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BAB I 
PENDAHULUAN

A. Rasional 

Ilmu pengetahuan teknologi dan informasi saat ini mengalami 
perkembangan yang begitu pesat hingga menembus lintas negara, 
bangsa, budaya, dan peradaban. Segala macam informasi dapat diakses 
dan disebarkan oleh setiap individu di seluruh dunia tanpa terkendala 
adanya batas ruang dan waktu. Hal ini juga berlaku pada pengetahuan 
pembelajaran, dimana setiap orang yang terlibat di dalam proses 
pembelajaran dapat mengelola atau mendesain pola pembelajaran yang 
diinginkan dengan lebih cepat, mudah, serta praktis dimanapun dan 
kapanpun.

Meskipun demikian, teknologi pembelajaran juga memiliki kelebihan 
dan kelemahan. Menurut Hafera (2005) pembelajaran yang dilakukan 
di depan komputer merupakan contoh pembelajaran yang pasif dan 
masih sering digunakan saat ini, sehingga mengakibatkan terciptanya 
karakter generasi milenial yang kurang peduli terhadap orang lain dan 
lingkungan sosial.  Dampak lain dari gaya belajar yang pasif seperti 
penggunaan tayangan power point melalui teknologi in focus juga dapat 
mengakibatkan kurangnya kedekatan dan keakraban hubungan antara 
generasi milenial dan pendidik, menghilangkan daya kontrol terhadap 



2 Pembelajaran Transformatif: Model Pembelajaran yang Memberdayakan

kinerja generasi milenial karena performa pendidik dianggap kurang 
mobile. Padahal seharusnya, pendidikan  dan pembelajaran bertujuan 
untuk menciptakan pemberdayaan, peradaban, pengembangan sikap 
toleransi, pribadi yang berakhlak dan bermartabat serta budaya 
saling membelajarkan. Namun dalam proses perkembangannya, justru 
menurunkan tingkat kepekaan generasi milenial yang semakin menipis, 
enggan bekerja sama, enggan saling membelajarkan, enggan saling 
berempati atau bersimpati, serta memudarnya sikap berinterkasi secara 
harmonis. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam memahami 
kehadiran teknologi dan informasi. 

 Persoalan yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah aspek-aspek 
yang terkait dengan perubahan paradigma pembelajaran sebagai akibat 
dari perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat (Kartadinata, 
2015). Perubahan besar-besaran yang terjadi di segala bidang kehidupan 
sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi yang melampaui 
prediksi kebanyakan orang tersebut, telah mengubah pola pikir dan pola 
tindak masyarakat pendidikan (Shepherd, 2004). Ditinjau dari perspektif 
pembelajaran dengan gaya detail, dampak dari meregangnya interaksi 
fisik dan psikologis antara pendidik dan generasi milenial yang terjadi 
salama ini disebabkan karena adanya perkembangan teknologi informasi 
dan penggunaan yang kurang tepat dalam kegiatan pembelajaran. 
Hal ini juga menimbulkan kacanggungan pola interaksi, kerenggangan 
sosial dan apatisme terhadap lingkungan belajar serta rela melakukan 
penindasan dan pelindasan terhadap sesama manusia. 

Erich Fromm sebagaimana dikutip Harefa (2005:11) menyatakan 
bahwa selama ini pendidik hanya mengajar dan generasi milenial diajar; 
pendidik kaya pengetahuan generasi milenial minim pengetahuan; 
pendidik berpikir generasi milenial dipikirkan; pendidik bicara 
generasi milenial mendengarkan; pendidik mengatur generasi milenial 
diatur; pendidik memilih apa yang akan diajarkan generasi milenial 
menyesuaikan; pendidik bertindak sebagai subjek belajar dan generasi 
milenial adalah objeknya, dimana hal-hal tersebut dikenal dengan 
pendidikan yang menganut pola antagonisme pendidikan gaya bank. 
Dalam pendidikan gaya bank tidak terjadi komunikasi dua arah yang 
berarti bahwa selama proses pembelajaran hanya terjadi komunikasi 
monolog dan hafalan. Pendidikan gaya bank berakibat tidak adanya 
kemitraan dan kebersamaan, sehingga kurang mampu menghasilkan 
aktivitas dan kreativitas belajar.
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Pernyataan Fromm tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan 
peran pendidik dalam interaksi pembelajaran yang tidak harus berpusat 
pada pendidik saja, karena hakikatnya peran dan aktualisasi generasi 
milenial dalam pembelajaran tidak sedikit, generasi mileniallah yang 
mengalami proses  belajar. Maka, sebaiknya komunikasi antara pendidik 
dan generasi milenial dibangun dengan pola multi arah, masing-masing 
pihak mengakui eksistensi atau keberadaannya sebagai subyek bagi 
diri sendiri dan orang lain. Belajar bukan lagi sebagai upaya transfer 
pengetahuan saja tetapi juga merupakan upaya mencerdaskan generasi 
milenial untuk lebih mandiri dan memahami konteks dan sumberdaya 
lingkungan (Novak & Gowin, 2010). Hasil penelitian terdahulu 
menunjukkan, bahwa perubahan mindset, perilaku dan capaian belajar 
pada mahasiswa milenial berimplikasi pada perubahan peran dosen dan 
pendidik dalam memposisikan dirinya sebagai fasilitator belajar (Hardika 
dkk, 2018). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain dan Khomariyah 
(2005) menyatakan bahwa (1) generasi milenial belum sepenuhnya 
memahami strategi pembelajaran yang telah diterapkan pendidik, (2) 
generasi milenial hanya mempelajari apa yang diberikan pendidik tanpa 
melakukan pengayaan yang mengakibatkan kurangnya keterampilan 
generasi milenial dalam belajar secara mandiri, (3) generasi milenial 
terbiasa mengerjakana tugas dengan tanpa didukung oelh sumber yang 
memadai, sehingga cenderung mencontoh dan mencontek pekerjaaan 
teman. Terkait dengan aktivitas pembelajaran pada era perkembangan 
teknologi, peran pendidik sebagai pembelajar sejati layak untuk segera 
diungkap kinerjanya di dalam pembelajaran. Model pembelajaran 
yang menginspirasi menjadi kebutuhan mendesak bagi pendidik di era 
digital (Puspitasari, 2018). Dalam konteks ini, pembelajaran disikapi 
sebagai proses dan upaya generasi milenial yang bersifat self learning 
dan self change dengan mengoptimalkan kapasitas diri dan sumberdaya 
lingkungan.

Untuk “mengembalikan” kegiatan pendidikan dan pembelajaran 
sebagaimana yang dikonsepsikan dibutuhkan pengembangan model 
pembelajaran yang mampu menumbuh-kembangkan pola hubungan 
dan model interaksi antara pendidik dan generasi milenial yang lebih 
manusiawi atau authentic relationship (meminjam istilah dari Patricia 
Cranton, 2006). Penerapan authentic relationship dalam pelaksanaan 
pendidikan dan pembelajaran diyakini dapat menumbuh-kembangkan 
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budaya sosial yang tinggi, penghormatan terhadap karakteristik masing-
masing generasi milenial dengan tetap memperhatikan kecerdasan, 
kemandirian, dan kreativitas belajar yang dimiliki. Penyelenggaraan 
pembelajaran yang demikian termasuk dalam kategori atau perspektif 
pembelajaran transformatif (transformative learning). 

Model pembelajaran transformative learning memiliki beragam 
varian tergantung dari pendekatan yang digunakan. Menurut JM Dirkx 
(1998) menyatakan bahwa pembelajaran transformatif dikelompokkan 
dalam empat kategori, yaitu (a) emancipatory approach, (b) cognitive-
rational approach, (c) developmental approach, dan (d) spiritual-
integrative approach. Apapun pendekatan yang digunakan, pembelajaran 
transformatif dijadikan sebagai temuan yang menarik untuk dikaji dan 
diterapkan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran masyarakat 
yang bercirikan nonformal dengan mengutamakan pemberdayaan 
generasi milenial, eksplorasi kekuatan yang dimiliki generasi milenial, 
pemanfaatan sumberdaya lingkungan tanpa harus meninggalkan 
proses hubungan yang harmonis antar sejawat. Dalam pembelajaran 
transformatif bukan berarti generasi milenial dapat bertingkah 
laku secara bebas sesuai keinginannya, namun tetap dalam proses 
pendampingan para pendidik untuk menjembatani mereka dalam 
melakukan pembangkitan dan pengaktifan diri dalam penciptaan rasa 
tanggungjawab belajar. Akhir dari persoalan ini adalah tumbuhnya 
kreativitas belajar (learning creativities) generasi milenial dalam 
mengelola kegiatan belajar secara bertanggungjawab melalui proses 
pendampingan, pertemanan, kesejawatan, dialogis, dengan menerapkan 
prinsip menghargai (appreciate) dan penguatan (reinforcement) 
sekaligus hukuman (punishment) yang bersifat mendidik terhadap 
keberhasilan dan kegagalan belajar.

Mengadaptasi dari pendapat Unesco (1997) ada empat pilar dalam 
penyelenggaraan pembelajaran, yaitu learning to know, learning to 
do, learning to be, learning to life together. Apps (1989), Novak dan 
Gowin (2004) memberikan penekanan terhadap pilar pendidikan dengan 
learning how to learn, dimana setiap generasi milenial harus diberikan 
dorongan untuk memiliki kemampuan dan pemahaman mengenai cara 
belajar dan secara terus-menerus mampu menggali informasi untuk 
kapasitas diri, sedangkan Mastuhu (2003) memberikan tambahan 
dengan learning throughout life. Hal yang harus dikaji secara cermat 
dalam proses pembelajaran adalah pemilihan strategi dan pendekatan 
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pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan relevansinya dengan 
misi pembelajaran, tujuan pembelajaran, potensi dan karakteristik 
generasi milenial, dan sumberdaya lingkungan. 

Ukuran keberhasilan dan kegagalan belajar bila ditinjau dari 
perspektif pembelajaran tranformatif lebih ditekankan pada proses 
belajar (learning process) dan bukan hanya sekedar hasil akhir dari suatu 
pembelajaran. Oleh karena itu, aspek yang berkenaan instructional 
effect dan nurturent effect menjadi satu kesatuan dalam pencapaian 
target pembelajaran. Dalam terminologi pendidikan luar sekolah, hasil 
belajar bukan hanya dilihat dari perspektif hasil akhir dalam suatu 
pembelajaran, tetapi juga diukur dari kinerja generasi milenial dan 
pendidik selama proses pembelajaran berlangsung.

Kunci utama dalam pembelajaran transformatif, yaitu proses-proses 
pendampingan, pembangkitan semangat, pemberian kepercayaan, 
pengakuan prestasi, dan penciptaan kemandirian belajar. Transformasi 
makna belajar juga akan mengakibatkan kebutuhan belajar baru yang 
relevan dengan karakteristik generasi milenial. Kebutuhan belajar 
baru didasarkan pada kekuatan pribadi dan tuntutan lingkungan yang 
dipengaruhi oleh perubahan teknologi informasi. Terkait dengan hal 
tersebut, pengembangan model pembelajaran yang inovatif, adaptif 
dan akseleratif terhadap perubahan sangat diperlukan karena akan 
mampu meningkatkan berpikir kritis (Lipman, 1998). Salah satu produk 
pembelajaran transformatif adalah adanya kreativitas dan kecerdasan 
bertindak generasi milenial dalam proses interaksi pembelajaran yang 
mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan 
lingkungan.  Pendidik harus memberikan peluang atau memfasilitasi 
generasi milenial untuk melakukan improvisasi dan menggali berbagai 
sumber dan strategi belajar yang tersedia di lingkungannya sesuai 
dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang berbasis kehidupan 
(life base learning). Agar generasi milenial memiliki kepercayaan diri 
untuk melakukan improvisasi dan mengeksplorasi sumber daya yang 
dimiliki, maka dalam proses pembelajaran harus dibangun rasa saling 
percaya dan saling menghargai atas eksistensi atau kehadiran masing-
masing pribadi.

Kapasitas dan kapabilitas harus dimiliki seorang pendidik dalam 
memahamai model pembelajaran yang mampu memberikan peluang 
kepada generasi milenial untuk melakukan kreativitas belajar secara 
maksimal. Pendidik harus mampu berperan sebagai fasilitator belajar 
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dan menerapkan prinsip pembelajaran yang mendukung terciptanya 
kreativitas dan kemandirian belajar generasi milenial. Fungsi-fungsi 
fasilitasi belajar yang dilakukan pendidik yaitu sebagai catalyst, resources 
linker, process helper, dan solution giver/helper dikembangkan melalui 
penerapan pembelajaran transformatif (Havelock, 1995; Schwarz, 2002).  

Dalam perspektif pendidikan orang dewasa, pembelajaran 
transformatif bisa dipandang sebagai kompetensi inti (core competencies) 
yang harus dikuasai oleh pendidik dalam berbagai satuan pendidikan. 
Kemampuan memfasilitasi belajar masyarakat harus sudah tertanam 
dan terinternalisasi pada setiap pendidik dan teraktualisasi melalui 
aktivitas pembelajaran. Melalui pembelajaran transformatif diharapkan 
akan menjadi pemicu munculnya perubahan (trigger of transformation) 
pola pikir dan pola tindak generasi milenial. Pendidik dituntut mampu 
melakukan proses-proses persuasi kepada generasi milenial, sehingga 
terjadi perubahan pada diri generasi milenial, baik dalam bentuk 
perubahan pola pikir maupun pola tindak. Persuasi, menurut Rogers 
(1980) merupakan salah satu teknik penting dalam melakukan interaksi 
dengan kelompok sasaran. Apabila diterapkan dengan tepat waktu, tepat 
sasaran dan tidak berlebihan, persuasi akan menjadi strategi komunikasi 
yang memiliki daya ledak, daya dorong dan daya ubah yang berprinsip 
pada filosofi andragogis dan humanistik, sehingga keberadaannya 
memiliki akseptabilitas yang tinggi.

