan tanggapan dengan mudah. Anda juga bisa membuat formulir unik Anda 
sendiri dengan memilih foto atau logo, dan hal lain yang terkait. Google Forms juga 
menyediakan beberapa opsi tanya jawab yang memberi Anda lebih banyak pilihan. Tersedia 
juga fitur-fitur lain untuk memaksimalkan formulir Anda. Penyajian data menjadi lebih 
mudah, karena tanggapan secara otomatis dikumpulkan di dalam formulir tersebut, disertai 
info dan bagan tanggapan. Pengguna juga bisa terhubung dengan aplikasi Google lainnya, 
seperti Docs, Sheets, dan Slides. (www.google.com)



88

Gambar 44. Opsi Survei

Gambar 45. Contoh Alat Survei
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 VARK memberi tahu sesuatu tentang diri Anda yang mungkin sudah atau belum Anda 
ketahui. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk memahami rekan, orang tua, rekan kerja 
Anda, atau Anda sendiri, dan juga orang lain yang ingin Anda ketahui. Aplikasi ini mudah 
dan praktis bagi pengguna. Tersedia berbagai kuesioner yang memiliki tujuan berbeda-
beda untuk memahami orang atau masyarakat tertentu. Khusus bagi guru dan siswa, situs 
web ini dapat digunakan untuk memahami kebutuhan siswa dalam pembelajaran atau 
apa yang dimiliki siswa sebagai bagian dari karakteristik mereka. Kita mungkin tidak bisa 
mengubahsuaikan kuesionernya karena sudah disediakan templatnya oleh tim VARK. Di 
samping itu, kita bisa mengetahui bahwa kuesioner diperbarui dengan melihat “versinya” di 
laman tersebut. Tentu saja, responden tidak perlu khawatir akan menghabiskan banyak waktu, 
karena VARK hanya menyediakan kurang dari 30 pertanyaan untuk tiap kuesioner. Lebih 
lanjut, kuesioner tersebut tepat untuk menilai karakteristik siswa, khususnya keterampilan, 
minat, dan gaya belajar mereka (www.Vark-learn.com).

Gambar 46. Beranda VARK
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Gambar 47. Kategorisasi VARK

KEGIATAN 3

Rancanglah aktivitas pembelajaran sederhana untuk mengakomodasi semua 
perbedaan individu berdasarkan model Mind Style yang dirumuskan Gregore. 

3�2 Menggunakan Serangkaian Pedagogi: dari Pengajaran Cara Kuno 
Menuju Pengajaran Berbasis Permainan

Kini pengajaran telah bergeser dari pendekatan kuno, di mana guru menyampaikan 
kuliah, mengajarkan kepada siswa tetnang konten yang harus mereka kuasai, ke metode baru 
yang menerapkan studi kasus, permainan, pembelajaran online, pembelajaran campuran saat 
diketahui bahwa siswa/orang dewasa akan belajar secara maksimal ketika mereka terlibat, 
ketika emosi dan pengalaman pribadi dilibatkan. Gamifikasi adalah sebuah contoh cara 
inovatif dalam memotivasi siswa untuk belajar, meningkatkan pengalaman dan keterlibatan 
mereka. Kapp (2012) mendefinisikan gamifikasi sebagai “game-based mechanics, esthetics 
and game thinking to engage people, motivate action, promote learning, and solve problems” 
(dalam Siirilä, 2017, hlm. 13). Kini gamifikasi menjadi popular dalam pengajaran karena 
menarik para siswa yang dikenal dengan sebutan sebagai generasi Milenial, Generasi Digital 
atau Pribumi Digital (Digital Native). Penyebutan ini menggambarkan hubungan mereka 
dengan teknologi komunikasi, pentingnya internet, ponsel pintar, dan media sosial dalam 
kehidupan pribadi dan kerja mereka jika dibandingkan dengan generasi yang lebih tua yang 
tidak terlalu akrab dengan penggunaan semua teknologi tersebut (mereka disebut sebagai 
Imigran Digital) (Bielenia-Grajewska 2015; Jackson 2016). Siswa masa kini juga disebut 
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sebagai “less is more generation” yang dicirikan oleh ketiadaan batasan yang terkait dengan 
tempat, waktu, atau halangan sosial dan komunikasi (Bielenia-Grajewska 2015). Terakhir, 
generasi ini akrab dengan beberapa jenis permainan online. 

Gamifikasi dalam pengajaran bergantung pada karakteristik elemen dalam permainan, 
yang beberapa di antaranya ditemukan dalam pengajaran. Sebagai contoh, dalam permainan, 
orang bermain untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk menang. Senafas dengan 
itu, siswa belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam permainan, pemain 
naik dari satu level ke level berikutnya tergantung dari skor yang mereka raih. Dalam 
pembelajaran, mahasiswa wajib menyelesaikan mata kuliah prasyarat dan menunjukkan 
tingkat pengetahuan tertentu agar bisa mencapai kemajuan secara akademis (Jackson 2016). 
Cakupan riset tentang efektivitas gamifikasi dalam pengajaran menunjukkan bahwa ada 
dampak positif dalam kinerja pembelajaran (Jackson 2016).

