
  
Edisi 09 No. 01, Januari – Maret 2022, p. 14 – 17 

14 
 

Resensi Buku 

 

Judul Buku : Designing for Modern Learning: Beyond 
ADDIE and SAM 

Penulis : Crystal Kadakia & Lisa M.D. Owens 

Penerbit  : ATD Press, VA USA 

Tahun Terbit : 2020 

Cetakan  : 1 (pertama) 

Jumlah 
Halaman 

: 237 

ISBN  : ISBN-10: 1-950496-65-1 
ISBN-13: 978-1-950496-65-5 
e-ISBN: 978-1-950496-66-2 

Peresensi   : Mochamad Fatwadi, S.T., M.T., M.Sc 
(Widyaiswara Madya BKPSDM Kota 
Tangerang) 

 

Proses adaptasi suatu organisasi terhadap perubahan lingkungannya memberikan pengaruh 

terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi para individu di dalam organisasi tersebut. 

Proses pengembangan kompetensi ini merupakan proses belajar yang harus dilakukan oleh 

setiap individu agar dapat menjaga kualitas kinerjanya sehingga memungkinkan organisasi 

tetap adaptif terhadap perubahan. Keberhasilan suatu organisasi untuk belajar dan 

menerapkan apa yang dipelajarinya secara cepat akan menentukan keunggulan kompetetif 

organisasi tersebut.  

Proses belajar secara informal sesungguhnya dapat dilakukan oleh individu itu sendiri 

dengan memanfaatkan ketersediaan banyak sumber daya belajar yang dapat diakses dari 

manapun, kapanpun dan dimanapun melalui ketersediaan teknologi digital saat ini. Bahkan 

individu dapat memilih dan mengkurasi sendiri materi-materi pembelajarannya dan 

menentukan sendiri pengalaman belajarnya yang sesuai dengan gaya belajarnya.  

Di lain sisi, proses belajar secara formal dilakukan oleh organisasi dengan merencanakan 

suatu program pelatihan yang memiliki tujuan spesifik berupa pengembangan kompetensi 

sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi (AKPK) yang dilakukan. 

Untuk mencapai tujuan spesifik tersebut, program pelatihan dirancang. Tentunya dalam 

konteks ini, keberhasilan suatu program pelatihan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana 

perencanaan program tersebut dilakukan dengan baik.  



  
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)           
  Edisi 09 No. 01, Januari – Maret 2022, p. 14-17  
  ISSN: 2355-4118   

  

15 
 

Merencanakan program pembelajaran sesungguhnya adalah merencanakan pengalaman 

belajar (learning experience) yang terstruktur bagi peserta, yang membantu mereka 

mencapai target kompetensi yang telah ditentukan sekaligus dapat menikmati proses 

belajar tersebut. Secara lebih detil, perencanaan program pelatihan ini dilakukan agar pola 

aliran informasi, pengetahuan, dan pengalaman menjadi lebih teratur, terarah dan 

terstruktur dalam rangka mendukung suatu pencapaian kompetensi akhir tertentu dengan 

proses yang menyenangkan.  

Buku ini membahas tentang pendekatan modern dalam desain pembelajaran. Tujuan dari 

buku ini adalah memberikan panduan praktis untuk merancang pengalaman belajar yang 

efektif dan menarik yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar modern. Bahasan dalam 

buku ini dapat memberikan perspektif yang mencerahkan bagi para perancang kurikulum 

pelatihan yang menginginkan sentuhan “modern” dalam pelatihannya yang diyakini akan 

dapat menjawab tantangan pembelajaran yang makin kompleks. Sentuhan modern ini 

dimaknai dengan memperkenalkan suatu model baru yang dapat dikatakan sebagai sebuah 

alternatif model yang dapat digunakan untuk merencanakan suatu proses pembelajaran 

selain model ADDIE1 dan SAM2 yang telah digunakan secara luas dalam dunia perancangan 

pelatihan. 

Pemaparan di buku ini memberikan penjelasan yang mudah dipahami terkait dengan 

bagaimana membangun suatu program pembelajaran modern yang diperuntukan untuk 

para pembelajar modern (modern learning for modern learner) dengan secara optimal 

memanfaatkan daya ungkit dari pemanfaatan teknologi digital. 