Berpegangan pada penjelasan di atas, pendidik, generasi milenial, 
dan tenaga kependidikan lain harus memperhatikan lima pilar penting 
dalam pembelajaran transformatif, yaitu (1) pendidik sebagai fasilitator 
belajar, (2) generasi milenial sebagai subjek belajar, (3) penggunaan 
kata-kata persuasif dalam pembelajaran, (4) pola interaksi edukatif 
antara pendidik dan generasi milenial bersifat partnership, dan (5) 
suasana belajar aktif, dinamis dan konstruktif. Agar proses pembelajaran 
menjadi lebih atraktif, dinamis dan kompetitif, maka kelima pilar 
tersebut harus berpadu dalam suatu sistem pembelajaran yang memiliki 
daya ikat, daya dorong, daya kerja yang tinggi.

Kunci utama dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif 
terletak pada persoalan pemahaman dan kemampuan pendidik dalam 
memilih dan menerapkan model pembelajaran. Agar kreativitas belajar 
generasi milenial meningkat, pendidik perlu memahami beberapa hal, 
yaitu: peningkatan peran pendidik sebagai fasilitator belajar, strategi 
pengelolaan sumber belajar masyarakat, pemanfaatan sumberdaya 
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lingkungan dalam pembelajaran, kemampuan memotivasi generasi 
milenial untuk aktif dalam pembelajaran dan menanamkan kemandirian 
belajar generasi milenial.  

Persoalan yang telah dijelaskan di atas harus segera diatasi, sebab 
dalam perspektif pembelajaran orang dewasa dan pendidikan masyarakat, 
keaktivan, kemandirian dan kreativitas belajar (independency, 
creativity and activity of learning) merupakan nilai dasar (core value) 
dari prinsip andragogi. Menurut DePoter (dalam Kamil, 2007) core 
value independency tampil dalam proses pendidikan sebagai sebuah 
proses empowering atau pemberdayaan. Kemandirian yang dalam hal 
ini merupakan karakter autonomy dari orang dewasa bukan merupakan 
barang bawaan atau keturunan, tetapi dapat dibelajarkan dan dilatihkan 
untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial kemasyarakatan. Model 
pembelajaran harus lebih ditekankan pada upaya peningkatan self 
directing learning dan kemampuan belajar mandiri. Desain pembelajaran 
harus dirancang sebagai sistem komunikasi pendidikan yang bersifat 
interaktif agar mampu menghasilkan kepercayaan diri generasi milenial 
untuk melakukan berbagai perubahan (transformation) dalam aktivitas 
pembelajaran dan kehidupan sehari-hari (King, 2005).

Dalam perspektif yang lebih luas, pola pembelajaran yang mampu 
mendorong terwujudnya kepercayaan diri dan kreativitas belajar sudah 
waktunya mulai ditanamkan dan dikembangkan pada diri peserta 
belajar. Perubahan nilai-nilai global merupakan keniscayaan yang 
harus diterima oleh semua orang termasuk dunia pendidikan. Menurut 
Unesco (1995:21) dalam seri APPEAL yang berjudul Future-Oriented 
Programmes dijelaskan bahwa, pengembangan sumber daya manusia 
(human development program) harus menjadi arah perubahan model 
pembangunan bukan lagi yang hanya tertuju pada pengembangan 
material ekonomik. Pengembangan sumber daya manusia (human 
development program)  akan  lebih mengutamakan pemberdayaan 
masyarakat berbasis sistem belajar sepanjang hayat (empowering based 
of lifelong learning system). Pemahaman masyarakat yang meletakkan 
sekolah sebagai satu-satunya pusat pembelajaran (on schooling alone) 
harus diubah ke arah kepercayaan terhadap sistem belajar seumur hidup 
(reliance on lifelong learning system). Sikap masyarakat yang tidak 
respek dan tidak acuh terhadap pendidikan (uncaring and cold) harus 
diubah ke arah sikap penuh perhatian dan saling berbagi (caring and 
sharing).  
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B. Problema Pembelajaran Transformatif Generasi Milenial

1.	 Pembelajaran Transformatif
Perkembangan model pembelajaran di era informasi dan teknologi 

sangat pesat menembus lintas negara, lintas bangsa, lintas budaya 
dan lintas peradaban. Setiap warga dunia dipastikan dapat membuka 
dan melihat isi dunia dan menyebarkan informasi apapun yang 
dikehendaki tanpa terkendala oleh ruang dan waktu. Demikian juga 
yang menyangkut teknologi dan informasi pembelajaran, masing-masing 
pelaku pembelajaran dapat mengakses, mendisain dan menikmati pola 
pembelajaran dengan cepat dan mudah dimana pun berada.  

Namun demikian, bukan berarti perkembangan teknologi 
pembelajaran yang sekarang ini hadir di hadapan generasi milenial dan 
pendidik tanpa disertai cacat dan kelemahan. Gaya mengajar pendidik 
yang cenderung pasif dengan memanfaatkan tayangan power point 
melalui teknologi in focus dapat mengurangi kedekatan dan keakraban 
hubungan generasi milenial dengan pendidik, serta menghilangkan 
daya kontrol terhadap kinerja generasi milenial karena performa 
pendidik dianggap kurang mobile. Perilaku belajar yang cenderung 
hanya melakukan interaksi pasif di depan kotak komputer dalam ruang 
pribadi juga telah menciptakan karakter manusia yang kurang peduli 
dengan orang lain dan lingkungan sosial (Harefa, 2005). Manusia 
(generasi milenial) telah kehilangan kepekaan sosial dan kemauan 
untuk saling bekerjasama dan saling membelajarkan, saling berempati 
atau bersimpati, saling berinteraksi secara harmonis dengan sejawat 
akibat kesalahan dalam memahami kehadiran teknologi dan informasi di 
hadapan generasi milenial sendiri.

Dampak hebat dari persoalan di atas adalah hilangnya pemahaman 
dan pengamalan terhadap hakikat pendidikan itu sendiri, yaitu sebagai 
upaya pemberdayaan, penciptaan peradaban, pengembangan sikap 
saling toleransi, pembentukan pribadi berakhlaq dan bermartabat 
serta terciptanya budaya saling membelajarkan antar manusia. Dalam 
perspektif pembelajaran dengan gaya detail, perkembangan teknologi 
informasi juga dianggap telah merenggangkan interaksi secara phisik dan 
psikologis antara pendidik dan generasi milenial, sehingga menimbulkan 
kacanggungan pola interaksi, kerenggangan sosial dan apatisme terhadap 
lingkungan belajar serta rela melakukan “penindasan dan pelindasan” 
terhadap sesama manusia. 
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Menurut Erich Fromm, yang diangkat kembali oleh Harefa dalam 
bukunya yang berjudul Menjadi Manusia Pembelajar (2005;11) 
dikatakan, bahwa pendidikan telah banyak menganut pola antagonisme 
pendidikan “gaya bank”, yaitu guru mengajar murid diajar; guru tahu 
segalanya murid tidak tahu apa-apa; guru berpikir murid dipikirkan; 
guru bicara murid mendengarkan; guru mengatur murid diatur; guru 
memilih dan memaksakan pilihannya murid menuruti dan menyesuaikan 
kehendaknya; guru bertindak murid membayangkan bagaimana tindakan 
sesuai dengan tindakan gurunya; guru memilih apa yang akan diajarkan 
murid menyesuaikan; guru bertindak sebagai subjek belajar sedangkan 
murid adalah objeknya. 

Dengan demikian tidak pernah ada dialog yang ada hanya monolog, 
tidak ada kreativitas yang ada hanya hafalan, tidak ada orisinalitas 
yang ada hanyalah peniruan atau pembajakan, dan tidak ada dialog 
antar ”dalang” yang ada hanyalah seorang ”dalang” dengan setumpuk 
”wayang”. Dalam situasi seperti ini, menurut Fromm pembelajaran tidak 
akan terjadi kemitraan dan kebersamaan, yang ada hanyalah interaksi 
antara majikan dan buruh yang tidak mampu menghasilkan aktivitas dan 
kreativitas belajar.

Paparan Erich Fromm tersebut sebenarnya bukan merupakan 
penghinaan terhadap proses pembelajaran selama ini, tetapi lebih 
merupakan upaya ”mengingatkan” para pendidik tentang terlalu kuatnya 
dominasi pendidik dalam interaksi pembelajaran, sehingga peran dan 
aktualisasi generasi milenial kurang tampak. Dengan kata lain, bukan 
berarti peran pendidik atau guru tidak penting dan tidak perlu ada, tetapi 
komunikasi antara pendidik dengan generasi milenial harus dibangun 
secara multi arah dan masing-masing mengakui eksistensinya sebagai 
manusia pebelajar dan pembelajar bagi diri sendiri dan orang lain.

Hasil penelitian lain juga menunjukkan, bahwa pemahaman yang 
diterima generasi belajar milenial belum terlalu jelas, hal ini dikarenakan 
kurang tepatnya strategi belajar yang diterapkan pendidik. Generasi 
milenial kurang terampil dalam belajar dan generasi milenial hanya 
mempelajari apa yang diberikan pendidik tanpa melakukan pengayaan 
belajar. Selain itu, generasi milenial juga hanya mengerjakan tugas-
tugas yang diberikan pendidik tanpa didukung oleh sumber-sumber yang 
memadai dan cenderung mencontoh dan mencontek pekerjaan teman 
(Zulkarnain dan Khomariyah, 2005). Oleh karena itu, setiap generasi 
milenial perlu diberi penjelasan yang cukup tentang bagaimana cara 
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belajar yang tepat dan bukan sekedar memindahkan informasi dari 
pendidik kepada generasi milenial.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, masih perlu dikembangkan 
model pembelajaran yang memiliki kedekatan dan kehangatan dengan 
pendidik, berbudaya sosial yang tinggi dan penghormatan terhadap 
karakteristik masing-masing pesrta didik dengan tetap memperhatikan 
kecerdasan, kemandirian, dan kreativitas belajar generasi milenial. Model 
semacam ini dinilai berpotensi memberikan kontribusi positip terhadap 
terciptanya aktualisasi diri generasi milenial secara bertanggungjawab 
dan mendorong keterlibatan pendidik dalam pengelolaan dan fasilitasi 
aktualisasi potensi generasi milenial secara maksimal. Oleh karena 
itu, model pembelajaran transformatif ini merupakan temuan yang 
menarik untuk dikaji dan diimplemntasikan dalam pembelajaran, 
terutama pembelajaran masyarakat yang bercirikan nonformasl dengan 
mengutamakan  pemberdayaan diri generasi milenial, eksplorasi 
kekuatan generasi milenial, pemanfaatan sumberdaya lingkungan tanpa 
meninggalkan proses hubungan yang harmonis antar sejawat.

Model pembelajaran transformatif yang diajukan dalam pembelajaran   
ini bukan berarti pembiaran dan pembebasan tingkah laku generasi 
milenial, tetapi merupakan proses pendampingan untuk menjembatani 
generasi milenial melakukan pembangkitan dan pengangktivan diri 
dalam penciptaan rasa tanggungjawab belajar. Oleh karena itu, ujung 
dari persoalan ini adalah tumbuhnya kreativitas generasi milenial dalam 
mengelola kegiatan belajar secara bertanggungjawab melalui proses 
pendampingan, pertemanan, kesejawatan, dialogis, dengan menerapkan 
prinsip appreciate dan reinforcement sekaligus punishment yang bersifat 
mendidik terhadap keberhasilan dan kegagalan belajar. 

Keberhasilan dan kegagalan belajar dalam perspektif model 
transformatif diukur atas dasar proses belajar (learning process) dan 
bukan sekedar hasil akhir dari suatu pembelajaran, sehingga aspek 
yang berkenaan instructional effect dan nurturent effect menjadi satu 
kesatuan dalam pencapaian target pembelajaran transformatif. Dalam 
terminologi pendidikan luar sekolah, hasil belajar bukan hanya dilihat 
dari perspektif hasil akhir dalam suatu pembelajaran, tetapi juga 
diukur dari kinerja generasi milenial dan pembelajar selama proses 
pembelajaran berlangsung.

Pendampingan, pembangkitan semangat, pemberian kepercayaan, 
pengakuan prestasi, dan penciptaan kemandirian belajar merupakan 
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kunci utama dalam pembelajaran transformatif. Kreativitas dan 
kecerdasan bertindak generasi milenial dalam proses interaksi 
pembelajaran merupakan salah satu produk pembelajaran transformatif 
yang akan mampu meningkatkan kepercayaan diri generasi milenial 
dalam berinteraksi dengan lingkungan.  Untuk mencapai hal tersebut 
generasi milenial harus diberi peluang yang luas (difasilitasi) untuk 
berimprovisasi dan menggali berbagai sumber dan strategi belajar 
yang tersedia di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 
pembelajaran. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dibangun 
dengan landasan saling percaya dan saling menghargai atas eksistensi 
masing-masing pribadi, agar generasi milenial memiliki kepercayaan diri 
untuk melakukan improvisasi dan eksplorasi sumberdaya yang dimiliki.

Pemilihan strategi dan pendekatan pembelajaran yang dipilih 
fasilitator juga harus dikaji secara cermat, terutama yang berkenaan 
dengan relevansinya dengan misi pembelajaran, tujuan pembelajaran, 
potensi dan karakteristik generasi milenial, dan sumberdaya kelas. 
Pendidik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memahamai 
model pembelajaran yang mampu memberikan peluang kepada generasi 
milenial untuk melakukan kreativitas belajar secara maksimal. Dalam 
kontek ini, dosen harus mampu bertindak sebagai fasilitator belajar 
dan menerapkan prinsip pembelajaran yang mendukung terciptanya 
kreativitas dan kemandirian belajar generasi milenial.  

Dalam perspektif pendidikan luar sekolah, pembelajaran 
transformatif merupakan kompetensi inti (core competence) yang harus 
dikuasai oleh setiap pendidik dalam melakukan interaksi pembelajaran. 
Kemampuan dalam memfasilitasi belajar masyarakat harus tertanam 
dan terinternalisasi pada setiap pendidik masyarakat dan teraktualisasi 
melalui aktivitas pembelajaran. Pembelajaran transformatif diharapkan 
akan menjadi pemicu munculnya perubahan (trigger of transformation) 
pola pikir dan pola tindak generasi milenial. Mengadaptasi dari pendapat 
Unesco, (1997) ada empat pilar dalam penyelenggaraan pembelajaran, 
yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to life 
together. Apps (1989) dan Novak & Gowin (2004) memberikan penekanan 
terhadap pilar pendidikan dengan learning how to learn, sedangkan 
Mastuhu (2003) memberikan tambahan dengan learning throughout life. 

