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Abstract: This paper is the author's review of the education system for generation Z. 
Indonesia's population is currently dominated by the millennial generation and 
generation Z / Gen Z. The current millennial generation on average plays as a student or 
becomes a young employee in a government agency or company- private companies. 
While the current generation Z between 1 and 20 years old on average are still children 
and adolescents who are still as toddlers, students and students or are undergoing a 
period of education. These two generations will carry the mandate of Indonesia's future 
development that is full of challenges. They need to be prepared to become qualified 
young generation who must be able to answer the challenges of the 21st century through 
an education system that is in accordance with the demands of the times. It would not be 
an exaggeration to say that the existence of a nation depends on the success of the 
development of its education system. An education system is needed that can facilitate 
learners to learn independently by utilizing information technology. With an independent 
education system, learning enables learners to determine the choice of focus and 
strategies for achieving learning success. The availability of access to information that is 
very broad without limits is very possible for learners surfing in cyberspace to be able to 
sort and choose the science and technology needed to develop their potential. The 
mastery of the use of tools and information media is something that absolutely must be 
possessed by learners so that independent learning can be realized without having to be 
supported by a rigid curriculum and curbing learners to realize their ideals. Freedom of 
learning is meant not freedom of learning without foundation, direction and purpose, but 
freedom of learning is framed with a more flexible, accommodating and character-
oriented curriculum. The curriculum needed is a curriculum that outlines the competencies 
and basic values of life that are universal as the foundation and goals of generation Z 
education. After the end of the Covids 19 pandemic, education reforms that should have 
been initiated and discussed by the Minister of Education and Culture should be initiated. 
Republic of Indonesia, Nadiem Makarim. 

Keywords: 21st century challenges, free education learning system, flexible curriculum, 
accommodating and character building oriented. 
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Abstrak: Tulisan ini adalah ulasan penulis tentang sistem pendidikan bagi generasi Z. 
Penduduk Negara Indonesia saat ini didominasi oleh generasi millennial dan generasi Z/ Gen 
Z. Generasi millennial saat ini rata-rata berposisi sebagai mahasiswa atau menjadi pegawai 
muda pada instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta. Sedangkan generasi Z 
saat ini berumur antara 1 sampai dengan 20 tahun rata-rata masih anak-anak dan remaja 
yang masih berstatus sebagai balita, pelajar dan mahasiswa atau sedang menjalani masa-
masa pendidikan. Dua generasi inilah yang akan memanggul amanah pembangunan masa 
depan Indonesia yang penuh dengan tantangan. Mereka perlu dipersiapkan menjadi 
generasi muda berkualitas yang harus dapat menjawab tantangan abad 21 tersebut melalui 
sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kiranya tidak berlebihan jika 
dikatakan bahwa eksistensi suatu bangsa tergantung dari keberhasilan pembangunan 
sistem pendidikannya. Diperlukan sistem pendidikan yang dapat memfasilitasi pembelajar 
untuk merdeka belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan sistem 
pendidikan merdeka belajar memungkinkan pembelajar untuk menentukan pilihan focus 
dan strategi pencapaian keberhasilan belajarnya. Tersedianya akses informasi yang sangat 
luas tanpa batas sangat memungkinkan pembelajar berselancar di dunia maya untuk dapat 
memilah dan memilih ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk 
pengembangan potensinya. Penguasaan penggunaaan alat dan media informasi menjadi 
sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh pembelajar sehingga merdeka belajar dapat 
terwujud tanpa harus terkukung oleh kurikulum yang kaku dan mengekang pembelajar 
untuk mewujudkan cita-citanya. Merdeka belajar yang dimaksudkan bukan kebebasan 
belajar tanpa landasan, arah dan tujuan, tetapi merdeka belajar yang dibingkai dengan 
kurikulum yang lebih luwes, akomodatif dan berorientasi pada pembentukan karakter. 
Kurikulum yang dibutuhkan adalah kurikulum yang memuat garis-garis besar kompetensi 
dan nilai-nilai dasar kehidupan yang bersifat universal sebagai landasan dan tujuan 
pendidikan generasi Z. Pasca berakhirnya pandemi Covids 19, selayaknya dilakukan 
reformasi pendidikan yang sudah mulai digagas dan diwacanakan oleh Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim. 

