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Abstrak

Peer learning (pembelajaran sebaya) sebenarnya telah terjadi secara informal di kalangan
mahasiswa, ketika mereka saling bertanya dan berdiskusi untuk mendapatkan jawaban berbagai
pertanyaan atau solusi dari tugas-tugas yang diberikan. Kegiatan peer learning menjadi kebutuhan
untuk diformalkan selain karena pertimbangan penciptaan suasana kolaboratif yang mendukung
ketrampilan sosial mahasiswa juga karena alasan pragmatis karena terbatasnya sumber daya
pendidikan. Artikel ini merupakan kertas kerja dari upaya untuk memformalkan peer learning dalam
pembelajaran studio desain arsitektur, dengan memberikan tugas khusus kepemimpinan kelompok
kepada mahasiswa-mahasiswa unggul dan mengamati bagaimana teman (sebagai peer) berperan
dalam penciptaan suasana akademis. Data dikumpulkan dari pre-test dan post-test untuk 2 tugas
studio, kemudian dianalisis dengan Analisis Isi dengan melakukan coding terhadap elemen suasana
akademis: diri sendiri, materi, dosen, ruang/alat, dan teman. Dari pemetaan data, dapat
diinterpretasikan bahwa mahasiswa secara kumulatif menganggap ruang/alat dan teman menjadi
elemen paling penting dalam penciptaan akademis. Namun di dalam kelompok, peran elemenelemen suasana akademis menunjukkan variasi yang sangat beragam. Ada korelasi bahwa
mahasiswa yang menganggap penting teman dalam penciptaan suasana akademis juga
menganggap dosen pembimbing penting, namun itu hanya terjadi sampai pertengahan kuliah.
Sebagai kertas kerja, penelitian ini belum bisa menyimpulkan sesuatu yang signifikan. Semangat
penelitian ini adalah melakukan objektivikasi (melalui riset kecil) dari proses pembelajaran desain
arsitektur sehari-hari, terutama bagaimana merespon isu-isu masa depan seperti disrupsi pendidikan
tinggi. Ke depan, penelitian ini akan melihat lebih jauh pembelajaran kolektif (collective learning)
untuk melihat relasi antara aktor manusia (dosen, teman sebaya) dan aktor non-manusia
(panduan/referensi, studio, teknologi) dalam pembelajaran studio desain arsitektur.
Kata kunci: peer learning, pembelajaran sebaya, analisis isi, pembelajaran kolektif

Pendahuluan
Isu pembelajaran desain arsitektur menjadi
perlu untuk dibahas secara khusus ketika
pendidikan arsitektur mulai masuk ke dalam
institusi formal seperti universtias. Secara
tradisional, pembelajaran desain arsitektur
dilakukan lewat proses magang, di mana sang
calon arsitek berguru dari pengalaman
Fakultas Arsitektur & Desain, Unika Soegijapranata, Semarang
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merancang dari mereka yang dianggap sebagai
empu (pupil and master). Tradisi ini masih
dipertahankan dalam studio desain arsitektur, di
mana mahasiswa dibagi secara berkelompok
dibimbing oleh seorang dosen pembimbing yang
berperan sebagai arsitek senior yang menjadi
mentor. Bahkan
dalam
praktik,
proses
pembelajaran melalui magang diformalkan ke

Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2018 | J 001

Formalisasi Peer Learning untuk Pembelajaran Studio Desain Arsitektur

dalam profesi Arsitek (Undang-undang nomor 6
tahun 2017 pasal 7).
Namun ketika dunia berubah, dan dunia
pendidikan
pun
ikut
dituntut
untuk
menyesuaikan perubahan-perubahan, proses
pembelajaran arsitektur di universitas pun perlu
dilihat secara lebih khusus untuk tetap adaptif.
Selayaknya suatu organisme, suatu organisasi
akan tetap berevolusi kalau mampu bersikap
adaptif terhadap perubahan zaman (Kasali,
2007:1). Pendidikan tinggi akan segera
memasuki Era Disrupsi, sehingga mulai perlu
disiapkan antisipasinya termasuk relasi antara
manusia saat berhadapan dengan teknologi
tanpa batas dalam pembelajaran melalui
Massive On-line Open-souce Course/ MOOC
(Oey-Gardiner, dkk 2017: 13-14). Dalam dunia
desain, isyarat akan perlunya perubahan dalam
proses pembelajaran studio diungkapkan oleh
Dorst (2003:86) bahwa model pembelajaran
desain studio mendapatkan tekanan secara
efisiensi
pembiayaan
karena
model
ini
membutuhkan sumber daya manusia yang
sangat intensif, dan oleh Sudradjat (2010:B-21)
tentang perlunya membangun budaya studio
saat metode ini dipojokkan dua pilihan diametral
antara menjaga mutu atau berkompromi dengan
segala keterbatasan.
Dengan semangat ini, penelitian terhadap peer
dilakukan
untuk
mencoba
learning ini
membangun perhatian lebih serius terhadap
pembelajaran desain arsitektur secara lebih
objektif. Penelitian tentang peer learning dalam
pembelajaran studio dilakukan dengan motif
untuk mencari tahu, bagaimana mahasiswa
arsitektur bisa belajar dari teman-temannya
(sebagai peer) dalam mencapai kompetensi
yang diharapkan. Secara informal, mahasiswa
akan bertanya antar sesamanya dan berdiskusi
untuk
mendapatkan
jawaban
berbagai
pertanyaan atau solusi dari tugas-tugas yang
diberikan (Boud, 2001:9). Keberadaan studio
desain arsitektur sesungguhnya menjadi latar
fisik tempat mahasiswa bisa secara formal
bertemu dan berdiskusi dengan sebayanya
dalam mengerjakan tugas-tugas studio. Namun
di lain pihak, mahasiswa saat ini juga
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dihadapkan pada distraksi akibat semakin
kuatnya tarikan untuk keluar dari belajar formal
akibat
intensifnya
penggunaan
teknologi
informasi. Selain itu, dosen juga tidak
sepenuhnya fokus pada proses pembelajaran
mahasiswa karena juga harus melakukan
tridharma yang lain seperti penelitian dan
pengabdian masyarakat serta pengembangan
institusi. Di sini peer learning mendapatkan
peluang untuk menjadi aktivitas belajar formal
mahasiswa dengan memanfaatkan relasi sosial
dengan
teman-teman
sebayanya
guna
mendapatkan capaian belajar secara efektif.
Penelitian ini merupakan kertas kerja dari
sebuah rangkaian penelitian untuk menjawab,
bagaimana ruang-ruang formal untuk peer
learning
mahasiswa.
Pada
masa
kini,
kompetensi pembelajaran akan dinilai per
individu, sehingga proses belajar pun ke depan
semakin berorientasi pada individu. Namun pada
hakikatnya manusia adalah makhluk sosial,
sehingga kecenderungan untuk membantu
sesamanya merupakan sesuatu yang bersifat
naluriah. Perhatian terhadap peer learning
adalah upaya institusional untuk memformalkan
relasi-relasi mutual antar mahasiswa untuk
mencapa kompetensi pembelajaran terutama
pada kompetensi sosial.
Metode
Penelitian dilakukan dengan metode partisipatif
reflektif. Penelitian dilakukan di mana para
peneliti juga menjadi kooridator dan asisten
suatu
studio
perancangan
arsitektur,
membawahi 9 kelompok dengan 10-11 orang
mahasiswa yang sekaligus menjadi responden
penelitian ini. Laporan tentang harapan dan
pengalaman belajar dari mahasiswa menjadi
sumber data untuk acuan refleksi untuk
mendapatkan pengetahuan yang terstruktur
yang didapatkan dari proses belajar yang sudah
dilakukan. Agar bisa mempunyai nilai ilmiah, ada
teori yang digunakan (teori peer learning) dan
menyisipkan metode ilmiah dalam interpretasi
data (yaitu metode Analisis Isi) terhadap proses
refleksi ini.
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Secara khusus perhatian pada peer learning
dilakukan diterapkan pada pembagian kelompok,
yang
melibatkan
mahasiswa.
Pembagian
kelompok ini diharapkan mampu membangun
rasa keadilan (sense of fairness) versi
mahasiswa
dan
kekompakan
(chemistry)
diharapkan menjadi modal terbangunnya
interaksi yang intensif dalam satu kelompok.
Ketua kelompok dipilih dari mahasiswa yang
mempunyai nilai di atas rata-rata, yang
diberikan tugas tambahan sebagai mediator
antara peneliti dengan teman-teman dalam satu
kelompoknya. Hal ini mengikuti peer learning
pada awalnya, yaitu melibatkan “the best
students among others” (Topping, 2005:631)
dan konsep “primus inter vares”, bagaimana
secara primordial pemimpin itu dipilih dari yang
unggul dari anggota suatu kelompok. Pemberian
tugas ini diharapkan mampu menjadi sarana
berkembangnya ketrampilan sosial bagi para
ketua kelompok.
Data
dikumpulkan
dengan
memberikan
pertanyaan yang harus dijawab tertulis kepada
mahasiswa. Pertanyaan dilakukan pada awal
(sebagai pre-test) dan akhir (sebagai post test)
pada tiap tugas, masing-masing diberikan pada
dua tugas dalam studio yang diteliti. Pertanyaan
yang diberikan ke mahasiswa bersifat umum
tentang harapan dan evaluasi pembelajaran,
namun penelitian ini hanya mengambil jawaban
atas pertanyaan suasana akademis yang
diharapkan dan telah mendukung pembelajaran.
Data diinterpretasikan dengan metode Analisis
Isi (Content Analysis) untuk melihat konsistensi
makna dalam teks jawaban mahasiswa.
Konsistensi ini dapat dijabarkan dalam pola-pola
terstruktur yang dapat membawa peneliti
kepada pemahaman tentang sistem nilai dibalik
teks itu (Ekomadyo:2006:51). Analisi Isi dapat
ditempuh dengan menentukan variabel dan
kategori pengkodean (Neuman, 2000: 296-298),
yang hasilnya berupa tabulasi silang untuk
menguji eksplisitas atau kualifikasi kategorikategori dari manifestasi wujud/ isi (Bell, 2001).
Dari metode ini, jawaban mahasiswa dipetakan
ke dalam 5 elemen pembentuk suasana

