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A. PENDAHULUAN
Keberhasilan sebuah proses pelatihan antara lain ditentukan oleh interaksi yang baik
antara peserta dengan fasilitator. Semangat yang kuat untuk belajar dari peserta pelatihan
dan didukung kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dari
fasilitator merupakan kombinasi yang mutlak diperlukan untuk mencapai hasil yang
maksimal dari sebuah pelatihan. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan
kemampuan peserta setelah proses pelatihan.
Sebaliknya ketidakmampuan peserta memahami dengan baik materi dalam bentuk
pengetahuan, sikap dan ketrampilan merupakan indikator kurang berhasilnya proses
pelatihan. Salah satu penyebab ketidakberhasilan pembelajaran dalam pelatihan adalah
metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan andragogi belum
diterapkan secara maksimal.
Materi ini membahas secara sederhana tentang konsep pembelajaran orang dewasa
dan konsep dasar membangun komitmen dalam pembelajaran. Bahan ajar ini disusun
dengan tujuan agar peserta pelatihan mampu memahami konsep dasar pembelajaran orang
dewasa dan konsep dasar serta pentingnya membangun komitmen dalam pembelajaran.
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menciptakan pembelajaran
yang kondusif agar semua pihak memperoleh manfaat secara maksimal dari proses
pembelajaran.

B. PEMBELAJARAN ORANG DEWASA (ANDRAGOGI)
Pembelajaran merupakan proses untuk membantu peserta pelatihan agar dapat belajar
dengan baik. Di dalam pembelajaran terdapat interaksi antara peserta pelatihan dengan
fasilitator dan sumber belajar pada suatu lingkungan kelas.
Secara etimologi, andragogi berasal dari bahasa latin “andros” yang berarti orang
dewasa dan “agagos” yang berarti memimpin atau melayani. Knowles (Sudjana, 2005; 62)
mendefinisikan andragogi sebagai seni dan dan ilmu dalam membantu peserta didik (orang
dewasa) untuk belajar.
Orang dewasa disini tidak hanya didefinisikan secara ukuran biologis, namun lebih
kepada segi sosial dan psikologisnya. Oleh karenanya andragogi disebut juga pelibatan
orang dewasa dalam pembelajaran.
Hakekat orang dewasa merupakan pribadi mandiri yang memiliki identitas diri. Oleh
karena itu belajar bisa dikatakan sebagai bagian dari proses untuk mencapai aktualisasi diri.
Orang dewasa akan cenderung memilih kegiatan belajar yang dapat segera diaplikasikan,
baik pengetahuan maupun ketrampilan yang dipelajari. Bagi orang dewasa, pendidikan
pada hakekatnya adalah proses peningkatan kemampuan untuk menanggulangi masalah
kehidupan yang dialami sekarang.
Menurut Knowles, ada empat asumsi utama yang membedakan antara andragogi
dengan pembelajaran untuk anak-anak (pedagogi):
a. Orang dewasa membutuhkan kebebasan yang lebih bersifat mengarahkan diri.
b. Orang dewasa mengumpulkan pengalaman.
c. Orang dewasa ingin mempelajari bidang permasalahan yang kini mereka hadapi dan
dianggap relevan.
d. Orang dewasa orientasinya berpusat pada masalah.
Ketepatan pendidikan dalam pembelajaran untuk orang dewasa sangat penting.
Pembelajaran untuk orang dewasa harus lebih menekankan pada aspek untuk membantu
dan membimbing menemukan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk memecahkan
masalah dalam kehidupannya.

Oleh karena itu, agar pembelajaran untuk orang dewasa dapat berhasil secara
maksimal, maka harus memperhatikan ketertarikan peserta terhadap materi yang
disampaikan, kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta, serta kesamaan tingkat
pengalaman antara fasilitator dengan peserta. Penyiapan materi harus mempertimbangkan
sejauh mana materi dapat berperan dalam menciptakan situasi dalam rangka mencapai
tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran pun harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip
pembelajaran orang dewasa baik secara teori maupun praktek.
Metode pembelajaran harus berpusat pada masalah, menuntut dan mendorong peserta
untuk aktif, mendorong peserta mengemukakan pengalaman sehari-hari, menumbuhkan
kerjasama, dan lebih bersifat pemberian pengalaman bukan penyerapan materi semata.
Oleh karena itu materi dalam pembelajaran andragogi dapat dirumuskan secara bersama
antara fasilitator dan peserta dan lebih mengutamakan kerja berkelompok.
Belajar yang terbaik bagi orang dewasa adalah dengan pengalaman, mempelajari hal
yang praktis, serta memecahkan hal-hal yang ditemui sehari-hari. Dalam pembelajaran
andragogi, ketertarikan peserta dalam memilih dan mempelajari bahan ajar merupakan
manifestasi dari perilaku belajar peserta dalam pelatihan.