Katakunci: Tantangan abad 21, sistem pendidikan merdeka belajar, kurikulum yang flexibel, 
akomodatif dan berorientasi pada pembentukan karakter. 
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Pendahuluan 

 Negara Indonesia saat ini diisi oleh penduduk yang terkelompokkan ke dalam 4 

(empat) kelompok generasi, yakni yang pertama adalah generasi Baby Boomer yaitu mereka 

yang lahir pasca berakhirnya perang dunia kedua atau setelah kemerdekaan Negara 

Republik Indonesia tepatnya mereka yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 

tahun1964. Kedua generasi X atau disingkat Gen X yakni mereka yang lahir antara tahun 

1965 sampai dengan tahun 1980. Ketiga generasi Millennial yakni mereka yang lahir antara 
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tahun 1981 sampai dengan tahun 2000, sedangkan yang terakhir adalah generasi Z atau 

disingkat dengan Gen Z yakni mereka yang lahir antara tahun 2001 sampai dengan sekarang. 

(Ali dan Purwandi , 2016).  

Masing-masing generasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena dibentuk 

oleh sejarah yang berbeda-beda pula. Generasi Baby Boomer lahir setelah berakhirnya 

perang dunia kedua yang banyak memakan korban jiwa sehingga seolah dunia kekurangan 

umat manusia. Sehingga setelah dunia memasukki suasana damai, terjadilah Boom banyak 

bayi lahir, itulah sebabnya disebut generasi ini disebut geberasi Baby Boomer. Pada saat ini 

di Indonesia masih tersisa sekitar 13 persen dari seluruh generasi di Indonesia. Mereka rata-

rata sudah tidak produktif karena sudah pensiun dan sebagian sudah mulai menua. 

Sementara generasi X (Gen X) saat ini di Indonesia berjumlah sekitar 20 persen, mereka 

yang saat ini sedang memimpin atau mendominasi pengaruh arah pembangunan di 

Indonesia. Generasi X boleh dikatakan sebagai generasi peralihan dari generasi Baby 

Boomer yang rata-rata masih awan dengan penguasaan teknologi dengan generasi 

millennial yang sangat menguasai teknologi. Generasi X sebagian besar menguasai teknologi 

namun masih terbatas sebagai pengguna (user), kalaulah ada yang menjadi pencipta 

teknologi jumlahnya tidak terlalu banyak. Sedangkan generasi millennial saat ini di Indonesia 

berjumlah paling dominan yakni sekitar 34 persen. Mereka saat ini sedang berposisi sebagai 

mahasiswa atau karyawan baru di instansi pemerintah maupun pada perusahaan-

perusahaan swasta.  

Generasi Millennial sangat fasih dan sangat menguasai teknologi terutama teknologi 

informasi. Sedangkan generasi Z (Gen Z) saat ini di Indonesia berjumlah kurang lebih 33 

persen. Generasi Z, saat ini rata-rata berstatus sebagi pelajar di sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, sekolah menengah atas atau sebagain kecil sudah menjadi mahasiswa. 

Generasi Z sejak lahir sudah akrab dengan teknologi informasi, oleh karena itu mereka 

sangat menguasai pemanfaatan internet melalui media gadget, dan media sosial lainnya. 

Mereka beraktifitas, bermain dan belajar dengan android /gadget maupun dengan 

komputer/ laptop. Mereka sangat mahir berselancar di dunia maya, mencari dan menggali 

ilmu pengetahuan, games dan lain sebagainya dengan memanfaatkan internet. Nampaknya 

mereka sudah memilki dunia tersendiri yang sangat berbeda dengan dunia yang dilihat, 

dirasakan dan dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu mereka tidak 
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boleh terlambat harus dipersiapkan, dibentuk dan dibangun karakternya dari awal agar 

tidak salah arah melalui sistem pendidikan yang tepat. Mereka nampaknya sudah tidak 

cocok untuk dididik dengan sistem pendidikan yang lama yang sudah ketinggalan zaman. 

Mereka memiliki masa depan yang berbeda dengan masa depan generasi sebelumnya. 

