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Abstract: Transformative Learning Strategies are learning concepts that produce changes in
individuals / trainees about how these individuals / trainees understand and interpret the
reality and experiences of their lives. This study aims to determine the transformative
learning method on agenda 2nd Basic Training (Latsar) for CPNS 2020, namely the basic
values of civil servants (ANEKA) in the era of adaptation to new habits / during the pandemic
with an online system. This study used a questionnaire experimental method with simple
survey data collection techniques, namely a questionnaire to training participants using
Microsoft Form with a total of 298 (two hundred and ninety-eight) respondents to the CPNS
2020 basic training participants by simple random sampling. This research technique is
quantitative research using descriptive analysis. The results of this study indicate: (1) The
transformative learning method favored by the training participants is group discussion; (2)
The transformative learning method that the trainees do not like is the resume of the
material; (3) The transformative learning methods that are often used by Widyaiswara are
group discussions, direct question and answer, group presentations and face-to-face (4)
Transformative learning methods that are rarely used by Widyaiswara are ice breaking /
energizer, playing quizzes with kahoot / quizziz, role playing / role play; and (5) The
transformative learning method used by Widyaiswara in delivering ANEKA material can
provide a good understanding of the basic values of civil servants to the training
participants.
Keywords: Transformative learning methods, basic values of civil servants, basic training of
candidates for civil servants
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Pendahuluan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah aparatur yang memiliki peranan sangat menentukan dalam
pengelolaan Negara. Banyak keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai dengan
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pada penerapan kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh Aparatur (PNS).
Dalam mendukung peranan tersebut, diperlukan sosok aparatur yang profesional, yaitu aparatur yang
mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga aparatur tersebut mampu melaksanakan
tugas dan jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk apartur yang profesional
perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini pelatihan pembentukan CPNS
sebagai calon aparatur dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, dimana praktik penyelenggaraan
pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter aparatur yang
kuat dan profesional.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 63 ayat 3 dan
ayat 4, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan
melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan
motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan
memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dalam menunjang dan menerapkan amanat
undang undang tersebut, diadakan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang terintegrasi dan inovatif ,
yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat
Pelatihan dan di tempat kerja, sehingga peserta pelatihan mampu menginternalisasi, menerapkan, dan
mengaktulisasikan, serta membuat peserta pelatihan menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan
manfaatnya, sehingga akan melekat pada dirinya sebagai karakter aparatur yang profesional sesuai
bidang tugas dan jabatannya. Melalui pola baru Pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan
aparatur profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. (PerKaLAN_93, 2021)
Untuk mencapai kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional ,
struktur Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Kurikulum Pembentukan
Karakter PNS dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang. (PerLAN_1, 2021)
Kurikulum Pembentukan Karakter PNS salah satunyan adalah Nilai- nilai Dasar PNS. Agenda
pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan
tugas dan jabatan aparatur secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan
berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik,
berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi dan mendorong
percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya.
Dalam menyampaikan materi nilai nilai dasar PNS kepada CPNS melalui berbagai metode
pembelajaran, metode pembelajaran transformatif digunakan dalam menyampaikan agenda
pembelajaran latsar CPNS. Banyak metode pembelajaran transformative yang dapat dugunakan dalam
penyampaian materi pelatihan dasr CPNS ini. Pemilihan metode pembelajar transformative sangat
menentukan pemahamanmateri yang diterima oleh peserta pelatihan. Materi yang bagus tapi
disampaikan dengan metode yang kurang tepat akan mengurangi pemahaman materi tersebut.
Dengan dasar kemampuan dan penguasaan Widyaiswara dalam menggunakan metode
pembelajaran transformative, diharapkan materi materi nilai nilai dasr PNS (ANEKA) dapat diterima
dengan baik oleh peserta pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pembelajaran
transformatif pada agenda 2 Pelatihan dasar (Latsar) CPNS 2020 yaitu nilai nilai dasar PNS (ANEKA)
di era adaptasi kebiasaan baru / masa pandemic dengan sistem daring.
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Pelatihan dasar CPNS ini dilakukan menggunakan tatap muka daring yang merupakan
adaptasi kebiasaan baru diera pandemi COVID 19. Model pembelajaran sistem daring tentunya akan
membosankan bagi peserta pelatihan dengan durasi waktu yang cukup lama. Sistem pembelajaran
transformative diharapkan akan menghilangkan kejenuhan atau kebosanan peserta pelatihan,
sehingga peserta lebih bersemangat dan tertarik dalam mengikuti pelatihan dasar CPNS ini.

Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Nana S. Sukmadinata (2010:
53), penelitian kuantitatif didasari pada filsafat positivisme yang menekankan fenomena objektif yang
dikaji secara kuantitatif atau dilakukan dengan menggunakan angka, pengolahan statistik, struktur, dan
percobaan terkontrol. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian
quasi eksperimental design. Sugiyono (2007: 107) mendefinisikan bahwa penelitian eksperimen yaitu
penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam
kondisi yang terkendali. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2000: 272) yang
mendefinisikan penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada
tidaknya akibat dari treatment pada subjek yang diselidiki.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif.
Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu
hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2005).
Subjek penelitian ini adalah Dosen yang mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2020
berjumlah 298 responden dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.
Sebuah metode penelitian yang mentaati metode ilmiah, tahapan-tahapan penelitian harus
dilakukan secara sistematis dan prosedural atau terencana dengan matang. Tahapan tersebut adalah
Pertama Penentuan lokasi penelitian, Kedua Penentuan fokus penelitian, Ketiga Penentuan metode
penelitian, Keempat Penentuan sumber informasi, Kelima Penentuan teknik pengupulan data dan
Keenam Penentuan metode analiss data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengambil data adalah data Dosen yang
mengikuti pelatihan dasar CPNS yaitu dengan metode kuisioner / pertanyaan terbuka dengan
menggunakan Microsoft form.
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul
(Sugiyono, 2011: 147). Data yang terkumpul dianalisa menggunakan metode logiko induktif yaitu cara /
proses berpikir yang menggunakan logika untuk memahami pola dan kecenderungan dalam data
melalui tiga tahap yaitu pertama pengkodean, kedua mendeskripsikan karakteristik utama, dan ketiga
menginterpretasikan data (A. Mertler,2011). Hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan
Materi Nilai-Nilai dasar PNS dalam agenda 2 pelatihan dasar CPNS biasa disingkat menjadi ANEKA
(PerLAN_1, 2021) yaitu :
1. Akuntabilitas
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Mata Pelatihan ini memberikan pembekalan nilai-nilai dasar akuntabilitas pada peserta Pelatihan
meliputi : nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan
dalam pelayanan publik dan sikap serta perilaku konsisten. (PerLAN_1, 2021)
2. Nasionalisme
Mata Pelatihan ini memberikan pembekalan mengenai nilai Pancasila dalam menumbuhkan semangat
nasionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan
pemersatu bangsa.
3. Etika Publik
Mata Pelatihan ini memberikan pembekalan mengenai nilai-nilai dasar etika publik meliputi : kode etik
dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan penerapan kode etik PNS.
4. Komitmen Mutu
Mata Pelatihan ini memberikan pembekalan mengenai nilai dasar inovatif dan komitmen mutu meliputi :
pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi, inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan
konsekuensi dari perubahan.
5. Anti Korupsi
Mata Pelatihan ini membekali peserta dalam pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi melalui
pembelajaran penyadaran anti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun sistem integritas, dan
proses internalisasi nilai nilai dasar anti korupsi.
Pembelajaran transformatif adalah konsep pembelajaran yang menghasilkan perubahan pada
individu / peserta pelatihan tentang bagaimana individu / peserta pelatihan tersebut mengerti dan
memaknai kenyataan dan pengalaman hidupnya. Konsep ini mencakup proses pembelajaran
seseorang dalam melihat dan memahami pembelajaran saat ini dan menghubungkannya dengan
keadaan hidupnya. Seseorang yang berhasil mengubah pola piker yang dimiliki dan sadar atas
kelemahan konsep yang dipahaminya untuk kemudian beralih pada konsep baru adalah orang yang
telah mengalami proses pembelajaran transformatif. Pembelajaran transformative (transformative
learning) adalah sebuah model pembelajaran yang dikembangkan dari perspektif transformatif.
Transformasi dalam diri manusia adalah sebuah proses perubahan yang mendasar, baik dari segi
bentuk, penampilan, kondisi, karakteristik dan substansi. (J.Mezirow, 2000)
Filosofi pembelajaran transformatif ini berangkat dari paradigma konstruktivisme, humanisme dan teori
sosial kritis. Pemikiran dasar konstruktivisme adalah bahwa setiap manusia mampu memaknai dirinya
sendiri berdasarkan hasil interaksi dengan orang lain dibandingkan dengan pengaruh dari luar
(Mezirow, 1991, p. xiv). Maka dari itu, pembelajaran transformatif merupakan proses pembentukan,
evaluasi, dan revisi terhadap pemikiran dan anggapan pembelajar terhadap apa yang mereka alami
dan mereka pelajarinya. Filsafat humanisme berkeyakinan bahwa setiap manusia mampu menentukan
pilihannya. Prinsip filsafat humanisme berdasarkan pada kebutuhan manusia dan eksistensi setiap
individu.