Stott dan Neustaedter membuat daftar karakteristik gamifikasi (konsep desain permainan) 
yang membuat gamifikasi berhasil dalam pengajaran: kebebasan untuk gagal, tanggapan cepat, 
Kemajuani, cerita. Siswa bebas berpartisipasi dalam sebuah permainan dan bahkan jika mereka 
tidak berprestasi dalam permainan hal itu tidak akan mempengaruhi penilaian akhir mereka. 
Mereka dibebaskan untuk mengambil risiko dan melakukan eksperimen yang mendorong 
mereka untuk fokus pada proses pembelajaran. Tanggapan merupakan elemen penting dan 
memotivasi dalam sebuah permainan, terutama penting dalam mengajar generasi masa kini 
(Siirilä (2017). Hal itu bisa dilakukan melalui poin, Kemajuan, atau lencana penghargaan. Agar 
efektif, tanggapan bisa diberikan secara berkala dan diberi target. Kemajuani membantu untuk 
membimbing siswa menjalani pelajaran dengan mengorganisasi informasi menjadi bagian/
kategori. Contoh dimulai  dari tugas/keterampilan dari tingkat sederhana diikuti dengan yang 
lebih rumit di mana tugas/keterampilan yang rumit membutuhkan pengetahuan sebelumnya 
yang lebih sederhana (contoh, mulai dari mengidentifikasi, memahami hingga menganalisis, 
mengevaluasi hingga menyusun dan menciptakan) (Stott dan Neustaedter). Aspek lain yang 
membuat permainan lebih menarik dan membuat pembelajaran lebih efisien adalah pemasukan 
unsur cerita dalam permainan sebagaimana terjadi di beberapa permainan (misalnya Monopoli 
– cerita tentang cara menjadi orang kaya). Sambil mendesain sebuah proses belajar yang diberi 
unsur permainan, kita bisa mencari cerita tertentu yang bisa dikaitkan dengan konten dalam 
pelajaran tersebut. Para pengajar lain telah menambahkan karakteristik permainan, seperti 
kesenangan, proses kolaboratif, dan kompetisi. 

Guna merencanakan aktivitas gamifikasi (merencanakan berbagai jenis tugas) dan 
memahami perilaku utama siswa yang memainkan permainan, diperlukan pemahaman 
terhadap jenis pemain. Bartle mengembangkan empat kategori pemain (Game Development 
2013):
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• Pembunuh – suka memprovokasi dan menyebabkan kekacauan dalam permainan, 
merasa dominan atas pemain lain.

• Pejuang – memiliki sifat kompetitif, menikmati menyelesaikan tugas berat, usaha 
mencapai hasil maksimal.

• Sosializer – sangat tertarik membangun hubungan dengan pemain lain, sering 
terlibat dalam aspek masyarakat dalam suatu permainan.

• Eksplorer – tertarik daam menemukan dunia permainan, aturan permainan, 
mekanismenya, trik, rahasia, dan jalan pintas.

Perlu dicatat bahwa kebanyakan orang merupakan socializer, bukannya pembunuh atau 
pejuang (achiever). Oleh karenanya, gamifikasi kita tidak perlu terlalu kompetitif. 

Elemen mekanisme yang digunakan dalam mendesain permainan (berdasarkan Jackson 
2016; Cyrklaff 2016) adalah:

• Level: level harus didesain sedemikian rupa sehingga level awal bisa dicapai dengan 
mudah dan cepat, lalu dibuat semakin tinggi dan semakin sulit untuk dicapai; level 
tertentu bisa dijadikan sumber kebanggaan dan berakibat mendapat pengaguman 
dari pemain lain.

• Pencapaian: tantangan (bonus tugas), tersedia ketika level tertentu dicapai atau 
sejumlah poin terkumpul (di berbagai poin selama permainan), prestasi mereka 
memungkinkan pemain memperoleh poin, hadiah, dan lencana lebih banyak.

• Lencana: didapat dari berbagai prestasi, “untuk prestasi tantangan dan prestasi 
partisipasi, untuk pembelajaran, manajemen waktu, dan kecermatan, untuk 
kontribusinya terhadap rangkaian diskusi dan bacaan/pungutan suara terkait 
konten, atau untuk kinerja dan kesenangan.” (Jackson 2016).

• Mata uang virtual (dalam permainan): bisa digunakan untuk membeli petunjuk 
guna menyelesaikan tugas atau pekerjaan, tambahan kesempatan penyerahan tugas, 
kemungkinan gagal dalam kuis, memperpanjang tanggal pengumpulan tugas tanpa 
kena penalti, dll.

• Grafik skor/pelacakan Kemajuan – memerlihatkan Kemajuan selama permainan 
berlangsung dan ketika mencapai tujuan, memperlihatkan pemain terbaik, yang 
bisa membangkitkan motivasi pada pemain lain.

• Barang berharga dan ruang virtual–paling menarik bagi pemain yang bermain 
karena alasan sosial.

• Papan peringkat – terdapat hasil beragam dalam hubungannya dengan 
efektivitas penggunaan papan peringkat; bagi sebagian siswa, papan peringkat 
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bisa meningkatkan keterlibatan, sedangkan bagi sebagian lainnya malah menjadi 
semacam tekanan dan menurunkan motivasi (Siirilä (2017).

• Putaran keterlibatan sosial – ruang obrolan, forum, diskusi grup.

Tabel di bawah menampilkan lebih banyak elemen permainan lengkap dengan definisi 
dan tujuannya.

Tabel 7. Elemen, definisi, dan tujuan permainan

Elemen Permainan Definisi

Pencapaian
Hadiah yang diberikan usai menyelesaikan aksi tertentu 
yang membutuhkan aktivitas yang tidak “normal” dalam 
melakukannya.

Avatar (*)
Karakter virtual yang merepresentasikan pengguna. Bisa 
diubah secara bebas oleh siswa untuk menunjukkan 
kepribadiannya.

Lencana 
Tanda pengakuan yang menunjukkan bahwa pengguna 
telah mencapai level baru atau menyelesaikan tugas.

Tantangan
Teka-teki atau tugas lain yang lebih sukar yang 
membutuhkan usaha keras untuk menyelesaikannya.

Kolaborasi (*) Bekerja-sama dengan siswa lain rekan permainan.

Kompetisi
Mengorganisasi kompetisi antarpengguna di mana 
pemenang akan mendapat hadiah.