Generasi Z adalah generasi yang hidup di zaman globalisasi yang sarat dengan ilmu 

pengetahuan dan teknopologi yang semakin maju yang kemajuannya hampir tidak dapat 

diikuti oleh generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu kepada mereka harus 

ditanamkan nilai-nilai dasar kehidupan universal terutama yang paling utama adalah nilai 

keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) kepada Allah Subhanahu Wata’ala, karakter dan akhlak 

mulia, agar mereka tidak terombang-ambing oleh gelombang globalisasi dan menjadi 

korban kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diperlukan sistem pendidikan yang 

mengajarkan generasi Z untuk dapat berfikir kritis, berpikir kreatif dan berpikir 

komprehenship sehingga mereka dapat membedakan yang hak dan yang batil, 

membedakan yang halal dan yang haram sebagai tolak ukur dalam sikap perilaku dan 

perbuatannya dalam meraih Ridho Allah Subhanahu Wata’ala sebagai tujuan hidupnya, 

sehingga diharapkan generasi Z menjadi generasi umatan wasathan yakni umat yang paling 

mulia di sisi Allah Subhanahu Wata’ala serta mempunyai karakter dan akhlak yang mulia. 

Dahsyatnya gelombang globalisasi dan tantangan abad 21 sungguh sangat menakjubkan 

sekaligus mengerikan dan mengkhawatirkan.  

Tantangan abad 21, tantangan bagi Generasi Z (Gen Z) 

Pada akhir abad 20 seorang futurolog sekaligus ilmuwan terkenal dari Amerika 

Serikat yang bernama Robert B. Tucker dalam bukunya Managing The Future (1991), 

menulis sepuluh tantangan yang akan dihadapi pada abad 21 antara lain: kecepatan (speed), 

kenyamanan (convinience), gelombang generasi (wafe age), banyak pilihan (multiple choice), 

gaya hidup (life stile), kompetisi harga (discounting), pertambahan nilai (value added), 

pelayanan pelanggan (costumer service) teknologi sebagai andalan (tecnology), jaminan 

mutu (quality controll). Apa yang diprediksi oleh Robert B. Tucker 30 tahun yang lalu 

sekarang telah nampak menjadi kenyataan. Tidak hanya orang-orang muda atau pemuda-

pemuda milenial namun juga orang-orang dewasa dan orang tua, hidup dengan berpacu 

dalam kecepatan (speed), mereka ingin sukses lebih cepat, mendapatkan pelayanan publik 

dengan cepat, kendaraan transportasi yang memiliki kecepatan tinggi, akses internet yang 

http://www.juliwi.com/


 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
  Edisi 07 No. 01, Januari – Maret 2020, p.43-55 
  ISSN: 2355-4118    

47 
 

cepat dan segala urusan selesai dengan cepat. Intinya era milenial menuntut segalanya 

serba cepat. Demikian pula dengan kenyamanan, saat ini semua orang menuntut 

kenyamanan, tempat tinggal yang nyaman, mobil yang nyaman dikendarai, lalu lintas yang 

nyaman, proses pelayanan publik yang nyaman, belajar, bekerja dan segala urusan dan 

situasi menuntut kenyamanan. Abad 21 juga melahirkan fenomena menu multiple choice 

atau menu banyak pilihan dalam segala hal. Seperti halnya restoran yang menyajikan menu 

masakkan makanan banyak pilihan, maka pada hal lain pun juga menyajikan banyak pilihan 

bagi masyarakat. Mulai dari pilihan layanan kesehatan, masyarakat bisa memilih layanan 

reguler atau layanan istimewa. Untuk kendaraan transportasi juga menyajikan banyak 

pilihan dari kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas executif bahkan sampai kelas Super Deluxe, 

demikian pada layanan-layanan masyarakat lainnya. Semua menuntut menyajikan menu 

banyak pilihan. Abad 21 juga memunculkan gaya hidup baru yang jauh berbeda dengan gaya 

hidup sebelum abad 21. Orang zaman sekarang berbelanja tidak perlu repot-repot 

membawa uang nominal dalam jumlah besar tetapi cukup dengan membawa kartu ATM, 

mencari informasi tidak perlu membeli dan membaca koran tetapi cukup membuka dan 

mengakses internet dengan menggunakan android atau telepon seluler. Pertambahan nilai 

(value added), tidak lepas dari tuntutan manusia abad 21. Dalam menghadapi persaingan 

yang ketat antar perusahaan, maka beberapa perusahaan memberika nilai tambah kualitas 

produk maupun nilai tambah pelayanan. Beberapa perusahaan otomotif memberikan nilai 

tambah berupa layanan pasca jual. Ada juga nilai tambah yang berupa bonus yang menarik 

untuk costumer. Kompetisi harga (discounting) lahir dari strategi penjualan produk agar 

produknya laku di pasaran. Gerakan diskon begitu merebak sekaligus memunculkan 

kreatifitas penjual. Pembeli adalah raja, menjadi moto pedagang. Pelanggan (costumer) 

dalam hal ini masyarakat adalah raja harus menjadi moto organisasi layanan publik. 

