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Abstract. 

This research focusses on the importance of lifelong learner characteristics in teachers, especially when they 

undergo teacher education (preservice teacher). One important factor that predicts the involvement in 

lifelong learning is epistemological beliefs. There are 102 students who undergo a bachelor degree of 

education that completed the epistemological beliefs and lifelong learning tendency scales in this study. 

Then the data is analyzed by multiregression technique using statistical program SPSS 16 for windows. The 

results showed that epistemological beliefs significantly predicted the tendency for lifelong learning on 

preservice teacher (p value ≤ 0,05). The factors that significantly contributed to the model are structure of 

knowledge, justification of knowledge, and speed of learning. The value of the beta coefficients is negative (-) 

which means that any rise within these three predictors (indicates naive beliefs) would influence for the 

lower tendency for lifelong learning.

Keywords: epistemological beliefs, lifelong learning, preservice teacher

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada pentingnya karakteristik lifelong learner pada guru, terutama 

ketika mereka menjalani program pendidikan guru (calon guru). Salah satu faktor yang sangat penting 

dalam memprediksi kecenderungan untuk lifelong learning ini adalah kepercayaan epistemologis. 

Terdapat 102 mahasiswa S1 ilmu pendidikan yang telah mengisi kuesioner kepercayaan epistemologis dan 

kecenderungan untuk lifelong learning dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

multiregresi dengan program statistik SPSS 16 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepercayaan epistemologis berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan untuk lifelong 

learning (taraf signifikansi p ≤ 0,05). Faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh adalah structure of 

knowledge, justification of knowledge, dan speed of learning. Koefisien beta yang diperoleh menunjukkan 

nilai negatif (-) yang berarti setiap kenaikan pada ketiga prediktor kepercayaan epistemologis ini 

(menunjukkan kepercayaan naif) akan menurunkan kecenderungan untuk lifelong learning seseorang.

Kata kunci: kepercayaan epistemologis, lifelong learning, calon guru
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PENDAHULUAN

      Guru yang berkualitas diyakini dapat mencetak 

peserta didik yang berkualitas pula. Namun 

berdasarkan skor PISA yang diperoleh dalam tiga 

bidang mata pelajaran yang diuji, peserta didik 

Indonesia memperoleh peringkat yang cukup 

terbelakang, yaitu peringkat 63 dari 64 negara 

untuk bidang matematika, peringkat 59 dari 64 

negara untuk bidang membaca, dan peringkat 63 

dari 64 negara untuk bidang sains (OECD, 2012-

2013). Rendahnya performa peserta didik 

Indonesia ini lantas mengindikasikan kurang 

memadainya kualitas mengajar di Indonesia.

 Ternyata kualifikasi guru Indonesia juga 

terbilang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

data statistik guru bahwa pada akhir tahun 2013 

masih terdapat 1.034.080 guru yang belum sarjana 

atau D-IV (“2015 belum sarjana, guru dijadikan 

tenaga administrasi”, 2013). Padahal kualifikasi 

akademik pengajar diyakini dapat berpengaruh 

pada prestasi siswanya (Hammond, Berry, & 

Thoreson, 2001).

 Secara inputnya pun, calon guru yang diterima 

di LPTK cenderung tidak dilandasi motivasi 

menjadi guru (Azhar, 2011). Mahasiswa yang tidak 

berhasil  mencapai program studi yang 

diinginkannya menjadikan LPTK sebagai 

alternatif terakhir. Daripada kuliah di program 

studi kependidikan, para siswa lulusan terbaik 

lebih memilih untuk kuliah di prodi favorit. Para 

lulusan yang nonkependidikan yang berminat 

mengambil akta mengajar pun menurut Azhar 

( 2 0 1 1 )  d i k a re n a k a n  m e re k a ke s u l i t a n  

mendapatkan profesi lain selain guru. Oleh karena 

itu tidaklah mengherankan apabila mutu calon 

guru yang diperoleh juga rendah.