Learning how to learn merupakan ide besar (grand ide) dalam 
pencapaian produk pembelajaran. Ini berarti, setiap generasi milenial 
harus dipupuk penguatan diri mereka melalui pemahaman bagaimana 



12 Pembelajaran Transformatif: Model Pembelajaran yang Memberdayakan

cara belajar dan menggali informasi secara terus menerus. Untuk 
mencapai hal tersebut, deskripsi model pembelajaran transformatif 
ini dikembangkan berdasar pada gagasan Havelock (1995) dan Schwarz 
(2002) yang menekankan empat fungsi fasilitasi belajar yaitu fasilitrator 
sebagai catalyst, resources linker, process helper dan solution giver/
helper.    

Dalam konteks pembelajaran transformatif, kemampuan pendidik 
dalam melakukan persuasi kepada generasi milenial untuk melakukan 
perubahan pola pikir dan pola tindak juga sangat diperlukan, sebab 
persuasi merupakan salah satu teknik yang penting dalam melakukan 
interaksi dengan kelompok sasaran (Rogers, 1980). Persuasif juga 
merupakan strategi komunikasi yang memiliki daya ledak, daya dorong 
dan daya ubah yang berprinsip pada filosofi andragogis dan humanistik, 
sehingga keberadaannya memiliki akseptabilitas yang tinggi. Ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kata-kata 
persuasif yaitu penerapannya harus tepat waktu, tepat sasaran dan 
tidak boleh terlalu berlebihan karena bisa menimbulkan kebosanan pada 
generasi milenial.

Berdasar pada deskripsi di atas, terdapat 5 (lima) pilar penting 
dalam pembelajaran transformatif yang perlu diperhatikan oleh 
pendidik, generasi milenial dan tenaga teknis lainnya, yaitu peran 
pendidik sebagai fasilitator belajar, peran generasi milenial sebagai 
subjek belajar, penggunaan kata-kata persuasif dalam pembelajaran, 
pola interaksi edukatif antara pendidik dan generasi milenial bersifat 
partnership, dan suasana belajar aktif, dinamis dan konstruktif. Kelima 
pilar tersebut berinteraksi dalam suatu sistem pembelajaran yang 
memiliki daya ikat, daya dorong, daya kerja yang tinggi, sehingga proses 
pembelajaran menjadi lebih atraktif, dinamis dan kompetitif.

2.	 Tujuan Pembelajaran
Secara umum pengembangan model pembelajaran transformatif ini 

bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pendidik sebagai fasilitator 

belajar dalam pembelajaran.
b. Meningkatkan kreativitas belajar generasi milenial dengan dilandasai 

oleh kepercayaan diri dan kemandirian belajar yang tinggi.
c. Memberikan peluang yang luas kepada generasi milenial dan 

pendidik untuk melakukan aktualisasi diri secara maksimal dalam 
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menjalankan proses belajar dan pembelajaran, sehingga terjadi 
transformasi sikap dan perilaku belajar yang lebih konstruktif.

d. Merumuskan model pembelajaran yang lebih fleksibel, akseptabel, 
aksesabel, dan adaptabel terhadap berbagai situasi pembelajaran 
yang sangat beragam dari sisi seting maupun sumberdaya lingkungan 
dan kelas.  

e. Melakukan diseminasi model pembelajaran transformatif melalui 
berbagai praktik pembelajaran, agar terjadi transformasi pola 

pembelajaran sesuai dengan perkembangan masyarakat. 
Pengembangan model pembelajaran transformatif ini didasari oleh 

sejumlah asumsi berikut.

3.	 Asumsi
a. Generasi milenial adalah orang dewasa yang memiliki kekayaan 

pengalaman belajar dan pengalaman hidup yang keberadaannya 
dapat dikembangkan sebagai bahan pembelajaran unik dan menarik 
dalam pendidikan orang dewasa.

b. Generasi milenial merupakan  orang  dewasa  yang memiliki 
kemampuan berpikir dan bertindak sesuai dengan kapasitasnya, 
sehingga  pengembangan perilaku belajarnya dapat dilakukan 
dengan prinsip direct learning, self actualization, self learning and 
teaching.  

c. Pembelajaran merupakan hasil rekayasa sosial (social engineering) 
yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang keberadaannya 
dapat diubah, dibentuk, dirumuskan dan dikaji sesuai dengan 
kebutuhan dari masing-masing pembelajaran itu sendiri.

d. Pembelajaran adalah bagian dari upaya untuk menghasilkan 
seperangkat kapasitas dan kapabilitas diri generasi milenial dalam 
mengelola perubahan lingkungan, dalam suatu proses interaksi  
antara  generasi milenial  dan pendidik yang melibatkan aspek phisik 
dan psikis sumber belajar.

e. Setiap pembelajaran selalu memerlukan organisasi, perencanaan 
dan model   pelaksanaannya sekalipun sangat sederhana. Oleh karena 
itu pengembangan model pembelajaran merupakan kebutuhan dan 
dapat dikonstruksi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
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C. Landasan Teori  Belajar yang Digunakan

Terdapat 5 (lima) teori pembelajaran yang diramu menjadi 
satu kesatuan pikiran dan tindakan dalam interaksi pembelajaran 
transformatif ini, yaitu teori kognitif strukturalistik (konstruktivistik), 
teori psikhososial, teori medan belajar, teori belajar mandiri dan 
teori andragogi. Masing-masing teori belajar tersebut melandasi pola 
pengembangan pembelajaran transformatif. Hal ini dilakukan karena 
karakteristik pembelajaran transformatif adalah terjadinya sinergi 
antara pendidik dan generasi milenial yang didasari oleh keunikan dan 
potensi individu generasi milenial serta situasi lingkungan sosial.  

Belajar adalah suatu proses olah informasi dengan melibatkan aspek 
pisik dan psikis untuk menghasilkan seperangkat ilmu pengetahuan 
teknologi dan seni yang bermakna bagi kehidupan diri sendiri, orang 
lain dan lingkungannya. Dalam perspektif kajian psikososial, belajar 
merupakan proses perkembangan diri individu yang secara kronologis 
dipengaruhi oleh medan belajar, lingkungan masyarakat dan budaya 
setempat (Marland,1989). Dalam proses belajar yang berlangsung 
secara wajar, seringkali terjadi peristiwa yang kontradiktif antara sukses 
dan gagal, berminat dan apatis, tekun dan malas, konsisten dan tidak 
konsisten, mampu dan tidak mampu, disiplin dan tidak disiplin yang 
akan mempengaruhi kualitas hasil belajar. Menurut teori perkembangan 
mental, keadaan ini diduga akibat adanya berbagai proses mental yang 
terjadi pada diri seseorang yang disebut sebagai motif, kebutuhan, 
keinginan, dan dorongan atas berbagai persoalan kejiwaan (Kadarko, 
2006). Hal tersebut merupakan faktor determinan yang menentukan 
perilaku belajar orang dewasa yang selalu dipengaruhi oleh berbagai 
faktor internal dan eksternal generasi milenial yang bersangkutan.

Dalam perkembangan selanjutnya, proses kejiwaan ini akan selalu 
dipengaruhi oleh berbagai faktor psikososial seperti kesiapan belajar, 
orientasi belajar, situasi lingkungan sosial, budaya dan kebiasaan 
belajar, faktor bawaan sosial, dan pengalaman belajar generasi milenial. 
Menurut teori ini, pembelajaran orang dewasa harus didesain sesuai 
dengan perkembangan mental dan  memperhatikan situasi lingkungan 
yang menjadi medan belajar orang dewasa. Orang dewasa akan 
belajar jika bahan dan proses belajar selalu melibatkan lingkungan dan 
memperhatikan kondisi pisik dan psikis generasi milenial.
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Menurut Knowles (1983), pembelajaran akan lebih efektif jika 
perangkat pembelajaran, proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran 
diarahkan pada kepentingan generasi milenial dan melibatkan kejiwaan 
dan lingkungan generasi milenial. Dalam konteks ini, proses pembelajaran 
akan banyak ditentukan oleh peran  pendidik dalam mendesain model 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik lingkungan sosial dan 
kejiwaan orang dewasa. 

Dalam pandangan kognitif-strukturalis dijelaskan, bahwa (a) 
struktur kognitif peserta belajar sangat ditentukan oleh pola perilaku 
(gaya) berpikir, (b) perkembangan mental, dan (c) hasil interaksi 
antara individu dengan lingkungannya. Perkembangan mental seseorang 
bergerak secara progresif melalui tahapan dalam suatu garis kontinum 
dan setiap tahapan mewakili cara berpikir yang berbeda sesuai dengan 
persepsi dan pemahamannya terhadap lingkungan.  

Struktur kognitif yang dimaksud dalam teori ini adalah kerangka 
berpikir dan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa akan berpengaruh 
terhadap proses belajar selanjutnya. Kekayaan kerangka berpikir dan 
pengetahuan generasi milenial dapat dijadikan modal dasar dalam 
merumuskan desain pembelajaran yang lebih aplikabel dan akseptabel. 
Proses belajar yang dihasilkan dari struktur kognitif merupakan bentuk 
dari belajar bermakna yang didesain dari pemahaman, pengetahuan, dan 
organisasi tata pikir untuk menghasilkan suatu konsep tentang informasi. 
Karena itu, kemampuan mahasiswa dalam memproses informasi menjadi 
sangat penting dalam kaitannya dengan penerapan praktik belajar mandiri 
yang dilakukan generasi milenial. Pengalaman mahasiswa yang berupa 
pengalaman kerja, pengalaman berkeluarga, pengalaman memecahkan 
persoalan kehidupan dan pekerjaan, pengalaman berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar sungguh menjadi faktor penting dalam penentuan 
model pembelajaran. Dalam konteks ini, belajar mandiri mengharuskan 
generasi milenial untuk mengolah struktur kemampuannya untuk 
mendesain dan memformulasikan informasi pembelajaran.

Dengan demikian, dalam terminologi pembelajaran orang dewasa, 
struktur kognitif merupakan pilar penting yang harus dimanfaatkan dan 
dieksplorasi untuk merumuskan pesan dan model belajar yang lebih 
bermakna. Struktur kognitif yang merupakan struktur organisasi pola 
pikir seseorang terbentuk sebagai akumulasi dari pengalaman belajar 
dan pesan-pesan atau informasi yang diperoleh dari hasil interaksi 
dengan lingkungan. Generasi milenial sebagai kelompok orang dewasa 



16 Pembelajaran Transformatif: Model Pembelajaran yang Memberdayakan

tentu memiliki stabilitas struktur kognitif yang mampu memberikan 
kontribusi dalam proses dan desain pembelajaran.  

Berkaitan dengan kajian belajar mandiri yang menjadi filosofi 
pembelajaran pendidikan tinggi, belajar dapat dimaknai sebagai 
aktivitas manusia untuk melakukan olah informasi dengan memanfaatkan 
sumber dan media belajar masyarakat secara optimal. Menurut 
Wedemeyer (dalam Kadarko, 2006) sumber dan media belajar yang 
dipilih harus memiliki tujuan untuk (a) membebaskan mahasiswa dari 
pola pembelajaran pada umumnya, (b) memberi  kesempatan belajar 
sesuai kemampuan, dan (c) membangun suatu pola instruksional yang 
membimbing mahasiswa melaksanakan self directed learning. Teori 
belajar mandiri menurut ahli psikologi humanistik sebagai bentuk self 
directing learning yang memberikan kesempatan kepada generasi 
milenial untuk melakukan olah pikir dan olah perilaku belajar.

Belajar mandiri merupakan salah satu pola belajar yang dipersyaratkan 
dalam pendidikan tinggi. Di samping belajar tatap muka di dalam kelas, 
generasi milenial juga harus melakukan aktivitas belajar mandiri di 
lingkungannya untuk mengerjakan materi-materi belajar yang tertera 
dalam kurikulum pendidikan kesetaran. Kewajiban yang harus dilakukan 
pendidik berkenaan dengan belajar mandiri adalah memberikan ruang 
dan waktu atau medan belajar yang cukup agar mereka mampu belajar 
dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan yang dimiliki. 
Model pembelajaran harus memberikan peluang terciptanya aktivitas 
generasi milenial untuk melakukan belajar mandiri secara efektif. Model 
pembelajaran fasilitatif dengan basis operasional self directing learning 
yang dirumuskan dalam penelitian ini dipandang mampu menjawab 
persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan efektivitas belajar 
mandiri.  

Menurut Kadarko (2006), pemandu perkembangan aktivitas kognitif 
dapat diasah melalui self directed learning. Perkembangan aktivitas 
kognitif akan dipengaruhi oleh pola perilaku belajar sesuai dengan 
tingkat kematangan (kedewasaan) generasi milenial itu sendiri. Terdapat 
tiga pendekatan atau orientasi belajar yang dilakukan generasi milenial, 
yaitu (a) pendalaman materi, yaitu cara belajar yang berorientasi pada 
pencarian makna, mempertanyakan argumen penulis, menghubungkan 
pengetahuan awal dengan pengalaman belajar, mencari kebenaran 
atas kesimpulan yang dibuat, (b) reproduksi, sebagai suatu cara belajar 
menghafal bagian-bagian yang penting untuk direproduksi sebagai 
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pengetahuan, dan (c) prestasi, suatu cara belajar yang menekankan 
pengaturan strategi pencapaian tujuan belajar.