Responden
Responden adalah dosen dan non dosen pada perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia yang
sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2020. Jumlah responden 298 Dosen dan non dosen
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dengan komposisi sebanyak 277 responden (93 %) adalah dosen dan Non dosen sebanyak 21 orang
(7 %) yang terdiri dari laki-laki 179 orang atau 60 % dan perempuan 119 orang atau 40 %. Sedangkan
jika dilihat berdasarkan usia responden adalah pada 24-35 tahun sehingga dapat digolongkan sebagai
generasi muda produktif.

Gambar 1 : Komposisi jabatan Responden
Sumber : https://bit.ly/3yArwto

Gambar 2 : Komposisi jenis kelamin responden
Sumber : https://bit.ly/3yArwto
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Gambar 3 : Komposisi usia responden
Sumber : https://bit.ly/3yArwto

Pemahaman Metode Pembelajaran Transformatif
Responden mengetahui tentang metode pembelajaran transformatif Agenda 2 ( ANEKA ) / Nilai - nilai
dasar PNS sebanyak 298 orang (100 %) .
Kapita selekta terhadap nilai - nilai dasar PNS menyukai : Akuntabilitas (19 %), Nasionalisme (23 %),
Etika Publik (19 %), Komitmen Mutu (19 %) dan Anti korupsi (20 %).

Gambar 4 : Pemahaman responden
Sumber : https://bit.ly/3yArwto
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Gambar 5 : Kapita selekta ANEKA yang disukai responden
Sumber : https://bit.ly/3yArwto

Gambar 5 : Kapita selekta ANEKA yang tidak disukai responden
Sumber : https://bit.ly/3yArwto

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semua responden mengetahui dan memahami
metode pembelajaran transformative. Mata pelatihan ANEKA merata disukai oleh peserta pelatihan
dan tidak ada mata pelatihan ANEKA yang tidak disukai peserta pelatihan.

Metode Pembelajaran Transformatif
Dalam pembelajaran Agenda 2 (ANEKA) metode pembelajaran yang dilakukan adalah : tatap muka,
Ice breaking / energizer, Diskusi kelompok, meresume materi, Pemutaran video / Film, tanya jawab
langsung, Expectation Audience, Debat Kelompok, Bermain peran / role play, Merancang Project /
rencana aksi, Presentasi Kelompok, dan bermain kuis kahoot / quiziz.
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Gambar 6 : Metode Pembelajaran Tranformatif
Sumber : https://bit.ly/3yArwto

Dari metode pembelajaran tersebut diatas yang banyak disukai peserta adalah Diskusi kelompok,
Tanya jawab langsung dan Pemutaran Film / video. Alasan menyukai metode-metode tersebut adalah
Menyenangkan, Dapat langsung berinteraksi dan mudah dipahami.