  Kualitas mahasiswa kependidikan belum 

dapat dikatakan memuaskan. Hal ini bisa dilihat 

dari penelitian-penelitian terhadap calon guru 

yang telah dilakukan. Paidi dan Wilujeng (2008) 

menyebutkan bahwa para calon guru MIPA dalam 

penelitiannya masih belum menguasai beberapa 

aspek dalam keterampilan proses sains. Kemudian 

dalam penelitian Anwar, Rustaman, dan Widodo 

(2012) disebutkan bahwa hanya lima dari dua 

puluh dua calon guru biologi dalam penelitian 

yang menunjukkan peningkatan paling baik 

dalam penguasaan kemampuan subjek spesifik 

pedagogi. Lalu dalam penelitian Sukasni, Karno 

dan Wijayanto (2012), para mahasiswa prodi 

kependidikan teknik mesin yang dijadikan subjek 

penelitian menunjukkan minat membaca yang 

kurang serta masih pasif dalam proses belajarnya. 

Padahal minat membaca ini dibutuhkan agar 

calon guru terdorong untuk mengembangkan 

pengetahuan dan wawasannya melalui berbagai 

sumber informasi.

      Ulasan di atas menunjukkan bagaimana 

permasalahan calon guru dalam proses 

belajarnya. Padahal pengalaman belajar yang 

dimiliki oleh calon guru selama pendidikan akan 

sangat berpengaruh dalam penerapannya ketika 

menjadi guru (Paidi & Wilujeng, 2008). Para 

calon guru cenderung akan mengajar 

sebagaimana mereka dulu diajar (Fadlan, 2010). 

Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih 

memperhatikan persiapan calon guru demi 

menjawab permasalahan kualifikasi dan 

profesionalisme guru. Persiapan semenjak masih 

sebagai calon guru lebih dimungkinkan karena 

mengubah metode mengajar guru yang telah 
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(2012), para mahasiswa prodi kependidikan teknik 

mesin yang dijadikan subjek penelitian 

menunjukkan minat membaca yang kurang serta 

masih pasif dalam proses belajarnya. Padahal 

minat membaca ini dibutuhkan agar calon guru 

terdorong untuk mengembangkan pengetahuan 

dan wawasannya melalui berbagai sumber 

informasi.

 Ulasan di atas menunjukkan bagaimana 

permasalahan calon guru dalam proses belajarnya. 

Padahal pengalaman belajar yang dimiliki oleh 

calon guru selama pendidikan akan sangat 

berpengaruh dalam penerapannya ketika menjadi 

guru (Paidi & Wilujeng, 2008). Para calon guru 

cenderung akan mengajar sebagaimana mereka 

dulu diajar (Fadlan, 2010). Oleh karena itu 

pemerintah seharusnya lebih memperhatikan 

pers iapan ca lon guru demi  menjawab 

permasalahan kualifikasi dan profesionalisme 

guru. Persiapan semenjak masih sebagai calon 

guru lebih dimungkinkan karena mengubah 

metode mengajar guru yang telah berkiprah 

puluhan tahun akan lebih sulit dilakukan (Fadlan, 

2010). Jadi diperlukan persiapan sejak dini yaitu 

dari calon guru atau mahasiswa pendidikan guru 

(Paidi & Wilujeng, 2008; Fadlan, 2010).

 Ambarita (2011) berargumen bahwa guru 

Indonesia perlu didorong untuk mengembangkan 

wawasan dan kompetensinya sesuai dengan 

perkembangan yang ada. Lantas menarik untuk 

diteliti di sini bagaimana para calon guru sebagai 

individu yang terus belajar dan berkembang. 

Lifelong learning adalah topik yang sangat 

diperhatikan dalam dunia pendidikan. Lifelong 

learning adalah pembelajaran yang bersifat 

berkelanjutan dalam berbagai latar baik formal, 

nonformal, maupun informal (Kirby, dkk., 2010). 

Individu yang memiliki karakter lifelong learner 

akan berperan secara aktif dalam proses belajarnya 

serta senantiasa mengikuti ritme perubahan dan 

perkembangan yang ada karakter ini sangat 

dibutuhkan agar dapat menghadapi berbagai 

tantangan perubahan di masa mendatang.