Strategi belajar juga merupakan pemandu perkembangan proses 
belajar melalui tahapan yang mewakili cara berpikir yang beragam 
pada diri generasi milenial. Menurut Pask (1977) strategi belajar dapat 
dimaknai sebagai penerapan gaya atau model belajar untuk memproses 
informasi agar lebih bermakna dan mampu mengatasi berbagai hambatan 
atau kesulitan belajar. Menurut Kadarko (2006), secara genetik gaya 
seseorang dalam memproses informasi terbagi dalam dua kelompok, 
yaitu kelompok holistis dan serialis. Kelompok holistis cenderung 
mengikuti prosedur belajar komprehensif yang mengarah pada hipotesis 
kompleks, sedangkan kelompok serialis (partiest) cenderung mengikuti 
gaya belajar tahap demi tahap. Dalam penerapannya, pembelajar 
dituntut mampu menerapkan kedua gaya tersebut dengan tujuan untuk 
penguasaan materi secara tuntas dan mencegah hal-hal yang dapat 
menghambat proses belajar serta membasmi patologi belajar, seperti 
kebiasaan membaca sepintas (globetrotting) dan membaca yang hanya 
terpaku pada detail (improvidence) tanpa mampu mengungkap dan 
mangangkat makna kandungan isi. 

Determinan yang juga berperan dalam perkembangan proses belajar 
mandiri adalah konsep diri (self concept). Konsep diri berperan dalam 
membentuk dan menyimpan pesan belajar (retention) serta menentukan 
daya tahan seseorang terhadap tekanan dan dinamika informasi dari 
luar dirinya. Penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa St. Louis di 
Filiphina mengungkapkan, bahwa persepsi yang benar tentang lingkungan 
akademik akan menghasilkan konsep diri yang lebih mantap. Kematangan 
konsep diri akan menjadi awal kemampuan generasi milenial dalam 
memelihara konsistensi belajar, menerjemahkan pengalaman secara 
positif dan membangun kepercayaan untuk menggantungkan harapan 
atas sebuah cita-cita (Kadarko, 2006).  

 Memperhatikan hasil temuan penelitian tersebut di atas, tampak 
jelas bahwa persoalan pembelajaran harus dipecahkan melalui berbagai 
pendekatan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan 
tujuan pembelajaran, faktor pribadi dan sosial generasi milenial, 
gaya belajar subjek dan strategi pembelajar dalam memilih model 
pembelajaran, kemampuan memberikan pemahaman dan pembangkitan 
semangat belajar kepada generasi milenial masih perlu dikembangkan 
dan didesain ulang (developed and redesign) agar proses pembelajaran 
lebih efektif sesuai dengan situasi intelektual dan lingkungan sosial. 
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Dalam perspektif teori andragogi, belajar bukan hanya persiapan 
untuk memahami hal-hal yang belum diketahui dalam kehidupan masa 
depan, tetapi juga keseluruhan kehidupan individu sepanjang hayat. Oleh 
karena itu, menurut teori ini aktivitas belajar manusia tidak berakhir 
begitu saja, tetapi tetap terjadi dalam rentang pencapaian kedewasaan 
dan kematangan manusia (Trisnamansyah, 2007). Menurut Knowles, 
(1979) pendidikan orang dewasa harus mengacu pada kebutuhan belajar 
generasi milenial dengan melibatkan mahasiswa sebagai subjek belajar. 
Pelibatan generasi milenial dalam proses pembelajaran didasarkan pada 
kenyataan, bahwa generasi milenial memiliki kekayaan pengalaman (the 
role of the learner’s experience) yang dapat dijadikan sebagai bahan 
pembelajaran, memilki konsep diri (the self concept) yang kuat dalam 
memerankan diri dalam berbagai kehidupan, memiliki kesiapan belajar 
yang khas (the readiness to learn) sesuai dengan minat dan kebutuhannya, 
orientasi belajar yang berbeda dengan anak kecil (orientation to 
learning), sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 
karakteristiknya, memiliki kebutuhan akan pengetahuan (the need to 
know) dan motivasi (motivation). Kebutuhan belajar dalam konteks 
pendidikan masyarakat bukan hanya sosok kebutuhan individual, akan 
tetapi menyangkut kebutuhan kolektif kemasyarakatan.  

Menurut tinjauan teori medan sebagaimana dikemukakan Kurt 
Lewin, dalam (Noffke & Stevenson:1995) belajar merupakan pola pikir 
dan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh situasi lingkungan sekitar. 
Menurut teori ini, lingkungan sekitar dipandang memiliki kontribusi dalam 
membentuk pemahaman seseorang tentang apa yang dipikirkan dan yang 
akan dilakukan. Struktur sikap dan perilaku dalam kaitannya dengan 
lingkungan lebih banyak ditentukan oleh unsur-unsur lingkungan yang 
mampu membentuk sebuah konsep yang selanjutnya akan diwujudkan 
dalam sikap dan perilakunya terhadap lingkungan.  

Berkenaan dengan pendidikan Tinggi, berbagai konsep dan teori 
belajar tersebut di atas, memiliki kesesuaian dan kontribusi yang besar 
dalam perumusan bahan ajar dan gaya membelajarkan generasi milenial. 
Masing-masing unsur pembelajaran, baik pendidik, tenaga teknis, 
maupun sumber belajar harus memiliki ”cantolan” atau keterkaitan yang 
kuat dengan prinsip teori medan. Pendidik dan generasi milenial pada 
hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan dan keduanya harus 
berinteraksi atas dasar kepentingan bersama dalam sistem interaksi 
edukatif.
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Berkaitan dengan teori belajar tersebut dapat disimpulkan, bahwa 
belajar efektif dapat dicapai apabila proses pembelajaran melibatkan 
aktivitas mental dan fisik generasi milenial serta konsisten dalam setiap 
pentahapan pembelajaran. Orang dewasa dapat menentukan apa yang 
akan dipelajari, dimana dan bagaimana cara mempelajarinya, kapan 
kegiatan belajar dilakukan dan apa konsekuensi dari kegiatan belajar 
tersebut. 

Pengembangan model pembelajaran yang mampu memberikan 
transformasi pola pikir dan pola tindak generasi milenial terhadap 
filosofi, visi dan misi pembelajaran menjadi hal yang sangat mendesak 
untuk segera dilakukan oleh pendidik termasuk dalam kalangan dosen 
dan mahasiswa. Oleh karena itu, masalah yang dipecahkan melalui 
penulisan buku ini adalah bagaimana konstruksi dan pengembangan 
model pembelajaran transformatif berbasis life base learning yang dapat 
meningkatkan kemandirian dan kreativitas belajar generasi milenial 
dalam mengeksplorasi dan mengaktualisasi potensi akademik untuk 
kehidupan sehari-hari.  Dalam buku ini dikupas dan dibahas tentang sosok, 
ciri dan pandangan serta cara belajar generasi meilenial, beberapa teori 
dan model belajar serta produk model yang dilengkapi dengan deskripsi 
strategi implementasinya yang relevan untuk peningkatan kemandirian 
dan kreativitas belajar generasi milenial.
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BAB II
HAKIKAT BELAJAR 

GENERASI MILENIAL

Pada bagian ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan; 
1) pengertian generasi milenial, 2) karakteristik generasi milenial, 3) 
pola pikir generasi milenial, dan 4) pola tindak generasi milenial, 

A. Pengertian Generasi Milenial

Kemampuan beradaptasi dalam perubahan tatanan sosial, ekonomi, 
teknologi dan budaya yang selalu mengalami perubahan seiring dengan 
berkembangnya jaman, menjadi tuntutan hidup manusia. Perkembangan 
manusia dari generasi ke generasi yang diiringi dengan modernisasi 
mengakibatkan timbulnya karakter yang berbeda dari satu generasi 
ke generasi yang lain. Perubahan yang signifikan pada setiap generasi 
membawa ciri khas yang berpengaruh bagi kondisi generasi di masa yang 
akan datang. Perubahan yang positif maupun negatif tergantung dari 
generasi muda yang lahir pada periode yang dialami. Salah satu generasi 
yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah generasi milenial yang 
dinilai sangat berpengaruh bagi setiap negara terutama dalam bidang 
pendidikan, bisnis kreatif dan arah politik masa depan.
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Generasi milenial merupakan bagian dari perkembangan dan 
perumbuhan yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sehingga 
menimbulkan perubahan yang berjalan sangat cepat. Istilah generasi 
milenial sendiri ditemukan oleh seorang peneliti ahli demografis bernama 
Willian Straus dan Neil Howe.  Generasi milenial dikenal juga dengan 
sebutan generasi Y yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000. Generasi 
yang muncul setelah generasi ini adalah generasi Z ( Faiza dkk, 2018: 1).

Pada tahun 2018, sebagian besar pemuda-pemudi adalah mereka 
yang lahir sebagai generasi milenial. Hal ini dikarenakan generasi ini 
lahir diantara 2 milenial yang berbeda yaitu sebelum tahun 2000 (pre-
milenial) dan setelah tahun 2000 (pasca milenial). Generasi ini merupakan 
generasi yang dianggap paling berhasil karena mampu beradaptasi 
pada kedua zaman tersebut. Pada umumnya generasi milenial adalah 
keturunan dari generasi baby boomers yaitu generasi yang lahir setelah 
perang dunia 2 yaitu antara tahun 1946-1964. Generasi Baby Boomers 
identik dengan karakteristik pekerja keras dan perintis sebagai dampak 
dari kondisi ekonomi pasca perang dunia sehingga para tenaga kerja 
sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi negara seperti semula. 
(Santoso.2017:1) 

Setelah generasi baby boomers, terdapat sebuah gerasi lain yang 
muncul sebelum generasi milenial (generasi Y) yang disebut dengan 
generasi X. Generasi ini memiliki karakteristik  mampu beradaptasi, 
mampu menerima perubahan dengan baik dan disebut sebagai generasi 
yang tangguh. Generasi X juga memiliki karakter mandiri dan loyal, 
sangat mengutamakan citra, ketenaran, dan uang. Mereka merupakan 
tipe pekerja keras serta menghitung kontribusi yang telah diberikan 
perusahaan terhadap hasil kerjanya (Jurkiewicz, 2000 dalam Putra 
2016:127).

Generasi milenial lahir dan tumbuh ketika teknologi berevolusi dari 
yang semula berupa perangkat yang mahal, besar dan sulit digunakan 
menjadi perangkat rumahan yang murah dan mudah digunakan. Ketika 
internet mulai dikenal oleh banyak kalangan generasi milenial telah 
mencapai usia yang cukup dewasa sehingga nilai-nilai hidup yang 
ditanamkan oleh orangtua dari generasi milenial masih memiliki ciri 
sosial. Berkerja secara kolaboratif dalam sebuah tim adalah salah satu 
contoh dari sikap bekerja yang baik pada generasi ini (Khozin,2018:39-40).
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B. Karakteristik Generasi Milenial

Penggunaan istilah generasi milenial atau millennium mulai dipakai 
pada editorial koran besar Amerika Serikat pada tahun 1993. Generasi 
ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, 
instant messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter, dengan 
kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era internet 
booming (Lyons, 2004 dalam Putra, 2016). Lyons juga menjelaskan 
karakteristik generasi milenial yaitu:
1. Karakteristik dari masing-masing individu generasi milenial berbeda 

satu sama lain tergantung lingkungan tempat ia dibesarkan, strata 
ekonomi, dan sosial keluarganya,

2. Pola komunikasi generasi milenial  sangat terbuka dibanding generasi 
generasi sebelumnya,

3. Generasi milenial merupakan pemakai media sosial yang sangat 
terpengaruhi perkembangan teknologi, 

4. Generasi milenial sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan di 
sekitarnya karena mereka lebih terbuka dengan pandangan politik 
dan ekonomi,

5. Generasi milenial memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan.

Karakteristik lain dari generasi milenial terletak pada penggunaan 
teknologi. Hal ini terbukti ketika berada di tempat umum yang menarik 
baginya generasi milenial selalu menyempatkan diri mengambil gambar 
atau yang lebih dikenal dengan sebutan selfie lalu mengunggahnya ke 
media sosial yang mereka miliki seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, 
BBM, Twitter dan lain sebagainya. Selain itu, generasi milenial kurang 
menyukai televisi dan membaca buku secara konvensional. Generasi ini 
menganggap bahwa membaca buku secara konvensional adalah aktivitas 
yang membosankan. Sebagai pengggantinya, mereka lebih memilih untuk 
membaca buku dari e-book yang dinilai lebih mudah dibawa kemanapun, 
serta menggunakan sumber informasi seperti Google untuk dapat 
menemukan informasi yang mereka inginkan. Semua hal tersebut dapat 
mereka dapatkan hanya dengan membawa gadget yang kini sangat erat 
penggunaannya dan bahkan sulit lepas gari genggaman mereka (Faiza 
dkk. 2018:4-6).

Generasi milenial memiliki kecenderungan yang berbeda dari 
generasi sebelumnya, namun di samping itu generasi milenial memiliki 
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kelebihan dan kekurangan yang harus dikelola dengan baik agar dapat 
menjadi generasi yang maju. Kelebihan dari generasi milenial secara 
umum adalah:
1.   Mampu bersaing dan berinovasi

Ditengah kecanggihan teknologi yang berkembang, generasi 
milenial tumbuh dengan sangat terbuka sehingga mampu melakukan 
beberapa pekerjaan sekaligus dengan tetap kondusif. Generasi ini 
mampu menciptakan inovasi dan bersaing dengan pasar yang lebih 
luas. Selain itu, generasi ini juga merupakan generasi yang dianggap 
paling berpendidikan karena mereka hidup saat konflik sudah mulai 
mereda sehingga mereka dapat mengenyam pendidikan yang layak. Cara 
pandang generasi milenial dalam menanggapi sebuah isu juga sangat 
berbeda dengan generasi sebelumnya serta sangat mudah tanggap dalam 
menghadapi isu yang ada. Dalam dunia kerja, generasi ini juga lebih 
berjiwa pengusaha yang  menyukai bekerja diluar rungan yang didukung 
dengan segala kebebasan dibandingkan dengan bekerja dalam ruangan 
kantor yangdianggap membosankan. 
2.   Fleksibel dalam menghadapi perubahan

Generasi milenial dikenal santai namun bertanggungjwab serta 
mampu menyesuaikan keadaan dengan cepat. Mereka menyukai 
kebebasan namun memiliki jiwa social yang tinggi. Mereka menganggap 
berbagi adalah gaya hidup yang menjadi investasi dan suatu saat dapat 
dituai hasilnya. 
3.   Mandiri dan mampu berfikir kritis

Berkembangnya teknologi yang begitu pesat membuat generasi 
milenial mampu menyesaikan pekerjaan dengan mudah. Bagi mereka 
pengembangan diri adalah hal yang lebih penting dibandingkan 
dengan kepuasan bekerja. Bahkan generasi ini tidak mau memperbaiki 
kesalahannya dan lebih memilih untuk mengembangkan kelebihan yang 
dimilikinya. 