akademis: diri sendiri, materi, dosen, ruang/alat.
Dengan data-data yang di-coding, akan
dipetakan dan diinterpretasikan peran teman
dalam penciptaan suasana akademis dan
korelasinya dengan elemen-elemen yang lain.
Tinjauan Peer Learning
Belajar dari orang lain sebenarnya merupakan
kegiatan sehari-hari. Kita akan bertanya kepada
teman jika kita membutuhkan informasi untuk
menambah
pengetahuan.
Di
universitas,
pembelajaran antar teman oleh mahasiswa
sudah dilakukan secara informal. Mereka akan
saling
bertanya
atau
berdiskusi
untuk
mengerjakan tugas atau untuk memahami suatu
pengetahuan tertentu (Boud, 2001: 9 ).

Peer learning dapat didefinisikan sebagai cara
mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan
melalui dengan bantuan dan dukungan di antara
kawan-kawan setara atau cocok (Topping,
2005:631-633). Di universitas, peer learning
diartikan sebagai mahasiswa belajar dari dan
dengan sebayanya dalam cara-cara formal
maupun informal (Havnes 2016:1-3, Boud
2001:4). Awalnya, kegiatan ini berupa peer
tutoring berupa pemilihan dari para siswa yang
dianggap lebih unggul untuk membantu temantemannya dalam mentransmisikan pengetahuan
dari dosen ke mahasiswa lainnya (Topping,
2005:631-632). Namun kemudian peer learning
berkembang menjadi collaborative learning atau
cooperative learning, dimana mahasiswa saling
belajar bersama secara interaktif baik dalam
supervisi dosen atau di luar kelas dalam aneka
diskusi, seminar, konseling, peer assessment,
proyek kolaborasi, dan bentuk-bentuk lain
(Sampson,1999:2-3, Boud, 2001:12-13).