Lingkungan (*)
Dunia virtual seputar di mana pengguna bisa berinteraksi 
dengan berbagai objek.

Tanggapan
Tanggapan langsung tentang kemajuan yang dicapai siswa 
dan pengakuan atas tugas yang telah diselesaikan.

Tujuan(*)
Titik capaian atau target sebagai tujuan yang diharapkan 
akan dicapai siswa.

Papan peringkat
Untuk menunjukkan kedudukan pengguna dibandingkan 
dengan pengguna lain.

Level Tahap atau titik batas yang ditentukan dalam hal kemajuan.
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Elemen Permainan Definisi

Misi
Seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan siswa 
untuk mendapat hadiah tambahan.

Notifikasi
Menunjukkan pencapaian pada pengguna ketika perilaku 
yang diharapkan telah dicapai.

Grafik performa (*)
Untuk memerlihatkan perkembangan keterampilan siswa 
terkait kinerja dalam bentuk grafik.

Poin

Hadiah yang diberikan kepada pengguna karena 
penyelesaian sebuah tugas, misalnya bisa berupa mata 
uang atau poin (pengalaman) yang diperlukan untuk 
meningkatkan karakter.

Bilah Kemajuan (*) Untuk memerlihatkan kemajuan belajar atau tugas siswa.

Petunjuk waktu
Untuk menetapkan batas waktu tertentu bagi siswa dalam 
menyelesaikan sebuah tugas atau waktu yang dibutuhkan 
bagi penyelesaian tugas oleh siswa

Cerita
Membuat cerita naratif dalam platform dan menciptakan 
perasaan bahwa siswa sedang berintraksi sosial dan tidak 
sedang belajar.

Jenis latihan variabel (*)
Memberikan siswa berbagai jenis latihan, seperti kuis, esai, 
pilihan ganda, tugas kelompok, koreksi teman, dan lain-lain

Barang berharga virtual
Objek bukan fisik dan tidak berwujud yang bisa 
diperoleh pengguna dalam lingkungan gamifikasi dengan 
menggunakan poin.

Sumber: Siirilä (2017).
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Menurut studi yang dilakukan oleh Siirilä (2017) elemen permainan yang 
direkomendasikan untuk digunakan dalam pelajaran di pendidikan tinggi adalah: pencapaian, 
lingkungan, tanggapan, tujuan, level, grafik performa, bilah kemajuan. Adapun yang tidak 
direkomendasikan adalah: avatar, lencana, kompetisi, petunjuk waktu.

Berbicara tentang tipe-tipe pemain dan kebutuhan psikologis yang bisa dipenuhi oleh 
elemen permainan, berikut di bawah ini adalah gambar yang memerlihatkan keterkaitan 
elemen permainan dan jenis kebutuhan, seperti kompetensi, otonomi, dan keterhubungan 
sosial.

Tabel 8. Kebutuhan psikologis dan elemen permainan yang terkait.

Kebutuhan psikologis Elemen desain permainan

Kebutuhan atas kompetensi
Poin, grafik performa, lencana, papan peringkat, 
tanggapan positif, tantangan optimal, informasi terkait 
kemajuan, kontrol intuisi, level.

Kebutuhan atas otonomi
Avatar, cerita, profil, rangkaian perintah (macros), 
antarmuka yang bisa dikonfigurasi, aktivitas alternatif, 
kontrol privasi, kontrol notifikasi.

Kebutuhan untuk terhubung
Cerita, rekan dalam tim, tujuan bersama, kelompok, 
pesan, blog, koneksi dengan jaring sosial, pesan.

Sumber: Siirilä (2017).

Tidak ada daftar elemen permainan yang akan selalu berhasil dalam memotivasi siswa 
untuk ambil bagian dalam permainan. Oleh karenanya, ada pentingnya untuk merencanakan 
dan mendesain permainan secara cermat. Pada kenyataannya, guru belajar apa yang berfungsi 
dan tidak berfungsi ketika tidak sedang dalam pelajaran yang digamifikasi.

Aktivitas/elemen permainan wajib memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Aktivitas bisa diulang jika gagal. Tujuan akhirnya adalah bahwa siswa belajar, sehingga 
fungsi ulang harus menjadi opsi standar. Selain itu, perulangan meningkatkan 
peluang siswa untuk memperbaiki keterampilan atau memeroleh pengetahuan 
tertentu.

• Kelayakan – tugas gamifikasi haruslah bisa dicapai sehingga perlu disesuaikan 
dengan keterampilan dan pengetahuan siswa (mungkin untuk dilakukan).
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• Peningkatan level kesulitan tugas  – tiap tugas yang berurutan haruslah menjadi 
lebih kompleks, menuntut usaha lebih keras dari siswa dan memerlukan penggunaan 
pengetahuan dan keterampilan yang baru saja mereka peroleh selama menempuh 
pelajaran.

• Banyak jalur – siswa harus bisa untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai 
jalur karena mereka perlu mengembangkan keterampilan yang beragam. Siswa 
harus bisa membuat strategi mereka sendiri terkait cara mencapai tujuan mereka. 
Peran aktif siswa dalam memilih cara melalui proses pembelajaran merupakan salah 
satu ciri-ciri utama pembelajaran aktif (Jackson 2016).

Sejumlah praktisi pelajaran tergamifikasi mengklaim bahwa menghubungkan hasil 
permainan dengan nilai akhir pelajaran meningkatkan motivasi untuk berpartisipasi dalam 
gamifikasi (Glac 2017; Landers 2014). Mereka juga mengatakan bahwa penggunaan poin, 
lencana, dan papan peringkat secara terus-menerus tidak akan cukup untuk membangkitkan 
kreativitas dan membuat mereka berkolaborasi. Partisipasi dalam game tidak boleh dipaksa 
– siswa harus memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin berpartisipasi atau 
tidak dalam suatu permainan. Siswa yang tidak ikut bermain akan menyelesaikan pelajaran 
dengan cara tradisional.

