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Abstract—Today, the digital era has provided many 

benefits and conveniences in all areas of life, including 

education. Ruangguru as a digital startup in education 

offers various conveniences in learning process. However, 

there are several things that should be viewed with sociology 

of education and character education for students and also 

the need of community as user. Thus, the purposes of the 

study are to find and explain the applicative functions of 

Ruangguru in the digital era as a digital startup in 

education and the application of character development 

through social relations using Ruangguru. This study uses 

qualitative method with digital observation to Ruangguru 

and literature review on the sociology of education and 

character education. On the principle of increasing the 

students' values achievement, this media is quite helpful 

because it can be accessed anywhere and at any time. It also 

provides private teachers for students based on their needs 

to the subject matter in order to improve students’ expected 

values. However, in terms of the sociology of education, 

there are vacant spaces of education in that digital startup, 

especially in humanizing humans (here is the main concept 

of character education). In addition, there are also forgotten 

things such as Indonesia geographical conditions which are 

not the same and the digital facilities that are not evenly 

distributed. Children from remote areas of cyberspace 

networks are still struggling with classical learning in 

limited classrooms. Meanwhile, this media has denied the 

function of education which also teaches students to 

recognize their environment through social interaction. 

Keywords—Ruangguru (digital startup in education), 

character development, social interaction 

I. PENDAHULUAN 

Era digital, disadari atau tidak telah memasuki babak 

baru yang menggiring setiap orang, setiap bangsa untuk 

melakukan percepatan di segala sektor. Penggunaan 

teknologi digital saat ini memberi banyak manfaat serta 

kemudahan beraktivitas dan berkreasi di berbagai bidang 

kehidupan tanpa batas. Hal ini telah meningkatkan 

penggunaan internet di seluruh dunia, tidak terkecuali di 

Indonesia. Pengguna internet di Indonesia tercatat 

mengalami peningkatan di tahun 2018 lalu. Jumlah 

pengguna internet di Indonesia tumbuh 10.12%, 

berdasarkan hasil studi Polling Indonesia bersama 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 

Menurut Sekjen APJII, Henri Kasyfi, dari total populasi 

penduduk Indonesia yang berjumlah 264 juta jiwa, 

terdapat sekitar 171.17 juta jiwa (sekitar 64.8%) yang 

telah terhubung ke internet. Persentase tersebut 

meningkat dari tahun 2017, yaitu 54.86% 

(KOMPAS.com; 16 Mei 2019). 

 

Banyak ahli yang berpendapat bahwa penggunaan 

internet telah mengubah cara pandang dan ekspektasi 

seseorang terahadap apa yang dilakukan dan atau apa 

yang harus dipahami memalui akses informasi. 

Transformasi akses informasi melalui teknologi digital 

pun memberi perubahan bagi banyak negara di dunia, 

termasuk Indonesia, khususnya pada pertumbuhan e-

business. Pertumbuhan tersebut dapat dikatakan sangat 

pesat karena ditunjang pemakaian smartphone yang 

semakin jamak dan jaringan internet yang semakin baik. 

Hal ini juga yang dilirik oleh para pendiri digital startup 

untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital di 

berbagai lini usaha. 

 

“Startup is a temporary organization searching for a 

repeatable and scalable business model”, demikian Blank 

(2013) menjelaskan pengertian dari startup. Hal ini 

bermakna bahwa startup merupakan perusahaan rintisan 

yang terus mencari model bisnis yang berulang dan 

terukur. Dengan demikian, para pendiri terus berkreasi 

untuk mengembangkan perusahaan digital mereka 

sehingga dapat terus berterima di masyarakat. Itu 

sebabnya di atas disebutkan bahwa era digital telah 

mendorong setiap orang untuk beraktivitas dan berkreasi 

lebih kreatif. Di Indonesia, telah ada empat startup yang 

menyandang status unicorn, yaitu Go-Jek, 

Bukalapak, Traveloka, dan Tokopedia. 