 Profesi guru memang cenderung dikaitkan 

dengan lifelong learning. Lifelong learning bahkan 

tertuang dalam prinsip pekerjaan guru (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen). Karakter lifelong learner 

dibutuhkan untuk menjaga dan mengembangkan 

pengetahuan profesional guru sehingga guru akan 

senatiasa melakukan review dan memperbarui 

pengetahuan serta keterampilannya (Day, 1999). 

Selain itu guru juga diharapkan dapat memotivasi 

para siswanya dengan menjadi model bagi mereka 

untuk mengembangkan karakter lifelong learning 

(Day, 1999). Arsal (2011) bahkan berpendapat 

bahwa lifelong learning sebaiknya ditanamkan 

pada calon guru semenjak mereka menempuh 

SMA guna mendukung perkembangan personal 

dan profesionalnya.

 Terdapat beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi kecenderungan untuk lifelong 

learning .  Faktor-faktor tersebut adalah 

pendekatan, belajar, kepercayaan epistemologis, 

efikasi diri, openness to experience, dan change 

readiness (Bath & Smith, 2009). Bath dan Smith 

(2009) berargumen bahwa kepercayaan 

epistemologis merupakan faktor yang paling 
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efikasi diri, openness to experience, dan change 

readiness (Bath & Smith, 2009). Bath dan Smith 

(2009) berargumen bahwa kepercayaan 

epistemologis merupakan faktor yang paling 

penting dalam memprediksi lifelong learning. 

Kepercayaan epistemologis adalah keyakinan atau 

kepercayaan seseorang terhadap hakekat sifat 

pengetahuan dan kepercayaan dalam belajar 

(Schommer-Aikins, 2004). Faktor ini diyakini akan 

memengaruhi seorang guru dalam konsep 

mengajar dan pemilihan strategi mengajarnya 

(Tanriverdi, 2012). Selain itu kepercayaan 

epistemologis yang naif juga akan menjadi 

penghalang dalam proses belajar seseorang dan 

dapat memengaruhi performa akademik individu 

tersebut menjadi buruk (Schommer, 1994).

 Penelitian yang telah mengkaji kedua topik 

ini adalah Bath dan Smith (2009). Bath dan Smith 

(2009) menyimpulkan berdasarkan hasil 

penelitiannya bahwa kepercayaan epistemologis 

berpengaruh terhadap kecenderungan untuk 

lifelong learning. Namun minimnya penelitian 

kedua topik di Indonesia serta lemahnya 

pengukuran lifelong learning dalam budaya yang 

berbeda (Meerah, dkk., 2011) menunjukkan bahwa 

masih diperlukan kajian yang lebih lanjut. Lantas 

bagaimana pengaruh kepercayaan epistemologis 

terhadap kecenderungan untuk lifelong learning 

pada calon guru?

Calon Guru

 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

online, arti kata calon dapat merujuk pada “orang 

yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki 

jabatan atau profesi tertentu, termasuk guru”. 

Dalam penelitian pun, istilah calon guru atau 

preservice teacher digunakan pada mahasiswa 

yang menempuh program kependidikan (lihat 

Arsal, 2011). Lantas dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan calon guru adalah mahasiswa 

kependidikan yang terdaftar dan menempuh 

program kependidikannya di  Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Lifelong Learning

 Lifelong learning adalah kecenderungan 

seseorang untuk melakukan pembelajaran secara 

berkelanjutan dalam memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan pada latar formal, nonformal, 

maupun informal. Untuk memahami lifelong 

learning maka penting untuk melihat bagaimana 

kecenderung seseorang sebagai seorang lifelong 

learner (Meerah, dkk., 2011). Oleh karena itu 

beberapa pengukuran terhadap lifelong learning 

dilakukan dengan mengukur karakteristiknya 

karena dianggap dapat memprediksi bagaimana 

kecenderungan seseorang dalam lifelong learning 

(lihat Bath & Smith, 2009; Kirby, dkk., 2010). 