Tiap pelajaran yang tergamifikasi harus memiliki buku aturan bermain yang akan 
menjadi rujukan bagi guru maupun siswa selama permainan (pelajaran). Aturan bermain 
ini juga disebut sebagai mekanika permainan dan terdiri dari aturan, tujuan, hadiah, dan 
interaksi. Aturan bermain ini bisa juga dilengkapi dengan peta permainan di mana siswa 
dapat melihat tugas yang direncanakan pada momen tertentu selama pelajaran berlangsung.

Dinamika permainan merupakan bagian penting dari pelajaran tergamifikasi. Dinamika 
didefinisikan sebagai perilaku pengguna, bagaimana reaksi pengguna terhadap mekanika 
permainan. Beberapa dinamika utama gamifikasi adalah yang tersaji dalam gambar di bawah 
sebagai berikut.
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Tabel 9. Dinamika dalam gamifikasi – contoh dan definisi.

Elemen Penjelasan Tujuan
Mekanika 

terkait 
Permainan

Hadiah
Diberikan setelah tindakan 
diselesaikan. Biasanya berupa 
poin.

Menstimulasi perulangan 
perilaku.

Poin

Status

Setelah terlibat dalam 
aktivitas, pengguna 
memperoleh level atau item 
untuk diperlihatkan pada 
pengguna lain.

Orang punya kebutuhan 
untuk diakui; terkenal, 
meraih gengsi, perhatian, 
penghargaan dan 
kehormatan.

Level

Prestasi/ 
pemenuhan

Tantangan lebih berat, tetepi 
masih mungkin dilakukan, 
yang dirasa perlu diselesaikan

Memenuhi kebutuhan 
menyelesaikan sesuatu 
yang sulit melalui usaha 
yang tidak sebentar dan 
berulang-ulang.

Pencapaian

Ekspresi 
diri

Produk virtual atau avatar 
yang bisa disesuaikan dengan 
keinginan pengguna agar 
pengguna bisa menciptakan 
identitas mereka.

Orang punya kebutuhan 
untuk mengekspresikan 
otonomi dan orisinalitas 
untuk membedakan diri 
dengan orang lain.

Barang dan 
ruang virtual

Kompetisi 

Mengorganisasi kompetisi 
antarpengguna di mana hanya 
pemenang yang beroleh 
hadiah

Berkompetisi dan 
membandingkan hasil 
yang dicapai dengan 
pengguna lain akan 
meningkatkan performa.

Papan 
peringkat

Perilaku 
negatif

Curang, menggertak, 
sombong

Bukan dinamika yang 
diharapkan.

Sumber: Siirilä (2017).

Estetika gamifikasi dipahami sebagai fitur desain yang menyediakan elemen audio, 
visual, atau fantasi kepada pemain.
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3�3 Menerapkan gamifikasi dalam pelajaran

Langkah pertama adalah melihat karakter siswa dan cara mereka belajar 
untuk menyesuaikan diri dengan alat dan teknik dalam gamifikasi. Guru juga perlu 
memertimbangkan keterampilan yang diperlukan untuk gamifikasi (penggunaan aplikasi 
internet, dll.). Berikutnya, tujuan pembelajaran harus didefinisikan dengan jelas. Langkah 
ketiga adalah pembuatan konten ajar dan aktivitas permainan. Langkah berikutnya disebut, 
mengikuti Huang dan Soman (2013), “menyusun pengalaman”. Selama tahap ini guru 
mengidentifikasi “tahap dan tonggak pencapaian (milestone) yang tepat untuk mengurutkan 
pengetahuan secara efektif dan mengukur apa yang perlu diketahui siswa untuk maju. 
Membagi materi menjadi sekian seri tujuan kecil yang mudah dikelola dan memberi hadiah 
siswa atas kesuksesan mereka merupakan hal utama bagi motivasi dan pembelajaran siswa” 
(Jackson 2016). Dalam gamifikasi, pencapaian individu maupun aspek sosial dari tugas 
merupakan hal yang sama pentingnya (kompetisi dan kerja sama). Hal ini memberi motivasi 
pada siswa bahwa kemajuan dan pencapaian mereka diketahui publik.

Aturan umum pelajaran tergamifikasi: tidak ada penalti bagi peserta permainan (tidak 
ada pengurangan poin ataupun dampak hasil permainan pada nilai akhir siswa), aktivitas 
gamifikasi dapat dilakukan di kelas maupun di rumah, bentuk aktivitas harus beragam agar 
semua jenis siswa dapat memilih metode pengumpulan poin/bermain yang mereka senangi 
(semua jenis siswa, misalnya ada siswa yang senang berbicara di kelas, dan ada yang lebih 
suka menulis), guru yang baru mulai membuat gamifikasi pelajaran mereka harus memulai 
dengan yang sederhana, dengan tugas dan aturan bermain yang sederhana karena mereka 
perlu mempelajari prosesnya dan mereka harus mengingat bahwa pelajaran tergamifikasi 
lebih banyak makan waktu dibandingkan dengan pelajaran “standar”. 