 

Berdasarkan data CB Insights, per Januari 2019 telah 

ada lebih dari 300 startup unicorn di seluruh dunia 

dengan total valuasi sekitar USD 1.074 miliar (detikinet; 

18 Februari 2019). Hal tersebut menjadi gambaran bahwa 

pertumbuhan digital startup di Indonesia cukup pesat dan 

menjanjikan. 
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Deskripsi  yang  dijelaskan  di  atas  telah mendorong 

founder Ruangguru untuk mengaplikasikan 

perkembangan teknologi digital di bidang pendidikan. 

Ruangguru menjelma menjadi digital startup di wilayah 

pendidikan dengan menawarkan bentuk pembelajaran—

menyerupa bimbingan belajar konvensional (privat 

maupun di ruang kelas)—untuk meningkatkan prestasi 

peserta didik. Di satu sisi, terobosan ini sangat membantu 

peserta didik yang ingin memperoleh nilai sempurna di 

sekolah melalui pembelajaran di Ruangguru. Peserta 

didik dapat belajar dan bertanya langsung dengan guru 

sesuai jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang 

dipilih. Namun, ada beberapa hal yang perlu ditinjau dari 

sisi sosiologi pendidikan dan pendidikan karakter bagi 

peserta didik serta masyarakat pengguna. Bahwa, 

pendidikan tidak sekadar transfer ilmu, mendapat nilai 

sempurna, kemudian selesai. Oleh karena itu, tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

fungsi aplikatif Ruangguru di era digital sebagai startup 

digital bidang pendidikan. Selain itu, juga ditelaah 

tentang keterkaitan Ruangguru pada aplikasi 

pengembangan karakter peserta didik melalui interaksi 

sosial dengan penggunaan media tersebut. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

observasi digital Ruangguru dan telaah literatur tentang 

sosiologi pendidikan dan pendidikan karakter. Data 

observasi digital kemudian dianalisis dan dikaitkan 

dengan telaah literatur tentang pendidikan karakter serta 

interaksi sosial dalam sosiologi pendidikan. Rentang 

waktu observasi digital adalah antara bulan Juni dan 

pertengahan Agustus 2019. 

 

Data yang dianalisis kemudian dideskripsikan dalam 

pembahasan yang kemudian disimpulkan untuk 

mendapatkan arah dari tujuan penelitian dan 

rekomendasi. Hal ini sejalan dengan komponen analisis 

data penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan (Miles, 

Huberman, Saldana, 2014). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Ruangguru sebagai Digital Startup Pendidikan di 

Indonesia 

Ruangguru seperti yang telah dituliskan di awal, 

merupakan digital startup di bidang pendidikan, seperti 

yang tertulis dalam profil lembaga ini, yaitu: 

 

“PT Ruang Raya Indonesia ("Ruangguru") adalah 

perseroan terbatas yang bergerak di bidang pendidikan 

non formal yang didirikan menurut dan berdasarkan 

hukum yang berlaku di Indonesia serta telah memperoleh 

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal dan Izin 

Operasional Lembaga Kursus Pelatihan dengan Nomor 

3/A.5a/31.74.01/-1.851.332/2018. 

 

Ruangguru merupakan perusahaan teknologi terbesar 

dan terlengkap di Indonesia yang berfokus pada layanan 

berbasis pendidikan dan telah memiliki lebih dari 6 juta 

pengguna serta telah mengelola lebih dari 150.000 guru 

yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. 

Perusahaan ini didirikan sejak tahun 2014 oleh Belva 

Devara dan Iman Usman, yang keduanya berhasil masuk 

dalam jajaran pengusaha sukses dibawah 30 tahun 

melalui Forbes 30 under 30 untuk teknologi konsumen di 

Asia. Ruangguru berkomitmen untuk menjadi mitra bagi 

pemerintah daerah demi memberikan pendidikan 

berkualitas melalui Sistem Manajemen Belajar (LMS). 