Penelitian ini menggunakan konsep karakteristik 

lifelong learner yang dikemukakan oleh Medel-

Anonuevo, Ohsako, dan Mauch  (2001). Berikut 

adalah keempat karakterisitik yang disusun:

1) Pembelajar sebagai penjelajah dunia yang 

aktif dan kreatif

2) Pembelajar sebagai agen yang reflektif

3) Pe m b e l a j a r  s e b a g a i  a ge n  y a n g  

beraktualisasi

4) Pembelajar sebagai pelaku integrasi 
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dalam lifelong learning (lihat Bath & Smith, 2009; 

Kirby, dkk., 2010). Penelitian ini menggunakan 

konsep karakteristik lifelong learner yang 

dikemukakan oleh Medel-Anonuevo, Ohsako, dan 

Mauch  (2001). Berikut adalah keempat 

karakterisitik yang disusun:

1) Pembelajar sebagai penjelajah dunia yang 

aktif dan kreatif

2) Pembelajar sebagai agen yang reflektif

3) Pe m b e l a j a r  s e b a g a i  a ge n  y a n g  

beraktualisasi

4) Pembelajar sebagai pelaku integrasi 

pembelajaran

Kepercayaan Epistemologis

 Berbeda dengan peneliti pendahulunya yang 

menyebutkan kepercayaan epistemologis sebagai 

konsep yang unidimensi (Perry dalam Schommer, 

1990), Schommer (1990) berpendapat bahwa 

untuk memahami kepercayaan epistemologis 

secara kompleks maka konsep ini harus 

dipandang sebagai konstruk yang multidimensi. 

Multidimensi berarti seseorang dapat memiliki 

kepercayaan yang sophisticated (maju) pada 

dimensi tertentu namun tidak pada dimensi 

lainnya. Kepercayaan yang sophisticated pada 

d i m e n s i - d i m e n s i  d a l a m  k e p e r c a y a a n  

epistemologis pun telah terbukti berkontribusi 

dalam berbagai aspek pembelajaran (Schommer, 

1990; Schommer, 1993b).

 S c h o m m e r - A i k i n s  ( 2 0 0 4 )  

mengkonseptualisasi kepercayaan epistemologis 

ke dalam kepercayaan akan pengetahuan dan 

kepercayaan dalam belajar. Berikut penjelasannya 

(Walter, 2009; Seales, 2011):

a) Kepercayaan akan pengetahuan

1) Source of knowledge, ditandai dengan 

kepercayaan naif yang percaya bahwa 

pengetahuan bersifat diturunkan 

d a r i  p i h a k  a h l i  h i n g g a  

berkepercayaan sophisticated yang 

yakin bahwa pengetahuan dapat 

ditemukan dan dibangun oleh 

siapapun melalui proses interaksi dan 

nalar.

2)  Justification of knowledge, ditandai 

dengan kepercayaan naif yang 

meyakini bahwa pengetahuan 

bersifat pasti dan tidak akan berubah, 

sedangkan kepercayaan sophisticated 

berkeyakinan bahwa pengetahuan 

dapat berkembang dan berubah 

seiring waktu.

3)  Structure of knowledge, ditandai 

dengan kepercayaan naif yang 

percaya bahwa pengetahuan bersifat 

terpisah satu sama lain hingga 

berkepercayaan sophisticated yang 

yakin bahwa pengetahuan bersifat 

kompleks dan saling berhubungan 

satu sama lain.
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b) Kepercayaan dalam belajar

1) Control of learning, ditandai dengan 

kepercayaan naif yang meyakini 

bahwa kemampuan belajar telah 

ditentukan sejak lahir, sedangkan 

kepercayaan sophisticated yakin 

bahwa kemampuan belajar dapat 

berkembang jika berusaha.

2)  Speed of learning, ditandai dengan 

kepercayaan naif yang percaya bahwa 

proses belajar dapat terjadi dengan 

cepat hingga berkeyakinan bahwa 

belajar membutuhkan waktu dalam 

memahaminya.