Peer

learning menjadi isu penting dalam
pembelajaran di universitas karena ada
beberapa keuntungan. Mahasiswa belajar lebih
didorong oleh motivasi pribadi. Mahasiswa
belajar lebih kritis dan mempunyai ketrampilan
menyelesaikan masalah dari teman-temannya
saat belajar. Melalui peer learning, mahasiswa
melatih ketrampilan komunikasi interpersonal
dan kerja secara tim. Mahasiswa bisa belajar
lewat refleksi kritis dari apa yang dipelajari,
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mampu menilai diri sendiri dan sebayanya
secara bersama-sama. Di sini rasa tanggung
jawab kolektif bisa terbangun. Peer learning
mendorong perubahan suasana belajar dari
ketergantungan (dependence) menjadi salingketergantungan (inter-dependence) (Gwee,
2003, Boud,2001:8-11, Sampson,1999:2).
Meskipun peer learning pasti akan berlangsung
secara informal antara mahasiswa, ada usaha
untuk
memformalkan
dalam
struktur
pembelajaran universitas. Ada alasan pragmatis,
yaitu pembiayaan proses belajar. Dengan
belajar dengan sesama sebaya, diharapkan
mahasiswa bisa tetap belajar secara efektif
meskipun ada keterbatasan dalam sumber daya
pengajar. Meski demikian, memformalkan peer
learning perlu dirancang secara khusus, agar
proses ini bisa tetap menghasilkan capaian yang
diharapkan. Desain peer learning perlu
dilakukan, antara lain dengan menjadikan
pengetahuan yan didapat proses interaksi
tersebut bisa mendukung capaian pengetahuan
yang harus didapatkan mahasiswa secara
individu (Sampson, 1999:2, Boud, 2001:11,
Topping, 2005:635).
Namun diakui, peer learning memang mampu
membantu peningkatan kemampuan sosial dari
mahasiswa. Dalam dunia kerja, kemampuan
sosial ini menjadi penting, dan peer learning
merupakan cara efektif untuk membangun
kemampuan sosial tersebut (Sampson,1999:1-3).
Namun lebih dari itu, peer learning juga akan
membantu kepekaan sosial dari mahasiswa yang
berguna dalam pembelajaran seumur hidup.
Dengan saling membantu, berdebat, dan
bekerja secara kolektif, kompetensi sosial yang
didapat oleh mahasiswa saat belajar dengan
sebayanya akan membantu dalam upaya
perubahan
sosial
yang
dilakukan
oleh
mahasiswa di kemudian hari (Havnes,2008:193).

vares”, keadilan (fairness), dan pemerataan
keragaman kompetensi. Pembagian kelompok
seperti ini dimaksudkan agar mahasiswa punya
chemistry, dan bisa dimanfaatkan membangun
suasana kooperatif (saling bantu) dalam belajar.
“Best Students” sebagai ketua kelas dan
kelompok lebih berperan sebagai mediator
antara teman-teman sekelompok dengan
koordinator,
bertanggung
jawab
untuk
mengatur dinamika dan membangun suasana
kekompakan di dalam kelompok, dan tidak
dibebani tugas sebagai peer tutor yang
mengajari teman-temannya.
Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap
yaitu:

Tahap 1: Pembentukan Kelompok
Pembagian kelompok diawali dengan memilih
ketua kelas dan ketua kelompok. Oleh peneliti
(sekaligus koordinator) dipilih 16 mahasiswa
berdasarkan urutan nilai kumulatif mahasiswa
(Indeks Prestasi Kumulatif/ IPK), untuk diambil
menjadi 1 ketua kelas dan 10 ketua kelompok.
Lewat komunikasi di media sosial mahasiswa
calon peserta, dipilih 11 orang yang bersedia
menjadi ketua kelas dan ketua kelompok.