Tahun lalu, Ruangguru berhasil bekerja sama dengan 32 

(dari 34) pemerintah provinsi dan lebih dari 326 

pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. Selain itu, 

Ruangguru juga menawarkan video belajar berlangganan, 

marketplace les privat, layanan bimbingan belajar on-

demand, tryout ujian online, dan lain-lain” 

(Ruangguru.com, diakses 2 Juni 2019, pukul 10.05) 

Apabila ditelisik profil lembaga tersebut yang tercantum 

di bagian “Tentang Kami” dalam laman yang ada, apa 

yang dilakukan oleh dua orang pendiri merupakan 

terobosan di bidang pendidikan (non-formal), yang telah 

menjadikan mereka terpilih sebagai pengusaha sukses 

usia di bawah 30 tahun oleh Forbes, dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Lembaga 

ini pun dapat dikategorikan sebagai digital startup seperti 

penjelasan di bagian pendahuluan. Mereka berkembang 

dan terus berkreasi untuk menyajikan jasa pembelajaran 

dengan melandaskan diri pada pertumbuhan minat 

penggunaan internet pada masyarakat Indonesia, 

terutama anak muda. 

 

Perkembangan yang telah Ruangguru alami juga 

dapat memposisikan mereka sebagai digital startup 

bidang pendidikan terbesar di Indonesia. Dikatakan 

terbesar karena lembaga ini telah diakses oleh 6 juta 

pengguna dengan 150 ribu guru dan tersebar di 32 

provinsi di Indonesia. Luar biasa untuk suatu digital 

startup yang baru berdiri. Dua anak muda pendiri 

Ruangguru dapat menangkap peluang bisnis yang 

mengelindankannya dengan wilayah pendidikan serta 

kebutuhan milenial (yang selalu bersama smartphone) 

terhadap pengulangan pembelajaran materi di sekolah. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa fungsi smartphone sebagai 

“telepon pintar” dapat diaplikasikan ke arah yang lebih 

cerdas dan positif. 

 

Ruangguru menawarkan beragam kemudahan proses 

pembelajaran. Semua proses pembelajaran dapat 

dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Seperti yang 

tercantum dalam halaman depan laman lembaga digital 

ini, yaitu: 

 

“Ruangguru adalah aplikasi belajar dengan solusi belajar 

terlengkap untuk segala kesulitan belajar kamu. Konten 

tersedia untuk berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, dan 

SMA sesuai dengan kurikulum nasional dan dirancang 

khusus oleh pengajar terbaik dan berpengalaman (Master 

Teacher). Mulai dari nonton video, latihan soal, les 

privat, tryout semua bias diakses dari smartphone kamu!” 

(Ruangguru.com, diakses 6 Juni 2019, pukul 17.15) 

 

Demikian promosi yang tercantum di halaman muka 

laman lembaga tersebut. Sangat menarik bagi peserta 

didik termasuk orang tua. Mengapa? Sebab, peserta didik 

dapat belajar tanpa harus bersusah payah berangkat les ke 

tempat yang mungkin jauh dari rumah. Belajar sudah ada 
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di genggaman, begitu bahasa tersirat dari foto yang 

dipajang di halaman depan Ruangguru yang 

menampilkan 3 orang peserta didik jenjang SD, SMP, 

dan SMP sambil memegang smartphone mereka dengan 

sumringah. 

 
 

Gambar 1. Promosi Ruangguru (Dokumen Pribadi, Juni 

2019) 

 

Promosi yang disampaikan juga menggunakan brand 

ambassador dari artis terkenal di kalangan remaja, Iqbaal 

Ramadhan. Ini merupakan strategi promosi yang sangat 

kreatif karena melihat peluang di kalangan pembelajar 

yang juga milenial. Selain itu, lembaga ini juga 

menawarkan fitur-fitur pembelajaran dalam satu kali klik, 

yaitu ruang belajar, digital boot camp, ruang les, ruang 

lesson online, ruang uji, dan ruang kelas, seperti yang 

terlihat pada gambar di bawah: 

 
Gambar 2. Konten Ruangguru (Dokumen Pribadi, Juni 

2019) 

 

Secara umum, apa yang tertulis pada konten 

di laman Ruangguru mendeskripsikan bahwa 

pembelajaran yang dilakukan lebih bersifat material dan 

dominan dilakukan secara individu (yang berhadapan 

dengan interaksi virtual). Pada satu bagian, fitur-fitur 

yang ditawarkan itu memang menjanjikan bagi peserta 

didik untuk belajar lebih aktif secara individu tanpa batas 

ruang dan waktu. Informasi yang diperoleh pun terkait 

pelajaran dapat diakses secara langsung tanpa batas. 