Gambar 7 : Metode Pembelajaran Tranformatif yang disukai responden
Sumber : https://bit.ly/3yArwto
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Gambar 8 : Alasan menyukai metode pembelajaran Transformatif
Sumber : https://bit.ly/3yArwto

Sebaliknya metode pembelajaran transformative yang tidak sukai adalah Meresume materi,
Debat Kelompok dan Bermain peran / role play. alasan tidak menyukai metode tersebut adalah : Waktu
lebih Lama, Membosankan dan melelahkan.

Gambar 9 : Metode Pembelajaran Tranformatif yang tidak disukai responden
Sumber : https://bit.ly/3yArwto
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Gambar 10 : Alasan tidak menyukai metode Pembelajaran Tranformatif
Sumber : https://bit.ly/3yArwto

Dalam pembelajaran Agenda 2 (ANEKA) metode pembelajaran yang Sering digunakan adalah Diskusi
Kelompok, Tanya jawab langsung, Presentasi Kelompok dan Tatap muka langsung. Dalam
pembelajaran Agenda 2 (ANEKA) metode pembelajaran yang jarang digunakan adalah bermain quis
dengan kahoot / quiziz, Ice breaking / energizer dan bermain peran / role play.

Gambar 11 : Metode Pembelajaran Tranformatif yang sering digunakan
Sumber : https://bit.ly/3yArwto
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Gambar 12 : Metode Pembelajaran Tranformatif yang jarang digunakan
Sumber : https://bit.ly/3yArwto

Kesimpulan
Metode pembelajaran transformatif nilai nilai dasar PNS pada latsar CPNS 2020 di era
adaptasi kebiasaan baru lebih menyukai diskusi kelompok dibandingkan dengan meresume materi.
Hal ini karena metode tersebut menyenangkan dalam menggali nilai nilai dasar PNS.
Metode pembelajaran transformatif nilai nilai dasar PNS pada latsar CPNS 2020 di era
adaptasi kebiasaan baru yang jarang digunakan adalah bermain quis dengan kahoot / quiziz dan ice
breaking, hal ini mengkin dikarenakan Widyaiswara belum mempersiapkan metode tersebut.
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Abstrak: Strategi Pembelajaran
Transformatif adalah konsep pembelajaran yang
menghasilkan perubahan pada individu / peserta pelatihan tentang bagaimana individu /
peserta pelatihan tersebut mengerti dan memaknai kenyataan dan pengalaman hidupnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pembelajaran transformatif pada
agenda 2 Pelatihan dasar (Latsar) CPNS 2020 yaitu nilai nilai dasar PNS (ANEKA) di era
adaptasi kebiasaan baru / masa pandemic dengan sistem daring.
Penelitian ini menggunakan metode quosi experimental dengan teknik pengumpulan data
survei sederhana yaitu kuisioner kepada peserta pelatihan menggunakan microsoft form
dengan jumlah responden sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) responden
peserta pelatihan dasar CPNS 2020 secara simple random sampling. Teknik penelitian ini
adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Metode pembelajaran transformatif yang disukai oleh
peserta pelatihan adalah diskusi kelompok; (2) Metode pembelajaran transformatif yang
tidak disukai oleh peserta pelatihan adalah meresume materi; (3) Metode pembelajaran
transformatif yang sering digunakan oleh Widyaiswara adalah diskusi kelompok, tanya
jawab langsung, presentasi kelompok dan tatap muka (4) Metode pembelajaran
transformatif yang jarang digunakan oleh Widyaiswara adalah ice breaking / energizer,
bermain kuis dengan kahoot / quizziz, bermain peran / role play; serta (5) Metode
pembelajaran transformative yang dilakukan oleh Widyaiswara dalam menyampaikan
materi ANEKA dapat memberikan pemahaman yang baik nilai nilai dasar PNS kepada
peserta pelatihan.
Kata kunci: Metode pembelajaran transformatif, Nilai- nilai dasar PNS, Latsar CPNS
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