C. MEMBANGUN KOMITMEN DALAM PEMBELAJARAN
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mengedepankan bekerja dalam kelompok, maka komitmen menjadi unsur mutlak dalam
pelaksanaan pembelajaran bagi orang dewasa. Komitmen merupakan suatu janji yang
diucapkan seseorang pada diri sendiri dan orang lain yang harus tercermin dalam tindakan
atau tingkah laku yang bersangkutan sebagai bentuk pengakuan seutuhnya.
Building learning commitment yang diterjemahkan sebagai membangun komitmen
dalam pembelajaran bertujuan untuk menumbuhkan kemauan dan kemampuan untuk
belajar dan bekerja sama, saling menghargai, dan toleransi.
Orang dewasa hendaknya memiliki komitmen terhadap belajar. Komitmen belajar
diartikan sebagai janji atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan

sesuatu dalam proses belajar, misalnya belajar dengan disiplin dan sungguh-sungguh serta
tidak melakukan perbuatan yang merugikan selama pembelajaran.
Peran building learning commitment dalam pelatihan bertujuan mencairkan suasana,
mengenal kekuatan dan kelemahan pribadi dan juga kekuatan dan kelemahan orang lain.
Pembelajaran akan mencapai hasil maksimal apabila suasana pembelajaran menyenangkan.
Suasana pelatihan yang menyenangkan hanya akan tercipta apabila peserta pelatihan
mengetahui potensi yang dimiliki, mau menerima keterbatasan, saling berkomunikasi dan
saling bertukar pengalaman.
Komitmen dalam pembelajaran akan tercapai apabila antar peserta pelatihan telah
tumbuh rasa saling percaya, ada sikap keterbukaan, bertanggungjawab dan tumbuh rasa
saling ketergantungan antar peserta. Setiap peserta pelatihan hendaknya memiliki
komitmen tertentu dalam proses pembelajaran yang bisa memberikan ikatan secara
sungguh-sungguh. Membangun komitmen merupakan suatu hal yang tidak boleh
ditinggalkan.
Building learning commitment dapat dilakukan dengan model permainan berkelompok
untuk saling mengenal diri sendiri dan orang lain, merumuskan komitmen belajar dalam tim
serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

D. PENUTUP
Pada hakekatnya setiap manusia dibekali kemampuan untuk belajar, berkembang, dan
maju. Proses belajar ini dimulai sejak anak-anak hingga dewasa secara terus menerus.
Belajar merupakan suatu proses perubahan pada diri seseorang yang relatif permanen
dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil pengalaman atau latihan. Proses belajar
ini dapat dilakukan dalam suatu lingkungan kelas yang disebut pembelajaran. Oleh karena
itu dikenal adanya metode pembelajaran untuk anak-anak (pedagogi) dan metode
pembelajaran untuk orang dewasa (andragogi).
Pelatihan untuk pegawai negeri sipil adalah pelatihan untuk orang dewasa, oleh
karenanya proses dan metodenya pun harus disesuaikan dengan karakteristik orang
dewasa. Sebaliknya sebagai konsekuensi pembelajaran untuk orang dewasa, maka harus

dibentuk sebuah komitmen yang harus ditaati oleh setiap peserta agar pembelajaran
memberikan manfaat secara maksimal.
Proses membangun komitmen ini dibentuk dalam building learning commitment.
Building learning commitment merupakan upaya untuk menciptakan suasana pembelajaran
yang
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menyenangkanlah tujuan pembelajaran akan tercapai.

dengan

pembelajaran

yang