Namun, dibalik segudang kelebihan yang dimiliki, terdapat beberapa 
kelemahan dari generasi yang sangat bergantung pada teknologi ini 
yaitu,
a.  Labil

Generasi milenial cederung mudah bosan apalagi terhadap pekerjaan 
yang tidak sesuai dengan passion mereka. Mereka cenderung menyukai 
sesuatu yang instan dan malas berfikir mendalam. Mereka juga dikenal 
tidak loyal dan lemah dalam hal pengetahuan. 
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b. Semaunya sendiri
Kecenderungan generasi milenial untuk bersikap semaunya sendiri 

adalah karena ketidaksukaan mereka untuk diatur. Misalnya ketika 
berada di kantor mereka bahkan bisa saja memakai sandal jepit asalkan 
nyaman bagi mereka. 
c. Mudah terbawa arus yang belum tentu positif

Generasi milenial memiliki gaya yang kebarat-baratan dan kurang 
tertarik untuk melestarikan budaya sendiri. Di zaman yang serba mudah 
seperti saat ini, mereka cenderung cepat merasa puas dan memiliki sifat 
malas yang sulit untuk dihilangkan. Kecenderungan malas ini muncul 
karena era milenial dipenuhi dengan segala sesuatu yang bersifat instant 
dengan berbagai kemudahan untuk mengkasesnya. Di samping itu 
generasi milenial juga kurang mendapat tantangan dalam menghadapi 
problema, karena perangkat penyelesaiannya selalu tersedia dalam 
bentuk kecerdasan buatan yang selalu melekat pada kehidupannya.
d. Kurang pandai mengatur keuangan

Di usia yang masih muda dan produktif, generasi milenial tidak 
memperhatikan catatan pengeluaran dan tidak memiliki pertimbangan 
yang matang pada setiap pengeluaran mereka. Dengan darah muda yang 
masih melekat, mereka kurang mampu berfikir jangka panjang. 

Hasil penelitian yang diakukan oleh Lancaster & Stillman pada tahun 
2002  menunjukkan perbandingan perbedaan generasi dengan sampel 
mulai dari tahun 1950an sampai dengan awal ahun 2000, menunjukkan 
perbedaan karakteristik dari 3 kelompok generasi, yaitu generasi baby 
boomers, generasi X dan generasi Y (Milenial). Berikut disajikan tabel 
perbandingan karakteristik generasi milenial dengan generasi sebelumnya 
menurut Lancaster & Stillman (2002) dalam Putra (2016:127). 

Tabel 1. Karakteristik Psikologis antar Generasi
Faktor Baby Boomers Generasi X Generasi Milenial

Attitude Optimis Skeptis Realistis
Overview Idealisme yang 

tinggi, kompetitif, 
percaya adanya 
peluang untuk 
selalu berubah 
lebih baik, 
memiliki kemauan 
berubah yang 
tinggi.

Tertutup, independen dan 
punya potensi.

Menghargai 
perbedaan, 
gemar bekerja 
sama, sangat 
pragmatis dalam 
memecahkan 
masalah 
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Faktor Baby Boomers Generasi X Generasi Milenial
Work habits Optimisitis, 

pekerja 
keras yang 
menginginkan 
penghargaan 
secara personal, 
percaya terhadap  
perubahan dan 
perkembangan 
diri sendiri

Menyadari keberagaman, 
berpikiran global, 
memiliki keseimbangan 
dalam bekerja, 
mengandalkan diri 
sendiri, menggunakan 
pendekatan praktis dalam 
bekerja, ingin bersenang-
senang dalam bekerja, 
senang bekerja dengan 
teknologi terbaru

Memiliki rasa 
optimis yang 
tinggi, fokus pada 
prestasi, percaya 
diri, percaya 
pada nilai-nilai 
moral dan sosial, 
menghargai 
adanya 
keragaman

C. Pola Pikir Generasi Milenial

Generasi milenial memiliki pola pikir yang sangat khas. Pola pikir 
yang khas ini dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi dan 
informasi pada zamannya, yang memungkinkan hubungan yang lebih 
luas. Namun, menurut  Lyons (2004) ciri-ciri generai milenial masing-
masing individu berbeda, tergantung dimana ia dibesarkan, strata 
ekonomi, keadaan sosial keluarganya.  Generasi milenial memiliki pola 
komunikasi yang sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya. 
Generasi ini merupakan generasi pemakai media sosial yang fanatik dan 
kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, 
lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga generasi 
milenial terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang 
terjadi di sekelilingnya.

Secara umum, pola pikir generasi milenial sangat terbuka dan 
menghargai perbedaan, lebih memilih kerjasama dalam menyelesaikan 
permasalahan daripada menerima perintah, serta pragmatis dalam 
menyelesaikan persoalan ( Lanscater and Stillman, 2002). Generasi ini 
lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, memiliki perhatian 
yang lebih pada kekayaan, kreatif, inovatif, menyukai sesuatu yang 
praktis dan instan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Hunt dan 
Jennifer group (2011:1) yaitu This is the newest generation to enter the 
workforce. Leader across disciplines are taking note of the challenges 
and opportunities associated with training this unique.

Akses yang luas terkait teknologi dan informasi memungkinkan 
generasi ini memiliki wawasan yang luas. Berbagai informasi dari 
belahan dunia yang notabene sangat bervariasi, menyebabkan pola pikir 
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mereka terbiasa dengan adanya perbedaan. Perbedaan dianggap sebagai 
keragaman yang patut diapresiasi dan ditolerir sebagai bentuk saling 
menghargai. Semakin luas informasi yang didapat, semakin terbuka dan 
menghargai perbedaan yang ada di sekitar mereka.

Generasi milenial tidak lagi tertarik dengan pekerjaan dengan 
strukstural yang rapat. Karena sistem kerja tersebut menuntut ketaatan 
yang tinggi dan pembatasan terhadap improvisasi. Padahal generasi ini 
telah terbiasa dengan aliran ide dan wawasan yang luas. Karena itu, 
generasi ini lebih menyukai pekerjaan yang memungkinkan menyalurkan 
ide, kerjasama.

Keterbukaan informasi, juga berpengaruh pada cara pandang 
generasi ini terkait bidang politik dan ekonomi. Dunia politik tidak hanya 
dihuni oleh sarjana lulusan hukum atau tata negara saja, namun oleh 
siapa saja dari bidang yang bervariasi. Bidang pekerjaan juga demikian. 
Banyak yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya, namun lebih 
mengandalkan keahlian atau kesempatan karena memanfaatkan 
kemudahan hubungan melalui media sosial.

Generasi ini sangat kaya akan ide kreatif dan inovatif. Berbagai 
informasi yang mudah diakses,membuka pikiran tentang pentingnya 
sesuatu yang terbarukan, unik, menarik dan berdaya saing. Karena 
itu generasi ini selalu menghargai ide kreatif dan inovatif. Menurut 
Hunt, hali ini disebabkan mereka sangat menyukai trial and error 
yang memungkinkan untuk selalu belajar dan evaluasi diri. Bahkan 
menurutnya, They want learning to be creative, interactive, and fun, 
and they enjoy khinking outside the box (Hunt& Tucciarone, 2011:2)

Salah satu hal prioritas dalam pengambilan keputusan pada generasi 
milenial adalah materi. Kekayaan merupakan hal yang sangat penting 
untuk diperjuangkan. Banyak tokoh inspiratif bagi generasi ini adalah 
orang-orang yang berwal dari nol , yang akhirnya berhasil meraih puncak 
kesuksesan dan kekayaan dengan perjuangannya. Dedikasi dan semangat 
kerja juga dilandasi oleh money orientate, sehingga penghargaan 
terhadap suatu hasil kerja juga lebih dinilai dengan materi. 

Namun yang paling utama pada pola pikir mereka, adalah 
pentingnya efisiensi waktu. Pola pikir mengahargai yang  praktis dan 
instan, dipengaruhi oleh kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di sekitar mereka. Waktu adalah sesuatu yang berharga, 
sehingga semakin cepat persoalan atau pekerjaan dapat diselesaikan, 
akan semakin baik. Hal inilah yang membuka peluang berbagai ide 
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kreatif yang didasarkan pada kebutuhan  efisiensi waktu, seperti toko 
online, pendaftaran sekolah online, ojek online, serta delivery order 
untuk pembelian barang.

Sejak lama generasi milenial diyakini sebagai generasi yang 
mengedepankan berpikir kritis serta mengandalkan akal budi. Kemajuan 
teknologi yang begitu pesat membuat mereka ditutut untuk lebih gesit 
dalam segala hal dibandingkan dengan pendahulunya. Sehingga agar 
tidak mudah dibodohi oleh teknologi, generasi milenial harus mampu 
memandang teknologi dari sisi yang berbeda serta mengendalikan setiap 
komponen teknologi dengan bijak. Perkembangan zaman yang sangat 
pesat, generasi milenial sangat mudah larut dengan kondisi yang ada. 
Mereka akan mudah terseret arus baik yang menimbulkan dampak 
negatif maupun positif. Untuk itu, diperlukan tumpuan yang kokoh bagi 
mereka sebagai salah satu modal yang kuat untuk tetap berada pada 
jalur kebenaran yaitu budi pekerti dan kepribadian yang luhur. 

Berpegang teguh pada setiap norma yang sudah ada sangat 
diperlukan bagi generasi milenial untuk dapat membentengi diri mereka 
dari paparan konten negatif yang dapat merusak moral. Mereka dikenal 
sebagai generasi yang terlalu serius dalam menanggapi setiap berita, 
opini, dan pembicaraan orang lain. Oleh karena itu, mereka harus 
mampu menjadi produsen konten positif misalnya dengan mengajak 
masyarakat untuk mencintai budaya baca dan tulis.  Selain itu, mereka 
juga memiliki gaya hidup yang cenderung konsumtif dan menganggap 
bahwa pekerjaan dan kebahagiaan dapat mereka peroleh hanya dengan 
gadget yang mereka mainkan. Rasa ingin tau yang dimiliki gerasi ini 
rendah serta kebanyakan dari mereka kurang mampu bekerja dalam tim.  
Generasi milenial cenderung suka berpindah pekerjaan dengan alasan 
ingin mencari pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga membut karir 
mereka sulit meningkat (Faiza dkk, 2018 : 10-15).

D. Pola Tindak Generasi Milenial

Pola tindak generasi milenial sangat dipengaruhi oleh pola pikir 
mereka. Generasi ini sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang 
terjadi di sekitarnya. Pola pikir yang lebih terbuka, membuat generasi ini 
lebih mudah memanfaatkan segala fasilitas dan teknologi. Pemanfaatan 
informasi dan teknologi (IT) dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal 
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yang utama pada generasi milenial. Handphone adalah salah satu barang 
yang dibawa kemanapun mereka pergi. Alat komunikasi seperti ponsel 
sama pentingnya dengan dompet dan uang. Setiap jam bahkan setiap 
menit generasi milenial harus selalu mengecek alat komunikasi mereka 
untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewatkan. Alat komunikasi 
modern ini yang memungkinkan mereka dapat tetap terhubung dengan 
dunia luar pada waktu kapanpun tanpa batas.

Jaringan virtual sangat diutamakan dalam rangka hubungan 
pertemanan, karena dengan munculnya teknologi internet hubungan 
antar manusia lebih mudah dan efisien. Jangkauan komunikasi yang 
sangat luas dengan fasilitas media sosial memberikan kemudahan kepada 
setiap individu di suatu negara dapat berteman dan menjalin kerjasama 
dengan individu  lain dari berbagai belahan dunia, berbagi informasi, 
bahkan bertatap muka dan berbincang tanpa harus bertemu secara 
langsung. Melalui media sosial, jaringan pertemanan dan informasi 
sangat cepat berkembang. Pertemanan di dunia sesungguhnya, biasanya 
berbanding terbalik dengan pertemanan virtual. Ketika antar individu 
bertemu, mereka lebih sibuk dengan gadget mereka untuk berhubungan 
dengan teman dari dunia maya. Kesempatan untuk berkomunikasi dengan 
orang di dekatnya berkurang. Biasanya generasi ini lebih mengenal dan 
mengetahui informasi yang berasal dari daerah yang jauh dibandingkan 
dengan yang ada di dekatnya. Relationship lebih mudah dibangun di 
dunia maya daripada pada kehidupan senungguhnya. 

Efisiensi waktu menjadi hal utama dalam pertimbangan generasi 
milenial saat melakukan sesuatu. Mereka selalu berupaya menyelesaikan 
persoalan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal ini disebabkan 
oleh kecepatan dalam hal arus teknologi dan informasi. Hasil sebuah 
pekerjaan tidak hanya dinilai secara kualitas, namun juga waktu 
pengerjaannya. Biaya lebih dapat menyertai upaya efisiensi waktu ini. 
Hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh individu yang memandangnya 
sebagai peluang usaha. Akibatnya berbagai perusahaan jasa dalam 
rangka efisiensi waktu bermunculan dan berkembang pesat.

Kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi juga menyebabkan 
bergesarnya budaya berbelanja. Generasi milenial lebih memilih untuk 
berbelanja secara online, karena dinilai lebih cepat dan praktis. Toko 
online yang menyediakan berbagai macam jenis kebutuhan hidup, 
tanpa menuntut pertemuan dengan pembelinya, menjadi hal yang 
ikut mendorong pergeseran ini. Tidak perlu bersiap diri, menempuh 
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perjalanan ke pusat perbelanjaan, melakukan tawar menawar untuk 
mendapatkan barang yang akan dibeli. Generasi ini cukup melakukan 
jual beli melalui jaringan media sosial, atau toko online tanpa keluar 
rumah. Barang yang diingikan dapat langsung dikirim ke rumah melalui 
kurir-kurir pengantar barang yang saat ini sudah banyak menjamur di 
seantereo negeri. 