 

Dalam buku ini, penulis memperkenalkan pendekatan baru yang mempertimbangkan 

perubahan sifat pembelajar, kemajuan teknologi yang bergerak cepat, dan kondisi tempat 

kerja yang terus berkembang. Melalui model desain pembelajaran modern yang inovatif, 

 
1 ADDIE model adalah model perancangan pembelajaran yang terdiri dari lima tahap utama, yaitu 

Analysis (Analisis), Design (Perancangan), Development (Pengembangan), Implementation 

(Implementasi), dan Evaluation (Evaluasi). Model ini sering digunakan dalam perencanaan dan 

pengembangan program pembelajaran untuk memastikan program pembelajaran berkualitas dan 

efektif. 

2 SAM (Successive Approximation Model) adalah model pengembangan pembelajaran yang 

bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan dan meningkatkan efisiensi pengembangan 

program pembelajaran. Model ini menggabungkan prinsip-prinsip dari model ADDIE (Analysis, 

Design, Development, Implementation, and Evaluation) dan model agile development. Model ini 

bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan dan meningkatkan efisiensi pengembangan 

program pembelajaran. SAM terdiri dari 3 tahap utama: preparation, iterative design and 

development, dan implementation and evaluation. Model ini menekankan kolaborasi antara 

pengembang dan pelanggan atau stakeholder dalam proses pengembangan program pembelajaran. 

http://www.juliwi.com/
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penulis menguraikan proses langkah demi langkah yang membantu para perancang 

pembelajaran menciptakan pengalaman belajar yang efektif yang sesuai dengan kebutuhan 

dan gaya belajar peserta, fleksibel, dan menarik. Model tersebut dinamai OK-LCD model 

yang merupakan singkatan dari Owen Kadakia-Learning Cluster Design. Terdapat 5 (lima) hal 

penting yang menjadi fokus dari model yang ditawarkan tersebut, yaitu : Change (dimana 

fokus pembelajaran harus dirancangan berdampak pada perubahan perilaku dan kinerja 

dari para pembelajarnya), Learn (membuat skenario pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik pembelajar untuk mencapai tujuan belajar), Upgrade (melakukan 

pemuktahiran semua aset belajar), Surround (memberikan keleluasaan kepada pembelajar 

untuk mendapatkan makna dari beragam aset belajar yang dikelompokan ke dalam 

beragam klaster belajar), Track (infromasi bagaimana dampak hasil belajar bagi peserta di 

tempat tugasnya dapat terus didapatkan guna memastikan proses evaluasi menjadi lebih 

baik).  

Salah satu kekuatan buku ini adalah fokus penulis pada kebutuhan pembelajar modern. 

Buku ini memberikan wawasan praktis tentang cara membuat pengalaman belajar yang 

cocok dengan kebutuhan pembelajar yang mengharapkan pengalaman belajar yang lebih 

personal, on-demand, felksibel dan menarik. Model OK-LCD adalah penambahan yang baik 

untuk model desain instruksional yang sudah ada. Selain itu, pemberian banyak studi kasus 

dan contoh memberikan bukti konkret tentang bagaimana model ini dapat diterapkan 

dalam praktik. 

 

Bahasan dalam buku ini dibagi ke dalam 9 (sembilan) pokok bahasan. Pada bahasan 

pertama, pembaca diajak untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mengapa model 

belajar modern ini dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan melihat hal apa sajakah yang  ada 

pada pola-pola pelatihan yang terjadi di masa lalu dan saat ini sembari mencoba melihat 

kecenderungan-kecenderungan pembelajaran di masa depan dan dampaknya pada 

keberhasilan pembelajaran. Bagian ke-2, menguraikan point-point strategis terkait dengan 

impelmentasi dari model pembelajaran modern tersebut. Bagian ke 3 sampai dengan bagian 

7 mengajak pembaca untuk makin mendalami model pembelajaran melalui pembahasan 

setiap karakteristik pendekatan pembelajaran yang ditawarkan. Pada bagian 8 diberikan 

semacam pembulatan terhadap apa yang telah didapatkan dari bagian-bagian sebelumnya 

untuk memberikan gambaran bagaimana pendekatan pembelajaran modern ini diterapkan. 

Sebagai bagian yang terakhir, bagian 9 memberikan uraian tentang bagaimana model 

pembelajaran OK-LCD dapat menjawab tantangan pembelajaran masa depan dengan 

memberikan pengalaman implementasi model ini. Selain itu, diuraikan juga beberapa 

tantangan implementasi dan bagaimana mengatasinya.  

 

http://www.juliwi.com/
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Secara keseluruhan, buku ini adalah sumber daya yang berharga bagi para desainer dan 

profesional pembelajaran yang ingin menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan 

menarik mengingat bukan hanya penjelasan secara teoretik, namun juga diberikan contoh-

contoh penerapannya beserta “tools” yang dibutuhkan untuk penerapan model OK-LCD ini. 
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