Namun pada bagian yang lain, peserta didik “kehilangan” 

interaksi sosial secara langsung yang memungkinkan 

transformasi budaya untuk membentuk perilaku 

seseorang karena telah sibuk dengan “ruang sendiri” di 

dalam genggaman. Kondisi ini sejalan dengan kajian 

modernitas bahwa, kondisi modern telah memposisikan 

masyarakat “tumbuh” secara individualis (Beck, 1999). 

 

Tampaknya, Ruangguru perlu memikirkan “ruang 

kosong” dari dunia virtual pembelajaran yang 

diciptakan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, 

Ruangguru telah mencoba fitur baru, “ruang kelas” 

(yang mungkin untuk menjawab “ruang kosong” 

tersebut), namun tidak bisa dianalisis karena masih 

pada tahap pengembangan. Hal tersebut dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 
 

Gambar 3. Fitur Ruang Kelas di Ruangguru 

(Dokumen Pribadi, Juni 2019) 

 

Apabila “ruang kelas” yang disiapkan tersebut 

adalah salah satu cara untuk mengisi “ruang kosong” 

pendidikan yang merupakan bagian dari fakta sosial 

yang dapat membentuk perilaku dan karakter seseorang 

melalui interaksi sosial (melalui contoh), hal tersebut 

sangat menarik dan aplikatif. 

 

B. Ruangguru dan Pengembangan Karakter melalui 

Interaksi Sosial 

Pada prinsip peningkatan capaian nilai peserta didik, 

Ruangguru cukup membantu karena dapat diakses di 

mana dan kapan saja serta mendatangkan guru secara 

privat tergantung kebutuhan peserta didik terhadap suatu 

materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan capaian 

nilai peserta didik. Namun, dari sisi sosiologi pendidikan, 

ada ruang-ruang kosong pendidikan, khususnya pada 

posisi memanusiakan manusia (di sinilah konsep karakter 

utama pendidikan). Selain itu, ada hal yang terlupa, yaitu 

kondisi bentang geografis Indonesia yang tidak sama 

serta fasilitas digital yang tidak merata. Anak-anak dari 

wilayah yang tidak terjangkau jaringan dunia maya, 

mereka tetap berkutat dengan pembelajaran yang bersifat 

klasikal di ruang kelas yang terbatas. Sementara itu, 

media ini telah menafikan fungsi pendidikan yang juga 

mengajarkan peserta didik untuk mengenal 

lingkungannya melalui interaksi sosial. 

 

Ada juga hal yang dilupakan, pendidikan merupakan 

fakta sosial yang membentuk kebiasaan atau tindakan 

setiap individu pembelajar yang menjadi bagian dari 

kebutuhan umum dalam suatu masyarakat (Durkheim 

dalam Sever, 2012). Dengan kata lain, pendidikan 

merupakan ruang mentransformasikan budaya dan sosial 

suatu masyarakat kepada generasi berikutnya (Durkheim 

dalam Dworkin, et al, 2013). Hal tersebut menegaskan 

bahwa pendidikan adalah ruang yang penuh makna untuk 

mentransformasikan budaya dan sosial (berupa moral 

values atau nilai-nilai moral) dalam suatu masyarakat 

sehingga dapat membentuk perilaku peserta didik. Jadi, 

tidak sebatas berkutat pada transfer ilmu dan perolehan 

nilai yang memuaskan. 
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Proses transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat 

dapat berlangsung dalam proses interaksi sosial 

pendidikan (sosiologi pendidikan) karena proses tersebut 

memungkinkan peserta didik bersinggungan langsung 

dengan lingkungan sosialnya, seperti bagan di bawah: 