Organisasi layanan publik siap tidak siap harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik 

atau pelayanan prima. Hanya dengan pelayanan prima pelanggan mau setia menjadi 

pelanggannya.Teknologi sebagai andalan abad 21, hampir seluruh aktivitas berbasiskan 

teknologi. Oleh karena itu di abad milenial ini semua dituntut untuk melek teknologi. 

Dengan kata lain, sudah tidak ada tempat bagi orang yang gagap teknologi (Gaptek). Yang 

terakhir abad milenial ditandai oleh tantangan untuk memberikan jaminan mutu. Jaminan 

mutu produk maupun jaminan mutu prosesnya. Tanpa adanya jaminan mutu, maka 

organisasi layanan publik siap-siap untuk ditinggalkan oleh para pelanggannya.  
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Dari sepuluh tantangan yang dikemukakan oleh Robert B. Tucker tersebut terasa 

betapa beratnya tantangan abad 21 yang harus dipikul oleh generasi Z ke depan, karena 

sepuluh tahun ke depan tantangannya akan lebih berat lagi. Abad 21 sebagai abad modern, 

segala serba canggih serba serba berbasiskan teknologi yang saat ini disebut juga sebagai 

era 4.0. hampir semua aktifitas dilakukan oleh teknologi berupa bermacam-macam aplikasi 

yang terus berkembang. Kegiatan yang dulu menjadi pekerjaan manusia kini telah 

tergantikan oleh robot atau aplikasi komputer. Pelayanan publik, transportasi, 

pembelanjaan, apalagi komunikasi, semuanya sudah dilakukan oleh aplikasi komputer. Pada 

masa depan ketika semua aktifitas dilakukan oleh aplikasi komputer, akan masih adakah 

pekerjaan yang dilakukan manusia. Bahkan lebih radikalnya apakah pada masa depan 

manusia masih diperlukan. Persoalan ini sangat  berat yang harus dijawab oleh sistem 

pendidikan bagi generasi Z. Selain itu tugas pendidikan sebenarnya bukan hanya untuk 

mempersiapkan generasi muda termasuk generasi Z untuk siap bekerja di era modern yang 

serba teknologi canggih, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana sebuah 

sistem pendidikan bisa membentuk manusia menjadi manusia seutuhnya yang memiliki 

kearifan pribadi dan kearifan berbangsa dan bernegara. (Shindunata, 2000). Pertanyaannya 

adalah sistem pendidikan yang bagaimanakah yang tepat bagi generasi Z. (Gen Z) 

Sistem Pendidikan Bagi Generasi Z (Gen Z) 

 Jauh-jauh hari di awal abad 21,  seorang tokoh sekaligus pakar pendidikan Profesor 

DR. Mochtar Buchori dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Antisipatoris (2000), 

menyatakan bahwa setiap sistem pendidikan yang sehat selalu berusaha memahami 

zamannya dan berusaha pula memenuhi pula tuntutan-tuntutannya. Setiap sistem 

pendidikan yang dewasa selalu berusaha mempersiapkan masyarakat yang dilayaninya 

mengembangkan wawasan-wawasan baru untuk mengakomodasikan perubahan-

perubahan yang tampak akan datang. Shindunata yang memberikan kata pengantar dalam 

buku tersebut, menyatakan bahwa manusia tidak hanya terdiri dari intelektualitas saja.  

Maka sistem pendidikan yang baik tak boleh tergoda untuk menekankankan kehebatan dan 

perkembangan intelektualitas semata-mata. Di samping pengembangan intektualitas, 

pendidikan perlu memberikan diri untuk pembinaan hati nurani, jati diri, rasa tanggung 

jawab, sikap egaliter dan kepekaan normatif yang menyangkut makna nilai dan tata nilai. 

