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�Dongeng Masa Depan�
Silvia Arina Hidayati

Duduklah sebentar, Nak.
Kuajak berbincang perihal bintang-bintang.
Kali ini kau akan menyukai dongengku. 
Ada suatu masa, hanya kau dan setumpuk nafsu-nafsu
Putarlah nuranimu untuk memilah mana yang perlu
“Hanya aku, Mak?”  
Ya, hanya kau dan tumpukan nafsu-nafsu,
Kau ciptakan sendiri, katanya mencari jati diri.
Lalu berkelahi.
Mereka hanya bisa mengetuk pintu, bertamu.
Sekadar menyimak, lalu pulang.
Hanya kau, yang menguasai ruanganmu.
Menangislah, ingat duniamu tidaklah begitu perlu.
Sandarkan bintang-bintangmu pada kuasa-Nya
Kemarilah, Nak!
Meja, kursi, dan rautku yang renta ini akan kau gambar dalam 
pandanganmu esok. 
Jika benar, berdirilah!
Tuntaskan!
Kau laki-laki. 

Lalu aku berdiri.
Kusapu butiran-butiran lelah di pipi. 
“Mak, aku laki-laki”.
lalu kuletakkan gambar emak. 
kupandangi lagi, emak tersenyum.

Malang, Oktober 2019.



PENJILAT PENA

Aku berjalan dengan barang mewah
Menghentakkan emas permata di jalan
Dialek yang aku katakan
Akan menggugurkan sejuta bukti keagungan Tuhan

Aku mengunci rasa dalam pesan
Melelehkan impian demi kedamaian
Toleran akan hal yang payah akan membuatmu langkah
Tarianku mengajarkan keindahan

Banyaknya adat akan merona di cakrawala
Aku takjub akan istiadat saat ku mengunci rasa
Aku melupakan problema saat barang mewahku hilang
Saat diperebutkan aku merasa malu
Sebagai surya bangsa
aku membiarkan permata diakui dunia luar

Aku akan selalu mengejar
hal yang berharga
Sebagai surya bangsa budaya,
adat, tradisi harus digenggam
Jika ada pendosa akan kugelandangkan
Di tempat api yang menyala-nyala

Budaya tunas bangsa ….
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Oleh: Mifta Huljannah
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Penerapan Sistem Pembelajaran
Melalui Student Centred Learning
Guna Membangun Masa Depan Indonesia
yang Lebih Maju

 Sistem pembelajaran di 
Indonesia  didominasi  oleh 
pembelajaran  berpusat  pada  guru 
dimana  siswa  hanya  diam 
mendengarkan guru memberikan 
ilmunya.  Hal  ini  tentunya 
menjadikan kurangnya pengetah-
uan siswa terhadap suatu mata 
pelajaran. Sistem ini merugikan 
siswa dalam proses pembelajaran, 
seharusnya siswa diberi kebebasan 
untuk menyampaikan pengetahua-
nnya atau biasa disebut student 
centred learning.
 Student centred learning 
merupakan salah satu pendekatan 
pembelajaran  dalam  dunia 
pendidikan.  Student centred 
learning dapat meningkatkan 
kemampuan berfikir kritis, meng-
atasi permasalahan, kreatif, dan 
bisa berkolaborasi dengan baik 
(Abdulmajid dan Setiadi, 2015). 
Penggunaan sistem belajar student 
centred learning dalam penelitian 
Ardian  dan  Munadi(2015) 
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juga berbeda yakni berbasis visual, 
audio, dan lain-lain secara online. 
Kehidupan yang akrab dengan 
teknologi men- jadikan cara 
belajar meraka lebih  interaktif  
melalui timework, kolaborasi 
saling tukar pendapat, mandiri, 
dam sistematis. Beberapa aplikasi 
sebagai penunjang pendidikan 
mereka seperti E-book, ruang 
guru, kamus online dan aplikasi 
lainnya membuat belajar mereka 
lebih fleksibel. Aplikasi teresbut 
dibuat oleh generasi milenial 
Indonesia, kelebihan yang dimiliki 
generasi ini perlu diapresiasi. 
Sebagai generasi bangsa  kita 
harus tunjukkan bahwa kita 
memiliki kualitas unggul sebagai 
anak  bangsa  yang  turut 
membangun Indonesia lebih baik. 
Mari sebagai generasi penerus 
b a n g s a   h e n d a k n y a   k i t a 
berkontribusi untuk membangun 
negeri dengan ide-ide kreatif dan 
inovatif  untuk  Indonesia  maju.

mengatakan bahwa metode pem-
belajaran ini dapat meningkatkan 
kreativitas pada seseorang. 
 Dalam sistem pendekatan 
student centred learning dapat 
melatih siswa untuk bersaing 
ditengah kemajuan pengetahuan 
yang semakin berkembang setiap 
saat. Sehingga siswa mempu 
mengatasi  permasalahannya 
sendiri tanpa bergantung pada ilmu 
yang diberikan oleh gurunya. 