METODE PENELITIAN

 Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif dengan tujuan penelitian 

eksplanatoris. Subjek dalam penelitian ini adalah 

102 mahasiswa kependidikan dengan jumlah 32 

laki-laki dan 70 perempuan. Mahasiswa subjek 

penelitian berasal dari UNIPA dan UNESA dengan 

latar belakang prodi ilmu pendidikan yang 

bervariasi. Subjek terdiri dari angkatan 2010 (n = 

16),  2011 (n = 40), 2012 (n = 24), dan 2013 (n = 22). 

Kemudian jika dilihat dari usianya, subjek terdiri 

dari kelompok usia ≤ 19 tahun (n = 23), 20 tahun (n = 

24), 21 tahun (n = 28), dan ≥ 22 tahun (n = 27).

 Penelitian ini menggunakan metode survei 

dalam pengumpulan datanya. Terdapat dua skala 

yang digunakan, yaitu skala kepercayaan 

epistemologis dan skala kecenderungan untuk 

lifelong learning. Kedua skala ini dikembangkan 

oleh penulis berdasarkan teori kepercayaan 

epistemologis dari Schommer-Aikins (2004) dan 

teori karakteristik lifelong learner dari Medel-

Anoneuvo, Ohsako, dan Mauch (2001). Skala 

kepercayaan epistemologis dalam penelitian ini 

mengukur kepercayaan naif sehingga semakin 

rendah nilai yang diperoleh maka akan semakin 

bagus (menunjukkan kepercayaan epistemologis 

yang sophisticated).

Penelitian dilakukan secara langsung dengan 

pengisian kuesioner secara manual. Penulis 

ditemani oleh satu orang asisten melakukan 

pengambilan data di kawasan gedung FIP UNESA 

dan UNIPA. Penulis juga memastikan terlebih 

dahulu bahwa calon responden merupakan 

mahasiswa kependidikan dan inform consent 

dilakukan secara lisan. 

 Kemudian untuk teknik analisis data yang 

digunakan adalah multiregresi. Teknik ini 

digunakan untuk menguji pengaruh setiap faktor 

k e p e r c a y a a n  e p i s t e m o l o g i s  t e r h a d a p  

kecenderungan untuk lifelong learning. Asumsi 

dasar yang harus dipenuhi untuk melakukan 

multiregresi adalah asumsi normalitas, asumsi 

mulitkolinieritas, dan asumsi homoeksedasitas 

(Pallant, 2011). Uji statistik dilakukan dengan 

menggunakan program bantu SPSS 16 for windows.
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HASIL PENELITIAN

      Hasil penelitian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 : Deskripsi Sebaran Data Subjek

 Dari hasil tabel 1 diketahui bahwa subjek dalam penelitian banyak tersebar dalam kategori sedang 

berdasarkan lifelong learning, source of knowledge, justification of knowlegde, structure of knowledge, dan 

control of learning. Namun untuk prediktor speed of learning, subjek banyak tersebar dalam kategori yang 

rendah yang berarti kepercayaan yang cenderung sophisticated.

Tabel 2 : Korelasi Pearson Antar Variabel

 Hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa kelima prediktor kepercayaan epistemologis berkorelasi 

secara signifikan dengan lifelong learning. Jika dilihat dari besar nilai koefisien korelasinya maka 

diketahui bahwa prediktor source of knowledge, justification of knowledge, dan control of learning dengan 

lifelong learning termasuk dalam hubungan negatif yang sedang, sedangkan korelasi prediktor structure 

of knowledge dan speed of learning dengan lifelong learning termasuk ke dalam hubungan negatif yang 

mantap.