(Mochtar Buchori 2000). Profesor DR. H. A. R. Tilaar, M. Sc. Ed dalam bukunya Agenda-
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Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21, menyatakan bahwa 

memasukki abad 21 era globalisasi, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan yang 

meminta manusia Indonesia yang berkualitas tinggi. Dengan adanya krisis moneter yang 

berkepanjangan lebih mempertegas perlunya pengembangan sumber daya manusia 

Indonesia yang yang tangguh, berwawasan keunggulan dan terampil. Sumber daya manusia 

Indonesia yang berkualitas tersebut, yang diminta dalam era reformasi masyarakat dan 

bangsa Indonesia serta masyarakat kompettitf abad 21, merupakan produk dari sistem 

pembangunan pendidikan nasional yang mantap dan tangguh.  (Profesor DR. H. A. R. Tilaar, 

M. Sc. Ed 1999). Dari tiga pendapat tokoh pendidikan tersebut tersirat dan tersurat bahwa 

sistem pendidikan bagi generasi Z (Gen Z) harus sesuai dengan tuntutan abad 21, abadnya 

atau zamannya generasi Z. Mengacu pada sepuluh tantangan abad 21 yang dikemukakan 

oleh Robert B. Tucker, maka sistem pendidikan bagi generasi Z, adalah sistem pendidikan 

yang dapat membentuk manusia cerdas secara intektualitas, menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta yang memiliki pandangan jauh ke depan atau visioner (visions). 

Cukupkah dengan hal itu saja. Bagaimana dengan aspek kemanusiaan dan kepribadian. 

Apakah sistem pendidikan yang berbasis Information Tecnology (IT) atau berbasis aplikasi 

saja. Pada saat pandemi Covids 19 sekarang ini hampir semua kegiatan dilakukan dari rumah 

berupa Work From Home (WFH) dan Learning From Home (LFH) semuanya berbasis aplikasi 

teknologi informasi, antara lain dengan menggunakan fitur Google Classroom, Zoom, 

Teleconference, WAG, SMS, Video Call dan lain-lain  . Bagi generasi Z yang sangat fasih 

dengan teknologi kegiatan bekerja dan belajar berbasis aplikasi teknologi tidak menjadi 

kendala, bahkan sebagian merasakan sebagai suatu kemudahan dan membuat hidupnya 

lebih asyik. Dengan belajar berbasis aplikasi dan internet generasi Z memiliki keleluasaan 

yang tak terbatas. Mereka bisa menjelajah berselancar di dunia maya kapanpun waktunya, 

dengan siapun melakukan chatting atau googling, tentang apapun yang dijelajahi dan 

dipelajari dan di manapun mereka berada. Mereka bisa dengan leluasa memilih kontens 

yang dibutuhkan dan yang diinginkan, oleh karena itu model pembelajaran dengan sistem 

tatap muka dan berbasis kelas terasa sangat ketinggalan. Apalagi jika model 

pembelajarannya masih menggunakan model pembelajaran lama yang masih mengandalkan 

metode ceramah, ini jelas akan sangat ketinggalan. Boleh jadi peserta didik (pembelajar) 

sudah mempelajari materi/ kontens yang diceramahkan oleh sang guru dengan informasi 

dan data terbaru (ter-up date), sementara guru masih berbekal pengetahuan lama yang ada 
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di buku teks dan belum diperbaharui (belum di-up date). Akhirnya proses pembelajari tidak 

efektif dan mencerdaskan namun malah terjadi proses pembodohan. Oleh karena itu 

wacana dan rencana Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang 

“Merdeka Belajar” sangatlah logis, wajar dan sulit untuk dihindari, karena saat inipun 

sebenarnya para peserta didik sudah banyak yang melakukan merdeka belajar.  Dalam 

beberapa hal, guru telah ketinggalan dibandingkan peserta didiknya, terutama dalam hal 

penguasaan teknologi informasi. Peserta didik sudah jauh dan banyak berselancar menggali 

dan mendalami ilmu pengetahuan baik yang ada dalam kurikulum bahkan ilmu pengetahuan 

yang tidak dituntut oleh kurikulum yang sedang berlaku. Sementara sang guru masih 

berkutat dengan ilmu pengetahuan yang ada di buku teks, karena mengejar target 

pencapaian dan ketuntasan kurikulum.  

Profesor DR. Anies Rasyid Baswedan yang pernah menjadi Menteri Pendidikan 

Nasional dan saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam acara pembukaan seminar 

pendidikan berpendapat bahwa sistem pendidikan masa depan haruslah dapat membentuk 

manusia yang memiliki K2L yakni Karakter, Kompetensi dan Literasi.  Apa itu karakter.. 