Hasil dan Pembahasan
Penelitian peer learning ini memfokuskan diri
untuk melihat bagaimana teman memegang
peran penting dalam proses belajar di studio, di
mana pembagian kelompok dilakukan sendiri
oleh mahasiswa dengan prinsip “primus inter
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Gambar 1. Pelaksanaan pembagian kelompok
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Pembagian kelompok dilakukan bersama-sama
oleh para peneliti (koordinator dan asisten) dan
ketua kelas dan ketua-ketua kelompok (gambar
1). Penentuan anggota kelompok dilakukan oleh
para
ketua
kelompok,
dengan
mempertimbangkan
keadilan
(fairness),
pemerataan kemampuan dan gender pada
masing-masing kelompok, chemistry kecocokan
dalam bekerja, dan proporsi keunggulan
mahasiswa tiap kelompok. Setelah pembentukan
kelompok
disepakati,
dilanjutkan dengan
pengundian
dosen
pembimbing.
Sistem
pengunian ini diipilih untuk menjaga fairness
dan mencegah favoritisme dalam relasi antara
mahasiswa dan dosen pemimbing.
Dalam pelaksanaan selanjutnya, tiap ketua
kelompok melaporkan proses belajar di dalam
kelompoknya kepada koordinator. Beberapa
ketua kelompok bisa melaporkan substansi
belajar dari pembimbing, namun sebagian besar
masih sebatas melaporkan pekerjaan. Namun
untuk ini belum bisa diekstraksi secara khusus
ketrampilan sosial yang didapatkan oleh ketua
kelompok. Namun beberapa teks laporan bisa
menjelaskan
relasi
antarpersonal
antara
pembimbing
dengan
mahasiswa
dalam
kelompoknya, seperti teks di bawah ini:
“Minggu ini, kelompok kami mengolah hasil site
inventory ke dalam site analysis. Dosen Pembimbing
menjelaskan cara menyajikan site analysis yang baik
dan selengkap mungkin. Beliau juga menjelaskan
tentang cara "mendengar kehendak tapak", yakni
bagaimana kita dapat memunculkan ide desain dalam
mengolah sebuah tapak sesuai dengan kondisi pada
tapak tersebut. Beliau mendorong kami untuk melatih
diri agar dapat menggagas ide yang tepercik ketika
melihat konteks pada tapak. Melalui analisis tapak
tersebut, kami mulai menuangkan gagasan awal yang
masih kasar”

yang diharapkan untuk mendukung capaian.
berisi evaluasi diri
Sedangkan post-test
terhadap pengetahuan dan kompetensi yang
sudah dicapai, suasana akademis apa yang
mendukung, serta strategi perbaikan untuk
tahap pembelajaran selanjutnya.

Tahap 3: Kompilasi Data
Kompilasi data dilakukan membuat tabulasi
terhadap jawaban suasana akademik dari
masing-masing pre-test dan post-test. Contoh
tabulasi teks suasana akademik untuk kelompok
1 tersaji pada gambar A pada lampiran. Dari
tabulasi ini, dilakukan coding terhadap jawaban
mahasiswa menjadi 5 kata kunci yang menjadi
elemen pembentuk suasana akademis: diri
sendiri, materi, dosen, ruang/alat, dan teman.
Contoh tabulasi coding suasana akademik untuk
kelompok 1 tersaji pada gambar B pada
lampiran. Selanjutnya tabulasi teks dan coding
suasana akademik dilakukan untuk seluruh
kelompok. Hasil tabulasi coding untuk semua
kelompok tersaji pada Gambar C pada lampiran.

Tahap 4: Interpretasi Data
Interpretasi data dilakukan dengan membuat
grafik terhadap tabulasi coding suasana
akademik pada semua kelompok. Grafik yang
dibuat adalah untuk melihat rerata (mean dan
median) jawaban mahasiswa atas dari 5 elemen
suasana akademik (gambar 2). Sebagai
pembanding, disajikan pula grafik jumlah
keseluruhan mahasiswa pada tiap tahap
pengambilan data terhadap 5 elemen suasana
akademik (gambar 3).