 
Bagan 1. Interaksi Sosial dalam Sosiologi 

Pendidikan (Brown, 1961) 

 

Berdasarkan bagan di atas, proses pembelajaran di 

Ruangguru “nihil” untuk proses interaksi dengan 

lingkungan dan masyarakat bagi peserta didik. Beberapa 

sosiolog mengatakan bahwa terdapat tiga dasar 

klasifikasi interaksi sosial, yaitu: (a) sejumlah orang yang 

terlibat interaksi; (b) tingkat kedekatan antaranggota 

dalam interaksi; dan (c) proses sosial (Brown, 1961). 

Untuk bagian (a) dan (b), Ruangguru telah 

mengaplikasikannya dalam laman mereka tetapi masih 

minus proses sosial antara guru dan peserta didik maupun 

peserta didik yang satu dan yang lain. 

 

Interaksi tersebut akan membantu peserta didik untuk 

mempelajari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat untuk membentuk karakter yang mumpuni. 

Dengan demikian, pendidikan yang baik lebih 

mengedepankan transformasi nilai (virtue) dibandingkan 

materi pengetahuan. 

 

Karakter yang baik tidak akan terbentuk secara instan 

tetapi berkembang beriring waktu melalui proses 

pengajaran, mencontoh, pembelajaran, dan latihan secara 

berkesinambungan. Hal tersebut berkembang melalui 

pendidikan (karakter) (Pala, 2011). Untuk bagian 

pengajaran, pembelajaran serta latihan, Ruangguru telah 

memberikannya melalui fitur-fitur yang disediakan. 

Namun, untuk bagian “memberi contoh” karakter yang 

baik dari guru kepada peserta didik melalui interaksi 

virtual masih sangat minim karena orientasi utama adalah 

pemahaman peserta didik pada materi pelajaran. Bagian 

ini sangat perlu diperhatikan oleh Ruangguru sehingga 

lembaga tersebut tidak berkembang sebatas bisnis yang 

menafikan penguatan karakter melalui interaksi sosial. 

Mungkin, fitur “ruang kelas” yang masih kosong dapat 

dijadikan media pada bagian ini. 

 

Orientasi pendidikan berkualitas Abad 21 tidak 

sebatas pengetahuan dan keterampilan tetapi juga 

pembentukan karakter. Pembentukan karakter tersebut 

mencakup perhatian penuh, keingintahuan, keberanian, 

ketekunan, etika kebajikan, dan kepemimpinan. Orientasi 

pendidikan Abad 21 tersebut dapat dilihat pada gambaran 

irisan berikut. 

 
Gambar 4. Irisan Orintasi Pendidikan Abad 21 

(Bialik, 2015) 

 

Pada bagian irisan pengetahuan dan keterampilan, 

Ruangguru telah mengaplikasikannya dalam orientasi 

digital startup mereka tetapi belum sepenuhnya 

memperhatikan irisan pembentukan karakter untuk 

bagian etika kebajikan dan kepemimpinan. Peserta didik 

tidak sepenuhnya mendapatkan “contoh” dari karakter 

guru yang mengajar karena lebih dominan penjelasan 

materi pelajaran. Selain itu, juga contoh kepemimpinan 

tidak didapatkan dari sosok guru di ruang virtual karena 

lebih fokus pada penyampaian materi. 

 

Pengembangan  nilai-nilai  karakter  di Indonesia 

berdasarkan pada filosofi pendidikan karakter yang 

disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang diadopsi oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 

Adapun filosofi pendidikan karakter ki Hajar Dewantara 

adalah olah hati (etika), olah pikir (literasi), olah karsa 

(estetika), dan olah raga (kinestetika) yang dikristalisasi 

menjadi nilai-nilai utama karakter bangsa Indonesia 

(melalui pengembangan nilai karakter melalui 

pendidikan), yaitu religius, nasionalisme, mandiri, gotong 

royong, integritas (Komalasari dan Saripudin, 2017). 