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin character, yang berarti watak, 

tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Karakter memiliki arti: Sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dari yang lain. Sedangkan menurut (Ditjen Mandikdasmen, 

Kementerian Pendidikan Nasional), Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang 

menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa 

membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia 

buat. Selanjutnya menurut Profesor Anies Rasyid Baswedan, karakter itu ada dua, yakni 

karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral antara lain; jujur, tanggung jawab, 

ramah, sopan santun, bertaqwa, rendah hati dan sebagainya. Sedangkan karakter kinerja 

antara lain; kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, disiplin, tangguh ulet dan sebagainya. 

Manusia abad 21 tidak cukup hanya memiliki salah satu jenis karakter saja, misalnya jujur 

tetapi malas, atau sebaliknya kerja keras dan kerja tuntas tetapi bersikap culas.Manusia 

modern/ manusia abad 21 harus memiliki dua-duanya, ya jujur ya siap kerja keras dan kerja 

tuntas. Kemudian kompetensi, apa itu komptensi. Kompetensi adalah kemampuan 
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komprehenship sebagai gabungan dari hasil belajar aspek pengetahuan (knowled), 

ketrampilan (psikomotor) dan nilai dan sikap (value and atittude). Menurutnya kompetensi 

yang harus dimiliki oleh manusia abad 21 ada  4 (empat) yakni kompetensi berpikir kritis, 

kompetensi berpikir kreatif, komptensi komunikatif dan kompetensi kolaboratif. 

Kompetensi berpikir kritis dan kreatif diperlukan untuk menjawab dan menyikapi tantangan 

setiap perubahan yang terjadi dalam pekerjaannya maupun dalam menyelesaikan masalah-

masalahnya. Kompetensi komunikatif diperlukan untuk berkomunikasi dengan manusia dari 

berbagai suku bangsa dan dari berbagi bangsa-bangsa di dunia yang mau tidak mau di era 

global ini manusia dari berbagai bangsa dan negara tersebut akan berkaitan dengan 

kehidupan manusia modern. Sedangkan kompetensi kolaboratif sangat diperlukan dalam 

rangka menjalin kerja sama dengan pihak manapun dan dengan bangsa dari negara 

manapun yang siap tidak siap era globalisasi di abad 21 telah teradi persaingan yang ketat. 

Hanya dengan kerja kolaboratiflah persaingan itu dapat dimenangkan. Terakhir manusia 

modern pada abad 21 harus memiliki kemampuan literasi. Kemampuan literasi pada  

awalnya diartikan  sebagai keterampilan membaca dan menulis,  tetapi perjalanan waktu 

pada  saat  ini  pengertiannya  mengalami  perkembangan.  Dalam ranah  pembelajaran,  

kemampuan  literasi  merupakan  kemampuan  penting  yang harus dimiliki oleh setiap siswa 

untuk menguasai berbagai mata pelajaran. Menurut Profesor DR. Anies Rasyid Baswedan, 

ada 5 (lima) kemampuan literasi yang harus dikuasai, yang pertama kebiasaan dan 

ketahanan membaca, tentu saja maksudnya membaca literasi yang penting yang 

bermanfaat untuk pengembangan diri pembelajar. Kedua sikap keterbukaan wawasan, 

dengan keterbukaan awasan maka akan memperluas cakrawala pengetahuannya yang apda 

gilirannya akan sangat bermanfaat bekal hidupnya. Ketiga pengembangan budaya, dengan 

pengembangan budaya maka diharapkan akan dapat melembutkan hati (qolbun saliim) yang 

merupakan bagian penting dari aspek kehidupan manusia. Keempat literasi teknologi, tidak 

bisa dihindari dan ditawar-tawar lagi bahwa generasi Z sejak lahir bersama teknologi dan 

akan terus tumbuh dan berkembang bersama teknologi. Terakhir literasi keuangan/ 

akuntansi, ini menjadi sangat penting karena adanya tuntutan akuntabilitas kinerja dari 

semua instansi pemerintah maupun swasta. Akuntabilitas kinerja akan terbangun dimulai 

dari akuntabilitas kinerja keuangan. Dari beberapa pendapat para pakar pendidikan tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pendidikan bagi generasi Z yang saat ini sedang 

menuntut pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), 
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Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/SKH) dan 

mahasiswa, membutuhkan sistem pendidikan baru yang lebih bersifat flexibel, akomodatif 

dan berorientasi pada pembentukan karakter. Bersifat Flexibel dalam arti sistem pendidikan 

tersebut memberikan keleluasaan/ kebebasan kepada pembelajar untuk merdeka belajar. 