Tahap 2: Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan empat kali, masingmasing melalui pre-test (lewat quiz) dan posttest (lewat evaluasi diri) untuk masing-masing
pada dua tugas. Pertanyaan pre-test adalah
menilai sejauh mana mahasiswa memahami
Kerangka Acuan Kerja, capaian pembelajaran di
dalamnya, dan bagaimana suasana akademis

Gambar 2. Grafik Mean dan Median Suasana
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pembeda kelompok adalah diri sendiri dan
dosen pembimbing.

Gambar 3. Grafik elemen suasana akademik pada
tiap tahap pengumpulan data

Dari grafik rerata, terlihat ruang/alat menempati
angka tertinggi yang dianggap penting oleh
mahasiswa sebagai elemen pencipta suasana
akademik, sedangkan elemen teman ada di
bawahnya dengan nilai rerata yang tidak jauh
berbeda. Jika dilihat pada grafik jumlah
keseluruhan pada tiap pengambilan data, kedua
elemen tersebut: ruang/alat dan teman,
mempunyai pola yang mirip: keduanya menjadi
lebih penting untuk penciptaan suasana
akademis oleh mahasiswa pada akhir daripada
pada awal tugas.
Skor tinggi dan kemiripan ini membawa pada
suatu dugaan untuk kesimpulan, ada korelasi
kuat antara ruang/alat dan teman untuk
dianggap penting dalam penciptaan suasana
akademis. Dugaan
ini
membawa
pada
pemahaman bahwa studio berperan dalam relasi
sosial
antar
mahasiswa
dalam
rangka
menciptakan suasana akademis.
Namun jika diurai elemen pembentuk suasana
akademik tiap kelompok, terlihat dinamika yang
sangat beragam (lihat gambar D pada lampiran).
Artinya,
setiap
dalam
setiap
kelompok
mahasiswa menganggap elemen pencipta
suasana akademis dengan sangat beragam. Ada
faktor penentu lain selain ruang dan alat
(studio) ketika mahasiswa menjadikan teman
(sebagai peer) dianggap penting dalam
membentuk suasana akademik pada tiap
kelompok. Faktor penentu yang menjadi
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Untuk melihat lebih lanjut keterkaitan antara
elemen
pembentuk
suasana
akademis,
dilakukan analisis korelasi antara elemen “teman”
dengan elemen-elemen lain dalam penciptaan
suasana akademis, dan tersaji pada gambar 4.
Di situ terlihat, elemen “dosen pembimbing”
berkorelasi positif dengan elemen “teman”
dalam penciptaan suasana akademis, sampai
pre-test 02, sementara peran “diri sendiri”
berkorelasi negatif, kecuali pada pre-test 02.
Artinya, di dalam satu kelompok ketika
mahasiswa menganggap teman berperan
penting dalam suasana akademis mereka juga
menganggap dosen penting, namun hanya
sampai lebih dari setengah masa perkuliahan.
Sementara dalam satu kelompok, “diri sendiri”
berkorelasi negatif dengan “teman”, artinya
mereka yang menganggap dirinya lebih penting
menganggap teman kurang penting, begitu
sebaliknya. Gambar 4 menunjukkan, bahwa
ternyata elemen “teman” cenderung berkorelasi
negatif dengan elemen “ruang/alat”. Artinya
meskipun kedua elemen tersebut secara
kumulatif menunjukkan nilai tertinggi dan
menunjukkan kemiripan pola dalam tiap tahap
pengumpulan data, namun mahasiswa yang
menjawab kedua elemen tersebut adalah
mahasiswa yang berbeda.

Gambar 4. Grafik korelasi antara elemen “teman”
dengan elemen-elemen lainnya dalam penciptaan
suasana akademis.