Widodo, Heri. 2016. “Potret
 Pendidikan di Indonesia
 dan Kesiapannya dalam
 Menghadapi Masyarakat
 Ekonomi Asia (MEA).”
 Cendekia: Journal of
 Education and Society
 13(2): 293.

Pusat Data Republik. 2016.
 Mengenal Generasi
 Millenial. Jakarta: Pusat
 Data Republik.
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menawarkan masa depan.” - Anies Baswedan
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MILENIAL GENERASI UNGGUL INDONESIA

Oleh: Surrotul Hasanah

Penerapan sistem pembelajaran ini 
dapat  membangun generas i 
penerus bangsa untuk slalu siap 
bersaing dalam memajukan masa 
depan Indonesia. Indonesia akan 

semakin maju dalam set iap 
kemajuan peradapan bangsa dan 
tidak akan tertinggal oleh bangsa 
lain.

 Generasi milenial lahir 
ketika teknologi sudah ber-
kembang pesat. Generasi ini kerap 
kali disebut sebagai generasi yang 
tidak bisa hidup tanpa koneksi 
internet. Perkembangan teknologi 
dimulai pada abad ke-18 yakni 
ditemukan mesin uap pertama kali, 
beralihnya tenaga manusia ke 
tenaga  mesin  untuk  proses 
produksi  lebih  efisien  dan 

terjangkau hingga masuk abad ke-
21 yaitu memasuki revolusi 
industri 4.0 dimana tenaga mesin 
lebih mendominasi ketimbang 
manusia dalam aktivitas sehari-
hari. Misal, adanya aplikasi Grab, 
Go-Jek, ruang guru, dan lain-
lain  secara  online  mudah 
dijangkau. Inovasi-inovasi baru 
sengaja  diciptakan  untuk 
membantu  manusia  dalam 

beraktivitas. Teknologi 
memiliki peran penting bagi 
kehidupan manusia. Oleh 
sebab itu, perlu bagi kita 
u n t u k  m e n i n g k a t k a n 
k e m a m p u a n   d a n 
keterampi lan  di tengah 
perkembangan teknologi 
semakin tidak terkendali ini, 
yaitu salah satunya melalui 
jalur pendidikan. 

 P e n d i d i k a n  m e m i l i k i 
b e r p e r a n   p e n t i n g   d a l a m 
meningkatkan kualitas seseorang. 
Sejalan dengan apa yang dikatakan 
Widodo (2016) bahwa pendidikan 
mengedepankan  n i l a i -n i l a i 
humanisme sehingga nilai-nilai 
tersebut mampu membentuk 
manusia yang bermutu. Sumber 
daya manusia yang siap bersaing 
dan bersanding dalam masyarakat 
global. Namun, peringkat pend-
idikan yang ada di Indonesia 
berdasarkan  Programme For 
International Student Assessment 
(PISA)  pada  2017  Indonesia 
berada pada posisi 64 dari 72 
negara anggota Organization for 
Economic Cooperat ion and 
Development. Artinya, Indonesia 
berada pada urutan kedelapan dari 
bawah pada posisi peringkat 
pendidikan. Tentu  hal tersebut 
sangat  memprihat in .   Oleh 
karenya, penting bagi generasi 

muda memiliki pengetahuan dan 
wawasan luas untuk Indonesia 
lebih baik.
 Generasi muda merupakan 
individu dengan karakter dinamis, 
optimis, dan progresif. Generasi 
muda sekarang dikenal dengan 
istilah generasi milenial yaitu 
generasi yang lengket dengan 
teknologi. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh  
The Nielsen Global Survey of E-
commerce menyatakan bahwa 
pertumbuhan penetrasi perangkat 
mobile  di  kota-kota  besar 
Indonesia  mencapai  20%, 
Indonesia berada pada peringkat 
teratas  secara  global  dalam 
penggunaan ponsel pintar untuk 
belanja daring. Mereka memiliki 
pengetahuan serta penguasaan 
terhadap teknologi dan informasi 
sehingga mempengaruhi pola pikir 
dan perilaku generasi milenial 
tersebut. Gaya belajar merekapun 
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