Apa itu artinya merdeka belajar? Itu artinya unit pendidikan yaitu sekolah, guru-guru dan 

muridnya punya kebebasan. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan 

mandiri dan kreatif. Saya sadar bahwa saya tidak bisa hanya meminta, mengajak guru 

melakukan ini, saya PR di bagian Kemendikbud dan juga di dinas pendidikan untuk 

memberikan ruang inovasi,” kata Mendikbud Nadiem Makarim kala taklimat media di Plaza 

Insan Berprestasi, Kemendikbud, Jakarta, Senin (25/11/2019). Sedangkan bersifat 

akomodatif artinya sistem pendidikan yang dapat mengantisipasi perubahan-perubahan 

yang terjadi di masa depan dan menerima perubahan-perubahan yang bersumber dari luar 

secara selektif. (Malik Fajar, 2011). Sedangkan berorientasi pada pembentukan karakter 

dimaksudkan agar generasi Z menjadi generasi tangguh yang tidak mudah terombang-

ambing oleh perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Dengan sistem pendidikan yang 

bersifat flexibel, akomodatif dan berorientasi pada pembentukan karakter, maka 

memungkinkan pembelajar (generasi Z) melakukan pembelajaran secara mandiri dan sesuai 

dengan minat, bakat, gaya dan kemampuan masing-masing pembelajar. Mereka bebas dan 

leluasa menggali ilmu pengetahuan dari berbagai sumber belajar dengan memanfaatkan 

teknologi informasi berbasis internet. Pendidikan karakter menjadi ranah para tenaga 

pendidik (guru/dosen/ tutor/instruktur) dengan penanaman nilai-nilai luhur kehidupan yang 

bersumber dari agama dan kearifan lokal. Pembentukan karakter tidak dapat dilepas secara 

bebas kepada pembelajar, tetapi perlu arahan, panduan dan yang lebih penting lagi adanya 

keteladanan dari para pendidik dan proses habituasi (pembiasaan). Pendidikan karakter 

dimuali dari penanaman nilai-nilai luhur kehidupan ke dalam hati sanubari dan alam bawah 

sadar pembelajar, nilai-nilai luhur kehidupan itu antara lain: kejujuran, tanggung jawab, 

kedisiplinan, kerja sama, keadilan, kepedulian dan lain-lain. Setelah nilai-nilai luhur 

kehidupan tersebut tertanam dalam alam bawah sadar pembelajar, selanjutkan lakukan 

tindakan, sikap dan perilaku tersebut sesuai dengan nilai-nilai luhur kehidupan yang sudah 

tertanam, selanjutnya lakukan pengulangan berkali-kali hingga menjadi kebiasaan. Proses 

pengulangan tindakan berkali-kali hingga menjadi kebiasaan inilah yang disebut dengan 

habituasi. Pada dasarnya mendidik adalah proses memberikan kebiasaan baik kepada 
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pembelajar. Untuk menghadapi tantangan abad 21, berbekal karakter yang tangguh jauh 

lebih baik daripada berbekal segudang pengetahuan tanpa karakter.  

Kurikulum bagi Generasi Z 

 Dengan sistem pendidikan yang bersifat flexibel, akomodatif dan berorientasi pada 

pembentukan karakter maka konsekuensinya harus dibarengi dengan perubahan kurikulum. 

Sejak tahun 2006 dengan lahirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) selanjutnya diubah 

menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan terakhir diubah menjadi kurikulum 