Pola kerja generasi milenial dipengaruhi oleh pola pikir mereka 
terhadap pekerjaan. Menurut  Lanscater&Stillman (2002) generasi 
milenial memiliki optimis kerja yang tinggi, fokus dalam meraih prestasi 
kerja, percaya diri, namun masih percaya dan berpegang pada nilai-nilai 
moral dan sosial, serta menghargai perbedaan. Hal ini yeng menyebabkan 
bayak lahir generasi muda yang berprestasi di bidang usaha. Pergeseran 
budaya belanja menjadi belanja secara online berpengaruh langsung 
terhadap pola tindak dalam dunia usaha. Generasi ini sangat menyukai 
pekerjaan bebas seperti menjadi pedagang atau pengusaha. Banyak 
bermunculan pengusaha baru baik dari kalangan professional, hingga 
generasi muda. Ibu rumah tangga juga banyak yang memilih bekerja 
dari rumah, yaitu dengan menjalankan bisnis secara online. Jenis 
produk dan jasa yang ditawarkan dalam dunia usaha secara online juga 
sangat beragam, untuk menjawab kebutuhan pasar paradigma tentang 
pekerjaan menjadi ikut mengalami pergeseran. 

Persaingan  usaha  yang semakin ketat karena pilihan pengsa pasar 
yang sama, jenis produk dan jasa yang sejenis atau kedekatan secara 
lokasi, justru mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam rangka 
meraih hasil lebih baik. Hal ini sangat menguntungkan bagi konsumen, 
karena biasanya harga menjadi lebih terjangkau karena dampak 
persaingan harga.  Namun di sisi lain, hal ini memicu gaya hidup yang 
konsumtif. Konsumsi terhadap sesuatu barang tidak lagi berdasarkan 
pada kebutuhan, namun lebih kepada ketertarikan karena berbagai 
kelebihan produk, diskon, model terbaru atau keunikan yang lain. 

Pola tindak di bidang pendidikan, generasi ini mulai menggeser 
dengan lebih mengedepankan pendidikan formal dengan keahlian 
dibandingkan sebatas pemerolehan pengetahuna. Banyak yang mulai 
berani belajar hanya secara otodidak dengan informasi yang didapatkan 
dari internet, tanpa harus mengenyam pendidikan di institusi formal. 
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Generasi ini juga memiliki kebiasaan yang mulai bergeser dalam 
hal budaya membaca. Buku dan perpustakaan tidak lagi menjadi hal 
utama tempat mendapatkan informasi. Tempat yang menyediakan Wi-fi 
lebih ramai daripada perpustakaan. E-book menjadi hal yang lebih dicari 
oleh pada pelaku pendidikan. Buku tidak lagi menjadi rujukan utama 
dalam mencari referensi. Teknologi pencarian informasi seperti google 
lebih diminati karena kemudahan dan efisiensi waktunya. Hampir segala 
informasi dapat ditemukan melalui eknologi pencarian informasi dengan 
dukungan internet. Hal ini memperkaya sumber balajar bagi generasi 
milenial.

Menurut Severin  dan Tankard (2005),  sejumlah  penelitian tentang 
dampak dan pemanfaatan internet menunjukkan bahwa internet 
menjadi sumber utama untuk belajar tentang apa yang sedang terjadi 
di dunia. Aktivitas individual maupun sosial dapat dicari melalui search 
engine yang dapat dimanfaatkan melalui layanan internet.  Pemerolehan 
informasi yang berdampak positif maupun negative dalam kehidupan 
seseorang bukan hal yang aneh lagi karena begitu cepatnya pemerolehan 
informasi. Selain kemudahan memperoleh informasi, kebanyakan  remaja 
menggunakan internet untuk mencari teman chatting, kirim email dan 
memenuuhi tugas-tugas  belajar.  

Aktivitas-aktivitas tersebut sangat didominasi oleh generasi 
milenial, sehingga generasi milenial ini lebih melek teknologi karena 
kemampuannya menggunakan teknologi-teknologi canggih. Selain hal 
tersebut generasi milenial pun lebih senang bersosialisasi menggunakan 
media sosial atau aplikasi chat daripada bertatap muka langsung dan 
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generasi milenial adalah generasi yang ekspresif yang mana mereka 
cenderung toleran dengan perbadaan kultur budaya yang ada di 
masyarakat.

Pada era global seperti saat ini, seseorang memerlukan pengendali 
yang kuat agar  mampu  memilih  dan  memilah  nilai-nilai  yang  banyak  
sekali  ditawarkan.  Oleh karena  itu,  agar    seseorang  tahan  banting,  
maka  bisa  dilakukan dengan  pendidikan,  karena pendidikan adalah 
solusi terbaik dalam membangun sebuah. Jalan terbaik membangun 
dunia juga pendidikan. Secara sederhana, fokus pendidikan hanya tiga, 
yaitu membangun   pengetahuan (knowledge), membangun  keterampilan  
(skill),  dan  membangun  karakater (character). Berdasarkan  ketiga  
elemen  pendidikan  tersebut,    intinya  hanya  satu  yakni  basis utamanya 
adalah karakter dan karakter adalah buah dari kebudayaan. Hasil  survey,  
fakta-fakta  dan  uraian  dari  peneliti    di  atas,  menunjukkan hadirnya  
nilai-nilai  budaya  generasi  milenial  (generasi  yang  menjadikan  
teknologi informasi sebagai gaya hidup atau lifestyle) sebagai fenomena 
baru yang dipicu oleh perkembangan  teknologi  informasi  tentu  akan  
berpengaruh  terhadap  aspek pendidikan sekolah maupun kehidupan 
individu dalam keluarga, baik positif maupun negatif. 

Generasi milenial atau generasi Y ini merupakan pemakai media 
sosial yang sangat fanatik, sehingga  kehidupannya sangat terpengaruh 
dengan perkembangan teknologi. Generasi milenial lebih terbuka dengan 
pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif 
terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Dengan 
demikian, belajar bagi generasi milenial adalah mereka menyukai hal-
hal yang bersifat aplikatif dan menyenangkan. Metode pembelajaran 
yang dikembangkan harus mampu mengakomodasi kecenderungan 
cara belajar yang mereka miliki, salah satunya melalui pendekatan 
Pembelajaran Berpusatkan Model (PBM) yaitu pembelajaran yang 
menggunakan model, perangkat yang dikonstruksi dan simulasi dinamika 
sistem untuk menghasilkan penyajian yang beragam untuk mengajak 
siswa mengembangkan pengertian dari fenomena yang kompleks dan 
dinamis (Milrad, dkk, dalam Hazrul Iswadi, 2012). 
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Gambar. Mahasiswa yang sedang belajar dengan menggunakan 
smartphone di sela kegiatan kampus

Generasi Y ini lebih memilih menjadi pekerja digital yang kreatif, 
karena memang meraka sudah terbiasa menggunakan teknologi-teknologi 
masa kini. Mereka cenderung berpikir secara kreatif dan terbuka karena 
mereka adalah generasi digital yang mahir dangan berbagai aplikasi 
komputer. Mereka dapat mengakses berbagai informasi yang mereka 
butuhkan secara mudah dan cepat. Dalam kesehariannya intensistas 
komunikasi berbasis jejaring media sosial pun sangat akrab, sehingga 
spotanitas mereka berekpresi melalui jejaring media sangat sulit 
dikendalikan. Teleransi terhadap lingkungan sekitarnya sangat tinggi, 
kemampuannya membaca, berbicara, menonton, atau mendengarkan 
musik dalam waktu yang bersamaan dapat dilakukan secara cepat dan 
tidak bertele-tele. 

Belajar berbasis  e-learning sangat mereka minati.  E-learning 
merupakan model pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi 
informasi dalam proses belajar mengajar yang saat ini berkembang pesat. 
Melalui e-learning pembelajaran  disusun  dengan  tujuan  menggunakan  
sistem  elektronik  atau komputer sehingga mampu mendukung proses 
pembelajaran tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru 
dan siswa. Sehingga, belajar berbasis e-learning sangat cocok dan sesuai 
dengan ritme belajar generasi milenial.
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BAB III
PERILAKU BELAJAR 
GENERASI MILENIAL

Pada bagian ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan; 
1) perilaku belajar, 2) karakteristik perilaku belajar generasi milenial, 3) 
factor-faktor yang mempengaruhi perilaku belajar generasi milenial, 4) 
gaya belajar generasi milenial, dan 5) sumber belajar generasi milenial.

A. Perilaku Belajar

Perilaku didefinisikan sebagai perbuatan atau aktivitas atau 
sembarang respon baik itu reaksi, tanggapan, jawaban atau balasan yang 
dilakukan oleh organisme (Sugiawan, 2014). Sedangkan menurut Walgito 
dalam Sugiawan (2014) didefinisikan sebagai aktivitas yang mengalami 
perubahan dalam diri individu terdapat perubahan-perubahan baik 
dalam sisi kognitif, afektif maupun sisi psikomotorik.

Morgan dalam Sugiawan (2014) menyatakan kata belajar 
didefinisikan sebagai perubahan yang relative menetap pada perilaku 
yang terjadi sebagai akibat dari latihan dan pengalaman. Di samping 
itu dikemukakan pula bahwa perubahan perilaku ini sebagai akibat 
karena latihan (practice) atau karena pengalaman (experience). Belajar 
menurut Cronbach dalam menyatakan bahwa belajar adalah proses 
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dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktek/latihan. 
Oleh karena itu definisi  perilaku belajar adalah perubahan yang relative 
menetap akibat latihan dan pengalaman yang mempengaruhi bagaimana 
seseorang memberikan reaksi, tanggapan atau balasan.

Abad 21 ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Hal ini  mendorong berbagai perubahan yang fundamental 
dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi mengakibatkan sekat antar negara semakin tidak berbatas 
(globalization). Dampak dari adanya globalisasi adalah terjadinya 
transfer, adaptasi dan pengembangan nilai, pengetahuan dan norma 
perilaku melintasi batas antar negara di berbagai belahan dunia 
(Blackwell & Colmenar, 2000 ; Cheng, 2002). Globalisasi sering pula 
dimaknai sebagai the boarderless world,  dunia tanpa tapal batas yang 
ditandai dengan proses mendunianya sistem ekonomi, sosial,  politik 
dan budaya. Perubahan tatanan dunia secara fundamental ini sering 
dipahami sebagai bentuk dominasi negara-negara maju terhadap negara-
negara terbelakang

Pada sektor ekonomi, perkembangan tekologi informasi memberi 
dampak yang luar biasa. Terjadi tatanan ekonomi yang berubah secara 
fundamental dimana terjadi pergeseran pola transaksi yang berbasis 
online. Transaksi secara online ini sangat terasa dampaknya dalam dunia 
ekonomi dan perdagangan. Gejolak yang terjadi di satu negara akan 
mempengaruhi ekonomi, perdagangan, social dan politik di negara lain 
(BSNP, 2010).

Ciri abad 21 antara lain tersedianya informasi dimana saja  dan kapan 
saja (informasi), adanya implementasi penggunaan mesin (komputasi), 
mampu menjangkau segala pekerjaan rutin (otomatisasi) dan bisa 
dilakukan dari mana  saja  dan kemana saja (komunikasi). (Litbang 
Kemdikbud, 2013). Selanjutnya, ciri lain dari abad 21 adalah semakin 
bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi diantaranya menjadi 
semakin cepat. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dalam 
dunia pendidikan telah terbukti semakin menyempitnya dan meleburnya 
faktor ruang dan waktu yang selama ini menjadi aspek kecepatan dan 
penguasaan ilmu pengetahuan (BSNP,2010).

Trilling & Hood (1999) mengaitkan perubahan pada abad ke 21 ditandai 
dengan (a) dunia yang kecil karena adanya transportasi dan teknologi, 
(b) pertumbuhan yang cepat untuk layanan teknologi dan informasi (c) 
pertumbuhan ekonomi global yang mengakibatkan perubahan pekerjaan 
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dan pendapatan, (d) penekanan pada pengelolaan sumber daya air, 
makanan dan energi, kerjasama dalam penanganan pengelolaan 
lingkungan, (f) peningkatan keamanan terhadap keamanan dan teroris 
dan (g) kebutuhan ekonomi untuk berkompetisi pada persaingan global.

Berbagai perubahan tatanan kehidupan berimplikasi pada dunia  
pendidikan. Pada saat ini pendidikan berada pada masa pengetahuan 
(knowledge age) dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang 
sangat pesat.  Gates dalam Wijaya, dkk (2016) menyatakan penerapan 
media dan teknologi digital yang disebut dengan information super 
highway menjadi pemicu utama percepatan peningkatan pengetahuan 
penerapannya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya suatu fenomena 
baru, dimana globalisasi telah melahirkan generasi milenial. Istilah 
generasi milenial diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika 
Serikat yaitu William Strauss dan Neil Howe (Republika, 2016).

B. Karakteristik Perilaku Belajar Generasi Milenial

Generasi milenials memiliki ciri dan karakter yang berbeda 
jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. 10 hingga 20 tahun 
mendatang generasi milenial memegang peran penting dalam berbagai 
aspek di berbagai belahan dunia. Berdasarkan data BPS di  Indonesia 
saat ini, tercatat 50% penduduk produktif berasal dari generasi milenial. 
Berkisar mulai tahun 2020 hingga 2030 BPS memperkirakan 70% dari 
jumlah penduduk usia produktif Indoneisa akan didominasi generasi 
milenial.