 

Pada bagian pengembangan nilai utama ini, 

Ruangguru boleh dikatakan “absen” karena lebih 

berorientasi pada capaian prestasi peserta didik. Narasi-

narasi religius, nasionalisme, gotong royong (kerja sama) 

tidak begitu terdengar dari para guru yang mengajar di 

Ruangguru. Selain itu, pada filosofi olah raga 

(kinestetika) yang dapat dimaknai sebagai psikomotorik, 

Ruangguru tidak mengaplikasikan ini karena memang 

orientasinya adalah pembelajaran virtual. Dengan 

demikian, banyak “ruang kosong” pendidikan yang 

dilupakan oleh pembelajaran memalui media digital. 

 

Sementara itu, posisi guru memiliki power untuk 

nilai-nilai dan karakter kepada peserta didik melalui 

berbagai cara. Berikut terdapat tiga cara yang paling 

mendasar untuk transfer nilai-nilai dan karakter dari guru 

kepada peserta didik (Lickona, 2012), yaitu: 

 

(1) guru sebagai seorang yang penyayang; (2) guru 

sebagai contoh; (3) guru sebagai mentor yang beretika. 

Untuk tiga cara ini, Ruangguru perlu memaksimalkan 

penampilan serta cara penyampaian para guru saat 

mengajar. Para guru melaksanakan pengajaran yang 

mengedepankan nilai-nilai dan cara penyampaian yang 

dapat menjadi contoh perilaku baik bagi peserta didik, 
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tentang bagaimana bersikap, berbicara, dan bertindak 

(olah hati; etika). 

 

Karakter yang baik tidak dapat terbentuk secara instan 

tetapi berkembang beriring waktu melalui proses 

pengajaran, mencontoh, pembelajaran, dan latihan secara 

berkesinambungan. Hal tersebut berkembang melalui 

pendidikan (karakter) (Pala, 2011). Untuk bagian 

pengajaran, pembelajaran serta latihan, Ruangguru telah 

memberikannya melalui fitur-fitur yang disedikan. 

Namun, untuk bagian “memberi contoh” karakter yang 

baik dari guru kepada peserta didik melalui interaksi 

virtual masih sangat minim—seperti yang disampaikan 

pada paragraph sebelumnya—karena orientasi utama 

adalah pemahaman peserta didik pada materi pelajaran. 

Bagian ini sangat perlu diperhatikan oleh Ruangguru 

sehingga lembaga tersebut tidak berkembang sebatas 

bisnis yang menafikan penguatan karakter melalui 

interaksi sosial. Mungkin, fitur “ruang kelas” yang masih 

kosong dapat dijadikan media pada bagian ini. 

 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

Ruangguru dapat dikategorikan sebagai digital startup 

bidang pendidikan terbesar di Indonesia karena beberapa 

alasan. Adapun alasan tersebut adalah: 

 

1. Ruangguru berkembang dan terus berkreasi 

menyajikan jasa pembelajaran dengan 

melandaskan diri pada pertumbuhan minat 

penggunaan internet pada masyarakat Indonesia, 

terutama anak muda. 

 

2. Ruangguru telah diakses oleh 6 juta pengguna 

dengan 150 ribu guru dan tersebar di 32 provinsi 

di Indonesia. 

 

3. Ruangguru menawarkan beragam kemudahan 

proses pembelajaran. Semua proses pembelajaran 

dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. 

 

4. Promosi yang disampaikan menggunakan brand 

ambassador dari artis terkenal di kalangan 

remaja, Iqbaal Ramadhan. Ini merupakan strategi 

promosi yang sangat kreatif karena melihat 

peluang di kalangan pembelajar yang juga 

milenial. 