2013 (Kurtilas), terutama Kurikulum 2013 (Kurtilas) sudah berusaha menyesuaikan dengan 

kondisi dinamis pendidikan, di mana di dalamnya tidak hanya menekankan siswa untuk 

belajar ilmu-ilmu umum, tetap juga agama, sikap perilaku  dan lainnya sesuai dengan 

kebutuhan saat ini dan akan datang. Guru dan orang tua  juga sudah sangat berperan dalam 

membawa masa depan anak. Jadi sebetulnya kurikulum ini sudah berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan pembelajar untuk menghadapi tantangan abad 21, namun menurut 

pengamatan penulis ketiga kurikulum tersebut masih kurang flexibel, kurang akomodatif 

dan lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan sehingga kurang menekankan pada 

pembentukan karakter kepada peserta didik. Akibatnya banyak peserta didik lebih mengejar 

pengetahuan dan tidak ada waktu untuk menghayati hidup dan kehidupan yang pada 

gilirannya mereka tidak mengenal jati dirinya sendiri. Dengan kata lain karakter tangguh 

tidak terbangun pada peserta didik. Supaya kejadian serupa tidak terulang, maka sudah 

saatnya pemerintah melakukan perubahan sistem pendidikan dan perubahan kurikulum 

bagi generasi Z mumpung belum terlalu jauh terlambat. Perlunya perubahan atau lebih 

tepatnya penyempurnaan kurikulum sudah saatnya dilakukan karena momentumnya tepat 

bersamaan dengan semangat perubahan zaman. Bagaimana dengan tuntutan pada 

kompetensi guru. Dengan sistem pendidikan yang bersifat flexibel, akomodatif dan 

berorientasi pada pembentukan karakter, serta perubahan kurikulum yang lebih 

menekankan pada pembentukan karakter maka peran guru jelas ikut berubah. Guru 

dituntut untuk lebih kreatif memfasilitasi pembelajar melaksanakan pembelajaran. Strategi 

pembelajaran, model dan metode pembelajaran harus lebih bersifat egaliter, guru dan 

peserta didik sama-sama belajar. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar , 

tetapi bersama-sama menggali ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, dari buku, dari 

internet, dari alam bahkan bisa juga peserta didik dijadikan sumber belajar. Guru 
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memfasilitasi pembelajar melakukan merdeka belajar, tidak dogmatis, tetapi mengajak 

berpikir terampil berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif dan kreatif sampai dengan 

tahap mencipta atau yang dikenal dengan istilah berpikir tingkat tinggi Higher Order 

Thinking Skills (HOTS). Selain itu yang terpenting adalah guru harus bisa menjadi role model 

bagi peserta didik dalam hal karakter. Guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar tetapi 

harus mampu menjadi pendidik yang bisa dicontoh dan diteladani karena karakternya yang 

baik. Model guru yang demikian oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 

disebut sebagai guru penggerak. 

Kesimpulan  

Abad 21 yang dimulai tahun 2000 sebagai abad globalisasi, menghadapi beberapa 

tantangan berat antara lain kecepatan, kenyaman, banyaknya pilihan, gelombang generasi, 

perubahan gaya hidup, kompetisi harga, pertambahan nilai, pelayanan kepada pelanggan, 

teknologi sebagai andalan dan jaminan mutu. 

Menghadapi Tantangan abad 21 generasi Z harus dipersiapkan dengan baik melalui 

sistem pendidikan yang mantap dan tangguh, yakni sistem pendidikan yang bersifat flexibel, 

akomodatif dan berorientasi pada pembentukan karakter. Sistem pendidikan yang bersifat 

flexibel, akomodatif dan berorientasi pada pembentukan karakter harus didukung oleh 

kurikulum yang juga harus flexibel, akomodatif dan berorientasi pada pembentukan 

karakter. Kurikulum yang demikian mesti didukung oleh guru yang berkualitas tinggi yakni 

guru penggerak.  

Guru penggerak harus mampu memfasilitasi peserta didiknya untuk merdeka 

belajar. Dengan merdeka belajar dan didukung oleh guru penggerak, maka memungkinkan 

peserta didik untuk lebih giat dan dinamis menggali ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

memanfaatkan teknologi informasi berbasisi internet. Guru penggerak harus dapat 

berperan sebagai role models yang memiliki karakter yang baik sehingga layak dan pantas 

untuk ditiru, dicontoh dan diteladani peserta didiknya yakni generasi Z. (Gen Z).  

Dengan sistem pendidikan yang mantap dan tangguh, serta kurikulum yang flexibel, 

akomodatif dan berorientasi pada pembentukan karakter serta didukung oleh guru 

penggerak yang berkualitas tinggi maka diharapkan generasi Z (Gen Z) menjadi generasi 

yang memilki karakter kuat, tangguh dan berwawasan nasional akan mampu mengemban 

tugas masa depan yang penuh tantangan. 
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