Perilaku generasi milenial yang tidak bisa terlepas dari teknologi,  
menjadikan generasi ini memiliki karakteristik yang unik dibanding 
generasi sebelumnya. Sebuah studi tentang generasi milenial di Indonesia 
dilakukan oleh Alvara Research menunjukkan bahwa generasi milenial 
memiliki tiga karakteristik yang berbeda, antara lain creative, confidence 
dan connected. Sementara hasil riset Pow Research Center  (Republika, 
2016) merilis tentang karakteristik generasi milenial sebagi berikut; 
1) Milenial lebih percaya User Generated Content daripada informasi. 
2) Milenial lebih memilih ponsel dibanding TV. 3) Milenial wajib punya 
media sosial. 4) Milenial kurang suka membaca secara konvensional. 5)
Milenial lebih tahu teknologi dibanding orangtua mereka. 6) Milenial 
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cenderung tidak loyal namun bekerja efektif. 7) Milenial serba digital 
dan online. 8) Milenial banyak melakukan transaksi secara online. 

Karakteristik generasi milenial disebutkan oleh Nicholas (2008) 
antara lain (1) generasi milenial merupakan generasi techno literate, 
(2) kerjasama dan teknologi . sedangkan menurut sebuah riset dari 
Alvara Research (2016) menyatakan bahwa karakter generasi milenial 
dengan sebutan 3C, berasal darp) Creative, Cenfidence dan Connected. 
Pertama, Generasi milenials kelas menengah urban adalah generasi yang 
creative. Mereka terbiasa berfikir out of the box, kaya ide dan gagasan. 
Kedua, Generasi milenial kelas menengah urban adalah generasi yang 
confidence, mereka sangat percaya diri dan berani mengungkapkan 
pendapatnya tanpa ragu-ragu. Ketiga, Generasi milenial kelas 
menengah urban adalah generasi yang connected. Mereka merupakan 
generasi yang pandai bersosialisasi, terutama dalam komunitas yang 
mereka ikuti. Selain itu, mereka juga berselancar di sosial media dan 
internet. Karakter milenial tersebut, banyak dipengaruhi oleh pesatnya 
perkembangan teknologi, khususnya gadget dan internet.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Belajar 
Generasi Milenial

Perilaku belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana 
konteks zamannya. Pada pembelajaran zaman lampau atau pembelajaran 
tradisional,  Perilaku belajar generasi milenial sangat dipengaruhi oleh 
perkembangan tekologi informasi yang begitu pesat. Perkembangan 
teknologi informasi inilah yang mengakibatkan terjadinya information 
super highway. Dalam dunia pendidikan, perubahan perubahan tersebut 
berimplikasi pada perilaku peserta didik. Generasi milenial sebagai 
peserta didik memiliki perilkau belajar yang tidak sama dengan generasi 
sebelumnya.

Pada generasi milenial perilaku belajar mereka dipengaruhi oleh 
percepatatan teknologi informasi. Youtube, web blog, mobile mapping, 
dan smart phone menjadi kebutuhan penting bagi generasi milenial. 
Hal ini berpengaruh terhadap perilaku belajar generasi milenial. Hasil 
penelitian dari Cilliers (2017) menyatakan bahwa berbagai perilaku 
belajar generasi milenial berdasarkan observasi mereka adalah pelajar 
lebih merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan pengajarnya melalui 
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social media, pelajar lebih menyukai materi pembelajaran yang bersifat 
elektronik, serta pelajar/mahasiswa lebih mempercayai bahwa teknologi 
memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pengajar mereka. 

Penelitian Nicholas (2008) mengungkapkan bahwa beberapa 
perilaku belajar generasi milenial antara lain memiliki kecenderungan 
untuk membangun hubungan dan kerjasama dengan menggunakan 
teknologi Sedangkan menurut International Education Advisory Board, 
menyatakan bahwa terdapat beberapa perilaku belajar dari generasi 
milenial, antara lain (1) Generasi milenial lebih menyukai kerja dalam 
tim (2) Generasi milenial memiliki perilaku yang inklusf (3)Generasi 
milenial lebih memilih kegiatan untuk mempraktekkan digital teknologi 
(4) Cara berpikir generasi milenial berbeda dari generasi sebelumnya 
dan (4) Generasi milenial menyukai tantangan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
perilaku belajar generasi milenial membutuhkan suatu pendekatan 
yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Pembelajaran yang  
sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi 
membuat terjadi perubahan paradigm dalam pembelajaran. Jika pada 
masa industry pembelajaran ditafsirkan sebagai upaya pemahiran 
keterampilan melalui pembiasaan siswa secara bertahap dan terperuinci 
dalam memberikan respon atas stimulus yang diterima diperkuat dengan 
tingkah laku dari para pengajar.  Pada masa pengetahuan (knowledge age) 
telah terjadi transformasi paradigm dalm pembelajaran. Pembelajaran 
pada knowlwdge age didefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun 
guru unuk mengembangkan kreativitas berfikir yang dapat meningkatkan 
kemampuan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan baru. 

Generasi milenial dengan segala karakteristik dan perilaku belajar 
yang berbeda dengan generasi sebelumnya, menuntut suatu sistem 
pembelajaran yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Collis 
&Moonen (2004) menawarkan sebuah pembelajaran yang dapat menjadi 
alternative bagi generasi milenial. Dengan berbasis pada teknologi 
pembelajaran yang diberi nama flexible learning ini menawarkan 
sejumlah solusi bagi generasi milenial.

Flexible learning tidak hanya berkaitan dengan tempat dan waktu 
namun juga berkaitan dengan berbagai hal lainnya: pertama,  flexible 
dalam hal lokasi. Walaupun berada di kampus penerapan flexible learning 
berkaitan dengan pemanfaatan media sehingga pembelajaran tidak hanya 
dapat diakses di dalam ruang kelas namun dapat dilakukan dari mana 
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saja.  Kedua berkaitan dengan program. Flexible dalam hal program 
artinya peserta didik dapat memilih materi sesuai dengan kebutuhan 
dan ketertarikannya.implikasinya, pengajar harus lebih flexible dalam 
menentukan target pencapaia serta perlunya sumber sumber yang 
lebih banyak serta kesempatan yang lebih luas berkaitan dengan 
latarbelakang peserta didik yang beraneka ragam. Ketiga, flexibility 
dalam hal interaksi. Artinya pelajar dapat mengambil keuntungan dari 
interaksi dalam kelompok dan project kelompok. Kelompok kelompok 
ini memiliki kebebasan dalam menentukan dan mengatur waktu, dan 
cara belajar masing-masing. Dimungkinkan pula terdapat siswa yang 
tidak mengikuti kelompok. keempat flexible dalam hal komunikasi. 
Dalam pembelajaran yang flexible, dimungkinkan berbagai variasi dalam 
komunikasi dapat diterpkan. Komunikasi tidak terbatas pada waktu 
tatap muka namun dimungkinkan adanya komunikasi dari jarak jauh. 
Kelima, flexibility dalam hal bahan belajar. Pelajar memiliki pilihan yang 
luas untuk menentukan sendiri sumber belajarnya. Dimungkinkan pula 
terjadi siswa mencari tambahan sumber diluar yang telah disediakan 
oleh pengajar. 

Gambar 1. Mahasiswa Sedang Belajar di Masjid Usai Melaksanakan 
Sholat

Berbagai hambatan dan tantangan dihadapi dalam penerapan flexible 
learning. Anggapan anggapan bahwa flexibility tidak dapat dimanage, 
tidak dapat diterima, tidak dapat dijangkau dan anggapan bahwa 
pembelajaran yang flexible tidak realistis. Berdasarkan karakteristik 
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dan perilaku belajar generasi milenial maka sesungguhnya pembelajaran 
yang bersifat fleksibel dapat mengantarkan generasi milenial untuk lebih 
berdaya. 

Pendidikan adalah salah satu hal yang berperan penting dalam upaya 
membangun kemajuan bangsa di masa depan. Pendidikan merupakan 
elemen yang tidak dapat dihilangkan untuk mewujudkan bangsa yang 
maju. Manusia sebagai subjek pembangunan perlu diberikan pendidikan 
dan pembinaan agar potensi-potensi yang dimiliki setiap manusia dapat 
berkembang dengan baik. Menciptakan manusia yang berkualitas, maka 
dapat dimulai dengan pendidikan yang baik. Setiap orang berlomba-
lomba mencapai pendidikan yang tertinggi. Pendidikan tidak hanya 
berhenti sampai pada jenjang Sekolah Menengah Atas, masyarakat saat 
ini cenderung berlomba agar dapat mencapai pendidikan di Universitas. 
Salah satu komponen yang berinteraksi untuk menunjang sistem 
pendidikan dalam universitas adalah mahasiswa. 

Proses dan kegiatan belajar mengajar pada jenjang universitas, 
tentu sangat berbeda dengan jenjang di SM/SMA. Mahasiswa dituntut 
untuk mampu belajar secara mandiri, menggali pengetahuan sendiri, 
menganalisis masalah yang ada dan menemukan solusi pemecahan 
masalah dalam pembelajaran. Pembelajaran dinilai berhasil apabila 
mampu mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didiknya. Mahasiswa 
satu dengan mahasiswa lain memiliki pola keunikan yang berbeda. 
Setiap mahasiswa memiliki perbedaan dalam tingkat kinerja, kecepatan 
belajar dan gaya belajar. Perbedaan cara belajar ini menunjukkan cara 
termudah mahasiswa untuk dapat menyerap informasi selama belajar. 

Mahasiswa pada jaman dulu dan sekarang tentu sangat berbeda. 
Perbedaan lintas generasi, kemajuan teknologi dan dinamika kehidupan 
yang ada membuat beberapa hal menjadi bergeser. Jika pada jaman 
dahulu, teknologi belum secanggih sekarang, buku menjadi barang 
yang sangat penting bagi setiap mahasiswa. Namun berbeda dengan 
kondisi saat ini, dimana perkembangan teknologi sudah menguasai dunia 
sehingga segala macam kemudahan di tawarkan oleh teknologi. 

Pada dasarnya setiap orang tentu memiliki cara yang dianggap lebih 
mudah dalam mencari atau menemukan suatu pengetahuan. Mahasiswa 
cenderung memiliki gaya masing-masing dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran di dalam kelas. Dosen dalam mengajar harus dapat 
memperhatikan gaya belajar mahasiswa, sebab keefektifan belajar 
sangat tergantung dari gaya atau cara belajar mahasiswa. 
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Belajar merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang demi 
memperolah perubahan baik dalam tingkah laku maupun peningkatan 
ilmu pengetahuan dengan pengalaman sendiri dan dalam interaksinya 
dengan lingkungan. Belajar diartikan sebagai upaya manusia untuk 
mencapai kepandaian atau ilmu agar dapat memenuhi kebutuhan, 
mendapatkan pengetahuan dan sebagainya. Gaya belajar diartikan 
sebagai cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya 
(Santrock, 2010). Gaya belajar diartikan pula sebagai kombinasi antara 
cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta 
mengolah informasi atau pengetahuan yang diperoleh. 

Tiap individu memiliki ciri khas masing-masing dalam upaya 
memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup. Setiap orang 
memiliki kekuatan belajar atau gaya belajar. Gaya belajar adalah 
kebiasaan yang mencerminkan cara memperlakukan pengalaman dan 
informasi yang diperoleh. Porter (1992:112) menyebutkan gaya belajar 
yaitu “a person’s learning style is a combnation of jow he or she 
perceives, then organizes and processes information”. Gaya belajar 
diartikan sebagai kombinasi dari bagaimana ia menyerap, mengatur 
dan mengolah informasi. Pengetahuan tentang gaya belajar akan sangat 
penting, sebab gaya belajar dapat digunakan untuk membantu dalam 
memaksimalkan proses pembelajaran agar hasil pembelajaran dapat 
tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Gaya belajar juga merupakan kecenderungan siswa untuk 
mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk 
tanggung jawab untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang 
sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah. Gaya belajar ini 
diartikan juga sebagai kebiasaan siswa dalam belajar yang cenderung 
menjadi suatu hal yang disenangi untuk dilakukan. Banyak hal yang 
dapat mempengaruhi gaya belajar seseorang, antara lain seperti faktor 
fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan. 

Gaya belajar mahasiswa dapat diamati berdasarkan kecerdasan 
majemuk yang dimiliki oleh tiap mahasiswa. Setiap mahasiswa tentu 
memiliki gaya belajar yang dominan. Dosen perlu mengetahui gaya belajar 
dari tiap mahasiswa, sebab sebuha penelitian menunjukkan bahwa 70% 
mahasiswa berhasil sebabcara belajar mereka dibangku kuliah sesuai 
dengan gaya belajar yang dominan mereka miliki. Sedangkan sisanya 
30% tidak berhasil dalam perkuliahan karena gaya belajar dosen tidak 
sesuai dengan mahasiswa. 
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Secara umum menurut De Poter dan Hernacki gaya belajar dibedakan 
menjadi 3, yaitu 
1.   Gaya belajar visual 

Gaya belajar visual adalah gaya belajar terbesar dalam belajar yang 
terttumpu pada kekuatan indra pengelihatan. Karena gaya belajar ini 
lebih menekankan pada kemampuanya mengamati dan memandang 
objek untuk dituangkan dalam aktivitas transfer knowledge. Ciri-ciri dari 
individu yang memiliki tipe gaya belajar visual yaitu menyukai kerapian 
dan keterampilan, jika berbicara cenderung lebih cepat, suka membuat 
perencanaan yang matang untuk jangka panjang dan sangat teliti serta 
detail pada hal-hal kecil. Individu dengan tipe gaya belajar visual lebih 
cepat mengingat melalui tulisan atau gambar yang dilihatnya daripada 
apa yang didengar. Dalam hal belajar, individu tipe visual senang 
membuat catatan kecil yang penuh warna dan menarik untuk dipelajari. 

Gaya belajar belajar tipe visual adalah seseorang yang akan belajar 
lebih cepat dengan cara melihat, sehingga mata memiliki peranan yang 
amat penting dalam membantu proses belajar. Seseorang dengan tipe 
gaya belajar ini akan lebih mudah belajar melalui gambar-gambar, 
grafik, bagan atau tulisan yang jelas. 