6 °≤©°¢•  ̈
0•≤≥•Æ¥°≥• Χط Ψ 

.  
34  4  3 2  32  

, ©¶•¨ØÆß , •°≤Æ©Æß ￼Ẅ�¤ ¤¤Ẅ�� ��Ẅ�� ��Ẅ�� �Ẅ�� ��¤ 
3Øµ≤£• Ø¶ +ÆØ∑ •̈§ß•  �Ẅ�� �￼Ẅ�￼ ��Ẅ�� ��Ẅ�� ￼Ẅ�¤ ��¤ 
*µ≥¥©¶©£°¥©ØÆ Ø¶ +ÆØ∑ •̈§ß•  �Ẅ�� ¤�Ẅ�� ��Ẅ�� ��Ẅ�� �Ẅ�� ��¤ 
3¥≤µ£¥µre of Knowledge �Ẅ�� ¤�Ẅ�� ￼�Ẅ¤� ¤�Ẅ�� �Ẅ�¤ ��¤ 
# ØÆ¥≤Ø̈ Ø¶ , •°≤Æ©Æß �Ẅ�� �Ẅ�� ��Ẅ�� ¤�Ẅ�� �Ẅ�� ��¤ 
3∞•• § Ø¶ , •°≤Æ©Æß ￼Ẅ�¤ ¤�Ẅ�� ¤�Ẅ�� ��Ẅ¤� �Ẅ�� ��¤ 
+ •¥•≤°Æß°Æỳ ST= Sangat Tinggi; T= Tinggi; S= Sedang; R= Rendah; SR= 
Sangat Rendah; N= Jumlah Subjek 

 

 Y◘ŉś▄Ăℓ╜ ي ي ى ى و و 
] و ╜źś▄◘■┼ [ śĂŉ■╜■┼ ھھھو       
ĵ◘} و ŉľś ◘ź Y■◘Ŏ▄śŕ┼ś �0,391* ھھھو      
Wĵ ى ℓĊ╜ź╜ľ ĂĊ╜◘■ ◘ź Y■◘Ŏ▄śŕ┼ś �0,470* ھھىھ ھھھو      
Ċŉĵ} ى ľĊĵ ŉś  ◘ź Y■◘Ŏ▄śŕ┼ś �0,624* یىوھ یووھ  ھھھو     
/ ي ◘■Ċŉ◘▄ ◘ź [śĂŉ■╜■┼ �0,467* یىھ یىھ ىوىھ و ھھھو و   
śśŕ♫} ي  ◘ź [ śĂŉ■╜■┼ �0,571* یوھ یوىھ وووھ ي ھھىھ  ھھھو   
Ǜℓ╜┼■╜ź╜╫Ă■ℓ╜ Ỹǃ -tailed) p = 0,05 
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Tabel 3 : Besar Kontribusi Variabel Independen terhadap Dependen

2  Dari tabel 3 di atas diperoleh nilai R (R Square) sebesar 0,600. Nilai ini jika diterjemahkan dalam 

persentase (dikalikan dengan 100) maka hasilnya adalah 60% yang berarti bahwa variasi dalam variabel 

kepercayaan epistemologis berpengaruh terhadap lifelong learning sebesar 60%, sedangkan 40% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel selain kepercayaan epistemologis.

Tabel 4 : Model Uji Multiregresi

 Kemudian jika meninjau tabel 4 di atas maka dapat disimpulkan bahwa model multiregresi dalam 

penelitian ini adalah signifikan (p = 0,000 dengan taraf signifikansi p ≤  0,05). Hal ini berarti kepercayaan 

epistemologis secara signifikan berpengaruh terhadap kecenderungan untuk lifelong learning.

      Selain itu penulis juga menganalisis prediktor manakah yang berpengaruh terhadap kepercayaan 

epistemologis dan bagaimana besaran kontribusinya. Berdasarkan nilai beta standardized coefficents 

yang diperoleh, prediktor structure of knowledge secara signifikan berkontribusi paling besar yaitu -0,397 

dengan nilai signifikansi 0,000 (taraf signifikansi p ≤ 0,05). Hal ini berarti structure of knowledge memiliki 

kontribusi terbesar terhadap kecenderungan untuk lifelong learning apabila prediktor lainnya dikontrol. 

Kemudian speed of learning menunjukkan koefisien beta sedikit lebih rendah yaitu -0,303 dengan nilai 

signifikansi 0,000 (taraf signifikansi p ≤ 0,05). Lalu justification of knowledge dengan koefisien beta -0,255 

dan nilai signifikansi 0,001 (taraf signifikansi p ≤ 0,05). Jadi prediktor yang berpengaruh secara signifikan 

adalah structure of knowledge, speed of learning dan justification of knowledge.