3�4 Membangun Interaksi Positif

3�4�1 Interaksi Pembelajaran di Era Digital

Interaksi dalam pembelajaran memainkan peran penting, yakni mengontrol pembelajar, 
menyediakan output pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa (Sims,1999 
dalam Anderson, 2008). Perkembangan teknologi menawarkan lebih banyak teknik 
dalam membangun interaksi selama proses pembelajaran. Guru dan siswa tidak hanya 
berkomunikasi selama aktivitas kelas, tetapi juga berbagi gagasan dengan menggunakan 
platform online, misalnya media sosial, surel, LMS (learning management system) atau pesan 
pendek. Sebagai akibatnya, guru perlu membangun lingkungan tertentu untuk menjaga 
interaksi tetap berlangsung. 
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Ada enam jenis interaksi yang diajukan oleh Anderson (2008): a) interaksi siswa-siswa; 
b) interaksi siswa-konten; c) interaksi siswa-guru; d) interaksi guru-konten; e) interaksi 
guru-guru, dan f) interaksi konten-konten. Interaksi-interaksi ini memberi peluang bagi 
guru dan siswa menggunakan berbagai media pembelajaran untuk menjaga kemajuan 
pembelajaran dalam konteks pembelajaran online dan pembelajaran campuran (kombinasi 
antara pertemuan online dan offline). 

Tabel 10. Enam Jenis Interaksi

Jenis Interaksi Deskripsi

Interaksi Siswa-Siswa
Interaksi siswa-siswa efektif untuk membangun keterampilan 
berkomunikasi dan kompetensi interpersonal melalui kerja 
kelompok atau belajar bersama

Interaksi Siswa-Konten

Siswa mengakses informasi dari banyak sumber, tidak hanya 
buku teks, tetapi juga sumber online. Oleh karenanya, konten 
harus didukung oleh pusat akses yang ramah pengguna 
(misalnya, perpustakaan online), petunjuk untuk mengakses 
dan membaca konten, dan instruksi jelas untuk melakukan 
aktivitas. 

Interaksi Siswa-Guru

Interaksi siswa-guru selama pembelajaran offline biasanya 
lebih bersifat “tanggapan yang berpusat pada guru” karena 
siswa mengharapkan arahan langsung dari guru. Dalam 
interaksi online, terbuka peluang lebih luas bagi siswa lain atau 
tutor/asisten pengajar untuk membantu proses pembelajaran.

Interaksi Guru-Konten

Guru “berinteraksi” dengan konten ketika ia mendesain 
dokumen pembelajaran sebagai proses sistematis. Prosedur 
rencana pelaksanaan pembelajaran  menjelaskan bagaimana 
guru mempresentasikan gagasan mereka untuk meningkatkan 
pembelajaran. 

Interaksi Guru-Guru
Kolaborasi guru memungkinkan mereka untuk mendukung 
satu sama lain dalam ruang kelas atau meningkatkan 
perkembangan profesional.

Interaksi Konten-Konten

Satu materi terdiri dari elaborasi dari beberapa informasi 
yang didasarkan pada berbagai fakta dan data. Perkembangan 
teknologi menawarkan sumber multimedia untuk mencakup 
satu topik. 
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Berdasarkan tabel di atas, membangun interaksi positif didefinisikan sebagai satu proses 
interaksi lengkap untuk mendukung pembelajaran. Hal ini tidak terbatas pada interaksi 
antara guru-siswa atau siswa-siswa, tetapi juga melibatkan interaksi dengan perangkat keras/
lunak, aplikasi pembelajaran, permainan online, atau media digital lain untuk mendukung 
pembelajaran di luar ruang kelas.

Model Interaksi

Guna memaksimalkan penggunaan teknologi, terdapat dua model interaksi yang 
berpotensi mempermudah berbagai jenis interaksi, yaitu: a) model collaborative-community 
of inquiry b) model community of learning (Anderson, 2008). Model collaborative-community 
of inquiry memfasilitasi pembelajar untuk menguasai konten dengan menjelajahi berbagai 
bentuk sumber (online dan offline) mereka membangun pemahaman melalui interaksi dengan 
konten dan pembelajar lainnya. Peran guru dalam model ini adalah mempersiapkan konten 
yang relevan dan instruksi yang jelas. Adapunmodel community of learning menekankan 
pembelajaran secara independen. Siswa berinteraksi dengan konten untuk mempraktikkan 
pemahaman mereka. Berdasarkan ilustrasi ini, model collaborative-community of inquiry sesuai 
untuk penyampaian konten, sedangkan model community of learning menekankan praktik. 

Menerapkan Model Interaksi untuk Aktivitas Kelas

Guna menerapkan model interaksi, yang diajukan oleh Anderson (2008), guru bisa 
mengelaborasi model dengan kategorisasi pembelajaran oleh Mark Prency (2001). Mark 
Prency (2001) dalam Anderson (2008) menerapkan interaksi didasarkan pada “Bagaimana 
siswa mempelajari konten?”.

Tabel 11.  Aktivitas Pembelajaran berdasarkan pada Model Interaksi

Model Interaksi Aktivitas

Model collaborative-community of inquiry 
(membangun teori, pengetahuan faktual, 
pengetahuan konseptual, atau pengetahuan 
metakognitif)

• Menemukan fakta
• Menganalisis konten
• Menjelaskan prosedur
• Menjelaskan proses
• Membangun keterampilan

Model community of learning (menciptakan 
produk berdasar pada kreativitas dan inovasi)

• Observasi
• Menciptakan desain
• Membangun penalaran
• Pertunjukan/permainan Peran

Pendek kata, guru perlu menyeleksi aktivitas paling efektif untuk mendukung interaksi 
positif. 
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3�4�2 Membangun Interaksi Positif: Praktik Terbaik