Dari interpretasi data ini ada beberapa temuan
sementara yang bisa dibaca, yaitu ternyata
mahasiswa secara kumulatif menganggap
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bahwa ruang dan alat penting teman menjadi
penting. Sementara itu, untuk dinamika di
dalam kelompok, mahasiswa yang menganggap
teman penting dalam penciptaan suasana
akademis juga menganggap dosen berperan
penting, namun hanya sampai pertengahan
proses perkuliahan. Meskipun demikian, datadata yang terkumpul belum bisa melacak
bagaimana elemen formal seperti ruang/alat
(studio) dan dosen terhadap elemen informal
(pertemanan) dalam penciptaan suasana
akademik. Artinya, penelitian ini belum bisa
membuktikan keberhasilan atau kebelumberhasilan dari upaya formalisasi peer learning
yang diujicobakan.
Catatan Penutup
Sebagai suatu kertas kerja, penelitian ini belum
menghasilkan temuan penting yang bisa dirujuk.
Sebagai self criticism, metode pengumpulan
data pada penelitian ini masih bersifat sangat
terbuka dan belum tentu mencerminkan
pendapat sesungguhnya mahasiswa. Namun
dari kertas kerja ini, sudah membantu untuk
membayangkan metode riset selanjutnya yang
lebih rigourous (ketat) untuk menggambarkan
bagaimana formalisasi dari kegiatan peer
learning terjadi pada pelaksanaan proses
pembelajaran.
Kertas kerja ini ditulis dengan semangat untuk
melakukan penelitian terhadap kegiatan seharihari. Penelitian sesungguhnya adalah kegiatan
untuk melakukan objektifikasi terhadap suatu
pengalaman, dan penelitian kecil ini menjadi
contoh bagaimana upaya ini bisa dilakukan
dengan efisien karena menggabungkan kegiatan
penelitian dengan pengajaran secara sekaligus.
Belajar
dari
dokter
yang
membangun
pengetahuan terstruktur dari medical record
pasien, maka dosen profesional pun bisa
memanfaatkan evaluasi dari mahasiswa untuk
membangun pengetahuan terstruktur tentang
pembelajaran studio desain arsitektur. Yang
dibutuhkan adalah landasan konseptual yang
kuat, berupa teori untuk memandu penelitian,
agar hasil evaluasi sekaligus menjadi data untuk
penelitian.

Selain perbaikan terhadap metode pengumpulan
data untuk peer learning, penelitian lebih lanjut
akan dilakukan untuk membangun suatu
pengetahuan tentang “collective learning”.
Istilah kolektif diturunkan dari pemikiran Latour
(1999:176-178) yang melihat fenomena sosial
sebagai suatu kolektif antara manusia dan nonmanusia. Pendekatan kolektif sebelumnya
pernah dilakukan peneliti untuk melihat
fenomena place-making (Ekomadyo dan Yuliar
2014:153 dan Ekomadyo et al., 2017:2). Lewat
isu peer learning, akan dilihat bagaimana relasi
antar manusia dengan manusia (antar
mahasiswa dengan sebayanya dan dengan
dosen) dan antar manusia dengan objek-objek
teknis (ruang/ alat/ studio/ materi/ referensi/
teknologi) dalam proses pembelajaran. Dalam
kebijakan ITB, disebutkan bahwa salah satu
paradigma kurikulum adalah Learner Centered
Education/ LCE (Peraturan Senat Akademik ITB,
2012
butir
1.5.2.).
Dalam
perspektif
pembelajaran kolektif, learner tidak sebatas
pada mahasiswa, tetapi juga bisa dosen dan
civitas akademika lainnya yang bisa saling
belajar secara mutual memanfaatkan ruang, alat,
dan aneka bentuk teknologi lainnya. Pendekatan
pembelajaran kolektif diharapkan mampu
memandu untuk mengembangkan relasi antar
manusia dalam proses belajar di universitas
untuk mengantisipasi era disrupsi pembelajaran
akibat kemajuan teknologi.
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Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2018 | J 009

Formalisasi Peer Learning untuk Pembelajaran Studio Desain Arsitektur

Gambar D: Grafik elemen suasana akademik tiap waktu pengambilan data semua kelompok
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