      Apabila hendak menghitung besaran ketiga prediktor ini secara persentase maka yang 

perlu dilakukan adalah menghitung nilai kuadrat dari koefisien part correlation masing-

masing prediktor (Pallant, 2011). Dari hasil analisis diperoleh bahwa structure of knowledge 

memiliki nilai part correlation sebesar -0,347 yang menunjukkan kontribusi prediktor ini 
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justification of knowledge.

 Apabila hendak menghitung besaran ketiga 

prediktor ini secara persentase maka yang perlu 

dilakukan adalah menghitung nilai kuadrat dari 

koefisien part correlation masing-masing 

prediktor (Pallant, 2011). Dari hasil analisis 

diperoleh bahwa structure of knowledge memiliki 

nilai part correlation sebesar -0,347 yang 

menunjukkan kontribusi prediktor ini sebesar 12% 

terhadap lifelong learning. Kemudian disusul 

prediktor speed of learning dengan koefisien part 

correlation sebesar -0,262 dan justification of 

knowledge dengan koefisien part correlation 

sebesar -0,222, yang secara berturut-turut berarti 

kontribusi terhadap lifelong learning sebesar 

6,86% dan 4,9%

PEMBAHASAN

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepercayaan epistemologis berpengaruh secara 

signifikan terhadap kecenderungan untuk lifelong 

learning dengan prediktor structure of knowledge, 

justification of knowledge dan speed of learning. 

Koefisien beta tiap prediktor bernilai negatif (-) 

yang berarti semakin rendah nilai yang diperoleh 

pada ketiga prediktor tersebut maka akan semakin 

meningkatkan nilai untuk lifelong learning. Perlu 

diingat bahwa skala kepercayaan epistemologis 

dalam penelitian ini mengukur kepercayaan naif. 

Oleh karena itu hasil analisis ini dapat dijelaskan 

bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan naifnya 

maka akan semakin rendah kecenderungannya 

untuk lifelong learning. Kemudian sebaliknya, jika 

semakin rendah tingkat kepercayaan naifnya 

(menunjukkan kepercayaan sophisticated yang 

t i n g g i )  m a k a  a k a n  s e m a k i n  t i n g g i  

kecenderungannya untuk lifelong learning.

 S e c a r a  ke s e l u r u h a n ,  ke p e r c a y a a n  

epistemologis berpengaruh terhadap lifelong 

learning  sebesar 60%. Apabila ditinjau 

berdasarkan tiap prediktor, structure of knowledge 

berkontribusi paling besar yaitu senilai 12%, 

kemudian speed of learning senilai 6,86% dan 

terendah adalah justification of knowledge senilai 

4,9%.

 Hasil dalam penelitian ini sesuai secara 

ko n s e p te o r e t i s  d i m a n a ke p e r c ay a a n  

epiestemologis berpengaruh terhadap proses 

belajar seseorang (Schommer, 1990; 1993b; 1994). 

Kepercayaan structure of knowledge berpengaruh 

paling besar bisa jadi dikarenakan kesesuaiannya 

dengan salah satu karakteristik lifelong learner 

yaitu pembelajar sebagai pelaku integrasi 

pembelajaran. Structure of knowledge mendukung 

lifelong learning melalui kepercayaannya bahwa 

pengetahuan saling berhubungan satu sama lain 

sehingga diharapkan individu tersebut lebih dapat 

mengaitkan berbagai pemahaman dan ilmu yang 

dimilikinya bahkan secara lintas ilmu maupun 

dalam pengaplikasiannya. Kemudian prediktor 

speed of learning tampak mendukung lifelong 

learning secara keseluruhan karena diharapkan 

individu dengan kepercayaan ini  akan 

memandang bahwa proses belajar bersifat 

bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup 

sehingga ia akan terdorong untuk belajar 

sepanjang hidup dan tidak menyerah ketika 

menghadapi suatu kesulitan dalam belajar. Lalu 
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learning tampak mendukung lifelong learning 