1. Sumber Digital (Ted Ed/ed.ted.com)

Pada tahun 2012, TED-ED telah tersedia di situs web TED. TED-ED menyediakan 
berbagai video edukasi untuk mendukung guru dalam mengajarkan pengalaman “flipped” 
classroom (kelas “terbalik”) dengan menggunakan animasi menarik untuk membantu siswa 
memahami materi dengan mudah. Kelas “terbalik” adalah strategi pembelajaran yang 
menggabungkan pembelajaran offline dan online. Dalam kasus ini, pelajar akan belajar materi 
di luar kelas dan membahasnya dengan rekan dan guru mereka. Hal terpenting, penggunaan 
TED-ED didukung oleh beberapa fitur, seperti fitur “Share” (Bagikan) untuk mengeposkan 
video terpilih ke publik (atau grup tertentu), “Think” (Berpikir) menyediakan pertanyaan 
pilihan ganda atau pertanyaan terbuka terkait dengan video, “Dig Deeper” (Gali lebih Dalam) 
menyediakan sumber pembelajaran lain, dan “Discuss” (Diskusikan) merupakan sebuah 
forum online untuk melakukan diskusi dengan komunitas tertentu. Dengan menggunakan 
alat ini, guru memiliki pendalaman konteks dalam percakapan, melibatkan siswa sembari 
menyaksikan video, dan menyediakan diskusi mendalam, baik secara online maupun offline 
(Russell, 2016; Ahluwalia, 2018; & Graham). 

Gambar 48. Beranda Ted-ed
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Gambar 49. Fitur Ted-ed

Selain itu, materi TED-ED bisa digandakan dan disesuaikan dengan siswa Anda sendiri. 
Sebagai contoh, jika Anda ingin menemukan video dari Youtube, Anda bisa mengunggahnya 
dalam kotak TED-ED Anda. Lebih lanjut, guru juga bisa “menyesuaikan” pelajaran yang 
sudah ada dengan menyunting teks dalam pelajaran tersebut, menambahkan dan mengurangi 
pertanyaan, sumber, diskusi, dan bahkan meniadakan seluruh bagian tersebut (Graham).

Gambar 50. Aktivitas dalam Ted-ed
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Sejalan dengan hal ini, beberapa peneliti telah selesai mengilustrasikan penerapan TED-ED 
untuk membangun interaksi positif. Pink (2009) dalam Rubenstein (2012) berpendapat bahwa 
keterlibatan akan dicapai andai kata siswa punya kesempatan untuk memilih minat mereka 
sendiri. Melibatkan TED-ED bisa mendukung strategi ini yang dimulai dari meminta siswa 
untuk memilih video dan pertanyaan pengarah sebelum kelas dimulai, lalu menggunakan jam 
di kelas untuk melakukan percakapan bermakna. Dengan kata lain, menurut Dan Mayer (2010) 
dalam Rubenstein (2012), videos yang disediakan dalam situs web ini (atau yang kita buat) 
tidak hanya akan mendukung siswa, tetapi juga bermanfaat bagi guru lain untuk mengevaluasi 
buku teks mereka dalam rangka memastikan bahwa mereka tidak melewatkan sesuatu. Sama 
juga halnya Cox (2011) dalam Russell (2016) menjelaskan bahwa penggunaan pembelajaran 
campuran (menggunakan TED-ED) bisa mendukung siswa untuk semakin berkemampuan 
dalam interaksi antara mereka dengan sesama siswa dan dengan pengajar. Dalam hal ini, 
interaksi bisa terjadi secara online dan offline. Sebagai hasilnya, TED-ED mendukung guru 
dan siswa untuk membangun interaksi melalui fitur-fitur yang tersedia di situs web ini atau 
berinteraksi secara langsung melalui diskusi dan tanya jawab. 

2. Sistem Media Pembelajaran (Google Classroom) 

 “Google Classroom membantu siswa dan guru menyusun tugas, mendorong kolaborasi, 
dan menumbuhkan komunikasi yang lebih baik.” Pernyataan ini berasal dari situs web resmi 
Google Classroom (edu.google.com) yang dikenal sebagai alat bantu di bidang pendidikan.  
Google Classroom tersedia pada 2014 dan tercakup dalam Google Aps. Alat ini memfasilitasi 
guru dalam membuat pengajaran menjadi lebih produktif, kolaboratif, dan bermakna. 
Selain itu, alat ini menghubungkan guru dan murid dalam kelas virtual. Sebagaimana yang 
ditunjukkan pada gambar di bawah, kelas digambarkan menjadi berbagai kotak warna-warni 
dengan sejumlah siswa

Gambar 51. Kelas dalam Google Classroom
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Gambar 52. Salah satu langkah membuat kelas di Google Classroom

Gambar 53. Aplikasi ponsel Google Classroom

Shaharanee, Jamil, & Rodzi (2016) melakukan riset terhadap 100 siswa dan diketahui 
bahwa perbandingan kinerja dalam kelas Google Classroom menunjukkan perbaikan 
di beberapa bidang, seperti komunikasi, interaksi, manfaat nyata, penggunaan mudah, 
dan kepuasan seluruh siswa. Selain itu, pengguna yang telah akrab menggunakan Google 
Classrom berpendapat bahwa kelas ini sangat membantu dalam meningkatkan interaksi 
guru-siswa selama proses pembelajaran.
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Gambar 54. Sistem penilaian di Google Classroom

Temuan riset menunjukkan bahwa Google Classroom bersifat mudah digunakan dan 
sangat membantu dalam membangun interaksi. Heggart & Yoo (2018) melaporkan bahwa 
GoogleClassroom mendukung pembelajaran kolaboratif di mana siswa bisa berpartisipasi 
dalam bentuk komentar. Dalam hal ini, siswa bisa berinteraksi di bagian komentar dalam 
rangka menanggapi sesuatu atau menanggapi komentar siswa lain. Di samping itu tiap siswa 
memiliki hak untuk menanggapi sesuatu berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Berbeda 
dari kelas tradisional, di mana sesi diskusi didominasi hanya oleh beberapa siswa tertentu, 
dalam Google Classroom semua siswa dimungkinkan untuk mengungkapkan apa yang 
ingin mereka sampaikan. Peneliti menemukan bahwa beberapa siswa lebih menikmati 
berpartisipasi dalam diskusi secara elektronik dibandingkan secara verbal.