 

5. Ruangguru menawarkan fitur-fitur pembelajaran 

dalam satu kali klik, yaitu ruang belajar, digital 

boot camp, ruang les, ruang lesson online, ruang 

uji, dan ruang kelas. Namun, fitur ruang kelas 

masih dalam proses pengembangan. 

 

Selain hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Ruangguru belum sepenuhnya memperhatikan 

pengembangan karakter peserta didik melalui interaksi 

sosial. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

 

1. Ruangguru belum sepenuhnya memahami bahwa 

pendidikan merupakan fakta sosial dan ruang 

yang penuh makna untuk mentransformasikan 

budaya dan sosial (berupa moral values atau 

nilai-nilai moral) dalam suatu masyarakat 

sehingga dapat membentuk perilaku peserta 

didik. Jadi, tidak sebatas berkutat pada transfer 

ilmu dan perolehan nilai yang memuaskan. 

  

2. Ruangguru nihil pada proses interaksi dengan 

lingkungan dan masyarakat bagi peserta didik, 

sementara pendidikan merupakan proses 

transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat 

melalui proses interaksi sosial pendidikan yang 

akan membantu peserta didik untuk mempelajari 

dan memahami nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat untuk membentuk karakter yang 

mumpuni. 

 

3. Ruangguru telah memberikan pengajaran, 

pembelajaran serta latihan melalui fitur-fitur yang 

disediakan. Namun, untuk bagian “memberi 

contoh” karakter yang baik dari guru kepada 

peserta didik melalui interaksi virtual masih 

sangat minim karena orientasi utama adalah 

pemahaman peserta didik pada materi pelajaran. 

 

4. Ruangguru  telah  mengaplikasikan  irisan 

pengetahuan dan keterampilan (berdasarkan 

orientasi pendidikan Abad 21) dalam orientasi 

digital startup mereka tetapi belum sepenuhnya 

memperhatikan irisan pembentukan karakter 

untuk bagian etika kebajikan dan kepemimpinan. 

Peserta didik tidak sepenuhnya mendapatkan 

“contoh” dari karakter guru yang mengajar 

karena lebih dominan penjelasan materi 

pelajaran. Selain itu, juga belum sepenuhnya 

meberikan contoh kepemimpinan dari sosok guru 

di ruang virtual karena lebih fokus pada 

penyampaian materi. 

 

5. Narasi-narasi religius, nasionalisme, gotong 

royong (kerja sama) tidak begitu terdengar dari 

para guru yang mengajar di Ruangguru. Selain 

itu, pada filosofi olah raga (kinestetika; filososfi 

Ki Hajar Dewantara) yang dapat dimaknai 

sebagai psikomotorik, Ruangguru tidak 

mengaplikasikan ini karena memang orientasinya 

adalah pembelajaran virtual. Dengan demikian, 

banyak “ruang kosong” pendidikan yang 

dilupakan oleh pembelajaran memalui media 

digital. 

B. Saran 

1. Ruangguru perlu memaksimalkan penampilan 

serta cara penyampaian para guru saat mengajar. 

Para guru melaksanakan pengajaran yang 

mengedepankan nilai-nilai dan cara 

penyampaian yang dapat menjadi contoh 

perilaku baik bagi peserta didik, tentang 

bagaimana bersikap, berbicara, dan bertindak 

(olah hati; etika). 

 

2. Ruangguru perlu mengaplikasikan fitur “ruang 

kelas” sebagai ruang kelas virtual sehingga 
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menjadi satu cara untuk mengisi “ruang kosong” 

pendidikan yang merupakan bagian dari fakta 

sosial yang dapat membentuk perilaku dan 

karakter peserta didik melalui interaksi sosial 

(melalui contoh). 

 

3. Ruangguru   dapat   mengaplikasikan keterkaitan 

interaksi sosial, pengembangan karakter, dan 

guru sebagai contoh beserta piranti penguatnya 

dalam pembelajaran berdasarkan bagan berikut: 

Bagan 2. Keterkaitan Interaksi Sosial, 

Pengembangan Karakter, dan Guru Sebagai 

Contoh (Peneliti, Agustus 2019) 
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