secara keseluruhan karena diharapkan individu 

dengan kepercayaan ini akan memandang bahwa 

p ro s e s  b e l a j a r b e r s i f a t  b e r t a h a p d a n 

membutuhkan waktu yang cukup sehingga ia akan 

terdorong untuk belajar sepanjang hidup dan 

tidak menyerah ketika menghadapi suatu 

kesulitan dalam belajar. Lalu untuk prediktor 

justification of knowledge tampaknya mendukung 

salah satu karakteristik lifelong learner yaitu 

pembelajar sebagai penjelajah dunia yang aktif 

dan kreatif. Kepercayaan ini diindikasi dapat 

mendorong seseorang untuk berperan lebih aktif 

dengan memandang bahwa pengetahuan tidak 

bersifat pasti sehingga akan menguji pengetahuan 

dengan lingkungannya serta berusaha mencoba 

menemukan berbagai cara atau metode baru 

dalam menyelesaikan masalah.

 Selain itu, penelitian ini juga sesuai dengan 

penelitian pendahulunya yaitu Bath dan Smith 

(2009). Penelitian di sini lantas memperkuat 

pernyataan bahwa kepercayaan epistemologis 

merupakan prediktor yang penting terhadap 

kecenderungan untuk lifelong learning. Namun 

terdapat pula perbedaan dengan Bath dan Smith 

(2009) terkait faktor yang berpengaruh. Di dalam 

penelitian Bath dan Smith (2009) faktor yang 

berpengaruh adalah justification of knowledge, 

structure of knowledge, dan control of learning. 

Pada penelitian ini, control of learning tidak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

kecenderungan untuk lifelong learning (nilai 

signifikansi 0,481, lebih besar daripada taraf 

signifikansi p ≤  0,05). Menurut Debacker, dkk., 

(2008), kepercayaan epistemologis memang 

cukup bermasalah ketika diuji dalam berbagai 

penelitian lain seperti gagal memunculkan faktor 

atau faktor yang gugur dalam analisis faktor dapat 

berbeda-beda.  Penel i t ian Chan (2003)  

memberikan gambaran mengenai penelitian yang 

memunculkan faktor baru ketika dianalisis faktor, 

yaitu keyakinan akan usaha. Munculnya faktor 

keyakinan akan usaha tersebut menurut Chan 

(2003) dikarenakan adanya pengaruh budaya Cina 

atas ajaran Confucius. Lantas munculnya faktor 

speed of learning secara signifikan dan bahkan 

kecenderungan subjek untuk banyak tersebar di 

kategori rendah (berarti kepercayaan yang 

sophisticated) dalam prediktor ini dikarenakan 

adanya faktor budaya.

KESIMPULAN

      Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh antara kepercayaan 

epistemologis terhadap kecenderungan untuk 

lifelong learning. Secara lebih rinci, prediktor 

dalam kepercayaan epistemologis yang 

berpengaruh terhadap lifelong learning adalah 

structure of knowledge, justification of knowledge 

dan speed of  learning .  Nilai  pengaruh 

menunjukkan negatif yang berarti bahwa semakin 

tinggi nilai yang diperoleh pada ketiga prediktor 

(menunjukkan kepercayaan naif) maka akan 

semakin rendah kecenderungan seseorang untuk 

lifelong learning. Kemudian sebaliknya, semakin 

rendah nilai yang diperoleh pada ketiga prediktor 

(menunjukkan kepercayaan sophisticated) maka 
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learning. Nilai pengaruh menunjukkan negatif 

yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang 

diperoleh pada ketiga prediktor (menunjukkan 

kepercayaan naif) maka akan semakin rendah 

kecenderungan seseorang untuk lifelong 

learning. Kemudian sebaliknya, semakin rendah 

nilai yang diperoleh pada ketiga prediktor 

(menunjukkan kepercayaan sophisticated) maka 

akan semakin tinggi kecenderungan seseorang 

untuk lifelong learning.
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