3. Permainan Digital (Kahoot.com)

Melibatkan permainan dalam pembelajaran diperlukan untuk membantu siswa 
menikmati dan semakin tertarik berpartisipasi dalam pembelajaran. Sebagaimana dinyatakan 
(Locorish dkk., 2018), GSRSs (Game-based Student Response Systems, misalnya Kahoot!) 
digunakan untuk mendukung pembelajaran, keterlibatan, motivasi, dan kesenangan 
selama proses pembelajaran. Lebih lanjut, riset mereka menemukan bahwa interaksi dan 
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keterlibatan merupakan manfaat utama yang ditawarkan Kahoot! kepada siswa dan guru. 
Mereka menjelaskan bahwa sebagian besar peserta bersepakat bahwa Kahoot! meningkatkan 
interaksi dan keterlibatan mereka dalam pelajaran melalui diskusi, kompetisi, dan anonimitas. 

Gambar 55. Aplikasi Kahoot

Gambar 56. Kuis dalam Kahoot

Dalam sebuah diskusi di Kahoot!, siswa berinteraksi dan terlibat dengan menjawab 
pertanyaan, berpartisipasi dalam kuis, dan berdiskusi. Lebih lanjut, siswa merasa bahwa 
mereka merasa sangat terlibat dalam lingkungan pembelajaran bersama kawan, rekan 
sekelas, guru atau dengan seluruh anggota kelas. Kahoot merupakan salah satu permainan 
belajar yang menyediakan permainan dengan berbagai pertanyaan terkait topik tertentu. 
Dalam konteks kompetisi, siswa termotivasi untuk terlibat dengan materi pembelajaran 
dan mendorong mereka berinteraksi dengan rekan mereka. Dalam konteks Anonimitas, 
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keuntungan untuk siswa adalah bahwa mereka merasa nyaman untuk menjawab pertanyaan 
tanpa khawatir dihakimi. Mereka juga dimungkinkan untuk memilih nama-nama lucu 
agar semakin terasa menyenangkan, meskipun penting untuk mengingatkan mereka agar 
menggunakan nama yang sesuai dalam permainan ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, 
penggunaan Kahoot! memungkinkan guru membangun interaksi positif  bagi siswa dalam 
konteks interaksi siswa-siswa, siswa-guru, siswa-pengajar. 

KEGIATAN 1

Mengidentifikasi jenis teknologi media untuk mendukung enam jenis interaksi di 
bawah. 

Jenis Interaksi Media (offline/online)

Interaksi siswa-siswa ……………………………………………

Interaksi siswa-konten ……………………………………………

Interaksi siswa-guru ……………………………………………

Interaksi guru-konten ……………………………………………

Interaksi guru-guru ……………………………………………

Interaksi kontek-konten ……………………………………………

KEGIATAN 2

Temukan satu contoh untuk tiap model interaksi berdasarkan temuan riset terkini. 
Buatlah analisis interaksi tersebut dengan menggunakan templat berikut. Sebutkan 
sumbernya.

Model Interaksi Aktivitas Media

Model collaborative-community 
of inquiry

……………… ………………

Model community of learning ……………… ………………

KEGIATAN 3

Menurut temuan dalam Kegiatan 2, apa kekuatan dan kelemahan model interaksi 
tersebut? Jelaskan jawabanmu. Ubah kelemahan untuk menyelesaikan masalah.
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3�5  Memantau Kemajuan dan memberikan tanggapan

Memantau kemajuan pembelajaran dan memberikan tanggapan tak perlu disangsikan 
merupakan komponen utama dari apa yang disebut sebagai pendidikan berkualitas 
tinggi. Sederet penelitian bidang pendidikan tidak hanya telah mendokumentasikan dan 
mengkonfirmasi temuan mengenai peran penting dan strategis pemantauan kemajuan 
pembelajaran dan penyediaan tanggapan, tetapi juga cara melaksanakan pemantauan 
kemajuan pembelajaran dan penyediaan tanggapan yang efektif. 

Meningkatkan kinerja pembelajar bisa dimulai dari melibatkan pemantauan terus-
menerus terhadap pembelajaran mereka. Artinya, “mencari tahu dan merekam bagaimana 
pembelajar mengalami kemajuan dalam pembelajaran mereka selama mereka berproses 
mulai dari awal sampai titik tertentu pelajaran [ ].” (Brown, 1999). Pada kenyataannya, 
ada keyakinan bahwa terdapat hubungan antara memantau kemajuan pembelajar dan 
peningkatan prestasi/performa akademik mereka (Cotton, 1988). Tanggapan yang diterima 
pembelajar sebagai bagian dari pemantauan dan observasi instruktur mengindikasikan 
adanya akuntabilitas pembelajaran dalam pelajaran atau kelas di mana pembelajar dipandang 
bertanggung jawab tidak hanya dalam kaitannya dengan produknya, tetapi juga dengan 
proses pembelajaran. Pada gilirannya, hal ini bisa menumbuhkan kesadaran yang lebih baik 
di antara para pembelajar untuk lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Selain 
itu, pengawasan secara berkala dan sistematis terhadap pembelajaran siswa juga membantu 
instruktur dalam memahami kondisi pengetahuan terkini pada siswa sebagai dasar bagi 
peningkatannya. Lebih lanjut, hal ini membantu pengajar dan/atau instruktur menjadi lebih 
sadar terhadap dampak dan efektivitas instruksi yang mereka sampaikan, sebagaimana 
tercermin dari kemajuan atau kemajuan pembelajar. 

Meski pengujian terstandardisasi dan penilaian sumatif hampir selalu dipandang sebagai 
cara menyediakan gambaran yang tampaknya akurat atas kompetensi dan performa terkini 
pembelajar (berfungsi sebagai bantuan prediksi prestasi akademik mereka), penilaian formatif 
yang melibatkan berbagai cara memantau kemajuan pembelajar selama ini telah menjadi 
bagian penting dari praktik kelas sehari-hari yang dilakukan oleh pengajar/instruktur, yang 
dalam beberapa kasus, mereka tidak selalu menyadari sedang menjalankannya. Dengan 
demikian, pemantauan kemajuan pembelajar secara formal maupun informal perlu dibuat 
secara sistematis dan dijadikan sebagai bagian dari kurikulum dan desain pelajaran maupun 
strategi pembelajaran instruktur, karena adanya kebutuhan kuat bahwa pelajaran harus bisa 
menghasilkan dan menghadirkan bukti pembelajaran yang menunjukkan bahwa proses 
pembelajaran yang bertanggung jawab sedang berlangsung. Hal ini terutama berlaku dan 
jelas terbukti dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi dan berpusat pada siswa.
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Pemantauan kemajuan pembelajaran dan penyediaan tanggapan tentunya bukan 
dilakukan karena semata-mata perlu dilakukan, melainkan karena kedua hal tersebut 
berfungsi sebagai media yang membantu instruktur dalam mengkaji ulang dan meningkatkan 
desain pelajaran dan strategi pembelajaran mereka. Bagaimana kedua hal ini dilaksanakan 
tidak kalah penting. Literatur-literatur riset pendidikan telah mengidentifikasi beberapa cara 
mengawasi kemajuan pembelajar, yang di antaranya meliputi:

1. Tinjauan kelas secara berkala, dalam bentuk teknik mengajukan pertanyaan 
dan penyelidikan, serta dalam bentuk kuis. Teknik-teknik khusus ini dapat 
membantu mendeteksi celah dan/atau kesalahpahaman pengetahuan di pihak 
pembelajar

2. Mengawasi tugas individu (seatwork), dengan instruktur berputar dan 
memeriksa siswa selama kelas berlangsung

3. Memberi tugas, mengawasi, memberi nilai, memberi tanggapan pada pekerjaan 
pembelajar

4. Meninjau dan menginterpretasi data performa pembelajar, misalnya, melalui 
rekaman kelas dan portofolio pembelajar.

Riset sebelumnya juga dengan tegas mengonfirmasi bahwa kombinasi penggunaan 
metode pengawasan yang dijelaskan di atas berkontribusi pada hasil pengawasan yang 
jauh lebih efektif. (Cotton, 1988). Hal lebih lanjut dan melekat pada pengawasan metode 
pembelajaran tersebut adalah sejumlah elemen prinsip yang harus ada demi kualitas 
tanggapan yang efektif. (Cotton, 1988; Brown, 1999; Kritek, 2015):

1. Penetapan standar yang tinggi, tetapi bisa diraih.

2. Pengkomunikasian ekspektasi dan panduan secara jelas.

3. Penyelenggaraan yang sistematis, teratur dan dalam bentuk tanggapan 
yang terfokus atau spesifik.

4. Terkait dengan subjek atau topik yang sedang dipelajari

5. Terkait dengan tujuan pembelajaran.

6. Disampaikan dengan segera.

7. Diuji atau ditinjau

8. Penyajian secara jujur, pandangan berimbang, dan tidak menghakimi
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Dengan melaksanakan teknik dan metode yang berprinsip tersebut di atas, maka 
pengawasan terhadap kemajuan pembelajaran dan pemberian tanggapan terhadap pembelajar 
tidak lalu secara otomatis memudahkan usaha instruktur dalam mengintegrasikan dan 
mengelola kedua hal tersebut ke dalam pengajaran siswa. Selain karena jumlah waktu kelas 
yang relatif singkat dan tidak mencukupi, ukuran kelas yang tidak ideal dan beban tanggung 
jawab lainnya yang kemungkinan akan dihadapi oleh banyak instruktur, terdapat faktor 
lain juga yang berpotensi mencederai setiap upaya untuk mempraktikkan pengawasan dan 
pemberian tanggapan secara efektif yang patut menjadi bahan pertimbangan lembaga-
lembaga pendidikan. Dengan demikian, sistem dukungan universitas dapat mengambil 
bagian dan mengambil alih dalam menyediakan beberapa hal berikut:

1. Pembangunan kesadaran pada pentingnya penyediaan tanggapan dan 
pengawasan pembelajaran untuk pengajar/instruktur.

2. Pelatihan yang memadai bagi instruktur dalam mengawasi pembelajaran 
dan memberi tanggapan.

3. Alat yang relevan dan berguna yang bisa diterapkan instruktur dalam 
upaya mereka memeriksa pembelajaran dan meragamkan penyediaan 
tanggapan mereka.

Terakhir, penting untuk menanamkan pentingnya pengawasan pembelajaran dalam 
pemahaman pembelajar dan untuk mengajarkan pada mereka untuk secara mandiri 
mengawasi kemajuan mereka sendiri. Gagasan dan teknik tersebut adalah untuk membimbing 
siswa melalui proses pembelajaran seumur hidup dan untuk mempunyai rasa memiliki serta 
tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Hal ini antara lain bisa dilakukan dengan 
membantu pembelajar untuk menetapkan target mereka sendiri atau menyesuaikan tujuan 
pembelajaran mareka sesuai dengan kebutuhan (berdasarkan tujuan pembelajaran suatu 
perkuliahan) dan mengenalkan mereka pada sistem dan alat pengawasan mandiri yang bisa 
diraih, fleksibel, hemat waktu, dan sederhana
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