2.   Gaya belajar auditorial
Gaya belajar auditorial adalah tipe gaya belajar dengan cara 

mendengar. Individu dengan gaya belajar ini cenderung lebih dominan 
senang mendengarkan dibandingkan dengan melihat. Penggunaan audio 
atau suara sangat emndukung bagi tipe individu yang memiliki gaya 
belajar auditorial. Individu tipe ini belajar dengan lebih baik apabila 
melalui mendengar. Individu dengan gaya belajar auditorial memiliki 
kekuatan dalam kemampuan mendengar. Ciri-ciri dari individu yang 
memiliki tipe belajar auditorial adalah saat belajar atau bekerja, mereka 
cenderung ebrbicara sendiri, mudah terganggu oleh keributan atau hiruk 
pikuk di sekitarnya, sering menggerakkan bibir ketika mencatat atau 
membaca sesuatu, senang membaca dengan keras dan mendengarkan 
sesuatu dan merasa kesulitan dalam menulis namun merasa mudah saat 
bercerita.

Seseorang dengan tipe belajar auditorial akan mudah membeplajari 
abahan yang disajikan melalui apa yang mereka dengar. Peranan telinga 
sangat penting bagi seseorang dengan tipe belajar ini. Mereka senang 
mendengarkan ceramah atau suara dari orang lain.
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3. Gaya belajar kinestetik
Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, 

bekerja, dan menyentuh. Gaya belajar tipe ini lebih mengutamakan 
indera perasa dan gerakan fisik. Individu dengan tipe gaya belajar ini 
lebih mudah menangkap pelajaran apabila bergerak, meraba, atau 
mengambil tindakan. Ciri-ciri dari individu yang memiliki gaya belajar 
kinestetik antara lain berbicara dengan perlahan, menyentuh untuk 
mendapatkan perhatian, berdiri dekat untuk berbicara kepada orang 
lain, selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak, serta menghafal 
dengan cara berjalan dan melihat. 

Individu tipe ini mudah mempelajaribahan yang berupa tulisan, 
gerakan, dan sulit mempelajari bahan yang  berupa suara atau 
penglihatan. Tipe ini lebih menyukai praktik dan pengalaman belajar 
secara langsung. 

D. Gaya Belajar Mahasiswa Milenial

Pada saat ini,dunia pendidikan diisi oleh komposisi mahasiswa dari 
berbagai angkatan. Ada angkatan X yang mayoritas saat ini berada di 
program pascasarjana, terdapat pula generasi Y yaitu generasi milenial 
yang saat ini menduduki program sarjana akhir dan generasi yang baru 
masuk adalah generasi Z. Berikut ini tabel cohort generasi berdasarkan 
tahun kelahiran dan statusnya dalam perguruan tinggi.

Tabel 2. Komposisi generasi dalam perkuliahan
Deskripsi Baby Boomers Generasi X Generasi Y Generasi Z

Tahun Lahir 1946-1964 1965-1979 1980-1995 1996-sekarang

Status Pimpinan Pimpinan/Dosen Dosen Mahasiswa
Dosen Mhs PPs Mhs PPs

Beberapa hasil penelitian yang secara konsisten dilakukan guna 
membandingkan perbedaan generasi dari jaman dulu hingga kini dengan 
sampel tahun 1950-an sampai awal 2000 sehingga terbentuklah 3 
generasi yaitu Baby Boomers, Generasion Xers, dan Millenial Generation. 
Secara umum generasi mahasiswa milenial adalah generasi yang suka 
bersosialisasi dan mengekspresikan diri, bersifat mobile, berpikiran 
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global, berkomunikasi secara digital dan menyukai hal-hal yang bersifat 
visual. Pada generasi  ini sangat menyukai penggunaan aplikasi media 
sosial seperti facebook, whatsapp, instagram, line dan sebagainya yang 
mampu mengombinasikan antara tulisan, gambar bahkan suara. 

Berdasarkan karakteristik mahasiswa milenial tersebut, strategi dan 
metode pembelajaran yang efektif untuk generasi yang sebelumnya tentu 
kurang efektif jika diterapkan pada generasi milenial ini. Mahasiswa saat 
ini tentu tidak dapat disamakan dengan mahasiswa pada jaman dulu, 
sehingga inovasi pembelajaran sangat dipelrukan untuk menunjang 
proses pembelajaran generasi milenial ini. Setiap generasi memiliki 
gaya belajar yang berbeda, terutama akibat perkembangan teknologi. 
Setiap generasi memiliki motivasi dan peirlaku yang berbeda terhadap 
pembelajaran, bahkan dalam menuntut pelayanan akademik. Berikut 
tabel pandanan mahasiswa dan dosen dalam menyikapi pembelajaran 
menurut Cilliers  dalam Suganda  (2017).

Tabel 4. Pandangan Mahasiswa dan Dosen dalam Pembelajaran
Pandangan Mahasiswa Pandangan Dosen

Merasa lebih tahu cara menggunakan 
teknologi

Sadar bahwa mengajar menggunakan 
teknologi

Terkoneksi daring sehingga menghasilkan 
informasi lebih cepat Penggunaan teknologi masih terbatas

Ujian tidak ingin menulis jawaban di kelas Menganggap ujian tulis sebagai strategi 
terbaik

Ingin kontak lebih banyak namun tidak 
dengan tatap muka

Menyukai kontak tatap muka secara 
langsung (kuliah di kelas)

Terlahir dan hidup di era gadget dan 
internet 

Kurang menyadari karakter 
perkembangan teknologi 

Generasi milenial memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi 
terhadap teknologi, sehingga sistem pembelajaran bagi generasi ini 
haruslah suatu sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. 
Dosen sebagai tenaga pendiidk seyogyanya dapat membimbing agar 
mahasiswa dapat tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan jaman 
dan dapat memanfaatkan kehadiran teknologi. Generasi milenial dalam 
kegiatannya belajar dan pembelajaran lebih menyukai hal-hal yang 
aplikatif dan menyenangkan. Metode pembelajaran yang dikembangkan 
harus mampu mengakomodasi kecenderungan belajar yang mereka 
miliki. 
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E. Sumber Belajar Generasi Milenial

Generasi yang sering disebut sebagai Generasi Milenial merupakan 
generasi yang lahir antara tahun 1980 hingga awal tahun 2000. Di zaman 
yang memiliki perkembangan teknologi yang sangat pesat, generasi 
milenial mampu mengakses informasi hanya dengan sentuhan layar 
gadget. Generasi milenial dikenal sebagai anak muda yang aktif, suka 
dengan tantangan, memiliki semangat yang tinggi dalam hal pembaharuan 
teknologi, dan siap menjadi pemimpin. Ini yang menjadikan generasi 
milenial unggul  dari generasi sebelumnya. Sehingga, di bidang pendidikan 
generasi milenial memerlukan sumber-sumber belajar yang  bermanfaat 
dan sesuai dengan karakter mereka. Beberapa sumber-sumber belajar di 
era Generasi Milenial antara lain  sebagai berikut.

1.	 Internet 
Sekolah-sekolah disegenap penjuru dunia, termasuk negara 

Indonesia dihubungkan dengan internet. Ruang kelas global penuh 
dengan keterbaruan yang pesat akan segera menjadi kenyataan. 
Jutaan kelas yang tersebar telah memiliki jaringan internet. Jendela 
informasi dunia sekarang ini tidak hanya pada buku melainkan  internet 
menduduki reking paling atas. Kita dapat mengetahui informasi  apapun 
didalamnya  dengan cara yang sangat muda membuka sebuah search 
engine (misalnya: www.google.com) orang langsung bisa mengetikkan 
keyword tentang informasi yang ingin diketahui. Mesin pencari ini bekerja 
sangat cepat sehingga mampu menemukan banyak sekali informasi yang 
dimaksud oleh pengguna. Sehingga pelajar dan pendidik sekaligus semua 
orang sekarang bisa mengetahui informasi lebih cepat dimanapun dan 
kapanpun . Inilah yang dapat  dipertimbangkan oleh semua orang untuk 
menyampaikan informasi  dan berinteraksi dengan internet.

Ronald L.(2009:130) menyatakan Internat adalah koleksi jejaring 
komputer lingkup dunia yang menghubungkan jutaan komputer satu 
sama lain.dengan internet sumber pembelajaran menjadi luas bagaikan 
raksasa informasi yang berpotensi meningkatkan pendidikan. Banyak 
guru dan siswa menjadi kreatif bahkan produktif  dengan aplikasi revolusi 
teknologi yang sangat menakjubkan ini.

Interconnected-networking atau yang lebih sering disebut Internet 
merupakan seluruh jaringan komputer yang saling terhubung dalam 
suatu sistem global yang menggunakan standar TCP/IP (Internet Protocol 
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Suite) dalam melayani seluruh pengguna di dunia. Adanya saling tukar 
menukar data dan informasi antar pengguna internet di seluruh dunia, 
merupakan hal yang sangat dimungkinkan dalam penggunaan internet. 
Dengan demikian, seorang pengguna internet dapat mencari informasi 
apapun yang dia inginkan dengan mudah tanpa harus mencarinya dari 
sumber informasi lain.

Internet menjadi sebuah kebutuhan tersendiri bagi dunia pendidikan, 
setiap hari guru dapat berinteraksi dengan guru di  berbagai belahan 
dunia dengan mengajarkan topik sama dan menghadapi masalah yang 
sama. 

Internet memberikan akses layanan yang mudah untuk penggunanya 
agar dapat dimanfaatkn untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan 
dari berbagai dunia. Pemanfaatan internet memudahkan generasi saat 
ini untuk mendapatkan pengetahaun dan wawasan yang luas. Seiring 
dengan melesatnya kemajuan teknologi yang terjadi di dunia, manusia 
menjadi semakin mudah untuk berkomunikasi satu sama lain tak peduli 
kapanpun atau di manapun mereka berada. Batas ruang dan waktu bukan 
lagi menjadi masalah untuk melakukan komunikasi dua arah bahkan 
lebih. Salah satu hal yang membuka gerbang komunikasi tanpa batas 
tersebut adalah internet.

Banyak sekali manfaat yang didapat dari penggunaan internet, 
dan manfaat yang akan diterangkan disini adalah manfaat internet 
dalam dunia pendidikan. Pertama, dengan adanya internet, kelangkaan 
sumber informasi konvensional (perpustakaan) bukan lagi menjadi 
masalah. Permasalahan sulitnya mencari informasi di perpustakaan 
(terutama world wide information) dapat diatasi dengan mencarinya 
di internet. Kedua, internet dapat menjadi media kerjasama yang 
mudah dan efisien. Pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan dapat 
dengan mudah melakukan kerjasama atau kolaborasi untuk memajukan 
pendidikan. Internet juga merupakan media yang membantu pengguna 
untuk melakukan akses ke pihak yang dianggap ahli (pakar) terutama 
dalam bidang pendidikan. Internet menghilangkan batas ruang dan 
waktu sehingga memungkinan seorang siswa berkomunikasi dengan 
pakar di tempat lain.

Internet juga dimanfaatkan untuk kepentingan administrasi dan 
manajemen pendidikan. Internet memungkinkan adanya komunikasi 
dua arah, mulai dari kantor departemen pendidikan, dinas propinsi, 
kabupaten kota, sampai ke masing-masing sekolah, dan sebaliknya. 
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Sehingga, administrasi pendidikan yang mencakup lalulintas informasi 
pendidikan bisa diakses dengan mudah, lancar, cepat, dan lebih murah. 
Namun demikian, internet masih memiliki masalah dalam penggunaannya, 
terutama di Indonesia. Masalah pertama yaitu kurangnya penguasaan 
bahasa Inggris. Sebagian besar informasi di internet tersedia dalam 
bahasa Inggris, yang akhirnya menuntut pengguna untuk menguasai 
bahasa Inggris sebagai syarat mutlak untuk mengakses internet.

Masalah berikutnya yaitu internet memungkinkan pengguna untuk 
mencari apapun yang diinginkan tanpa ada batasan sama sekali dan tanpa 
pandang bulu. Di samping informasi pendidikan dan informasi lainnya 
yang bermanfaat, dalam internet juga terdapat hal-hal yang tidak 
mendidik dan tidak sesuai bagi kalangan pelajar. Tanpa adanya mind 
control yang kuat dari pengguna internet untuk membedakan informasi 
yang baik dan yang buruk, adanya internet malah bisa mendatangkan 
bencana bagi generasi pelajar.  

        
2.	 E-Mail

E-mail merupakan penggunaan jaringan komputer yang paling 
sering digunakan. Setiap pengguna internet dapat mengirimkan pesan-
pesan teks kepada pengguna komputer mana pun yang memiliki alamat 
internet. Email merupakan singkatan dari Electronic Mail, atau dalam 
bahasa Indonesia nya Surat Elektronik, yaitu surat yang pengirimannya 
menggunakan sarana elektronik yaitu dengan jaringan internet. Seseorang 
dapat mengirim naskah teks, gambar, atau bahkan mengirimkan aplikasi 
atau file kepada seseorang yang tentunya juga memiliki email (surat 
elektronik) dalam waktu yang sangat singkat dengan menggunakan  surat 
elektronik atau email. Karena email ini menggunakan jaringan internet, 
maka alamatnya pun juga menyesuaikan dengan penyedia layanan email 
di internet. Contoh penyedia layanan email antara lain ialah http://
www.mail.yahoo.com, http://www.mail.google.com, dan lain-lain.

Tidak dapat dipungkiri, e-mail merupakan satu alat yang paling 
penting dalam bisnis internet yang memungkinkan seseorang  bisa 
melakukan kontak dan menjalin hubungan secara teratur dan regular. 
E-mail tentunya memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, 
diantaranya adalah: 1) E-mail dapat menghubungkan kita dengan 
siapa saja yang terhubung di internet di seluruh dunia, 2) E-mail dapat 
mengirimkan data dengan sangat cepat,  3) E-mail dapat mengirimakan 
data ke lebih dari satu pengguna, 4) digunakan untuk berlangganan 
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informasi tertentu secara periodik.
 Generasi milenial  dapat  lebih cepat dalam mengirim sesuatu 

yang mereka butuhkan ke pengguna internet yang lain sehingga dapat  
menghemat waktu yang digunakan. Selain itu, pengguna internet juga 
dapat menemukan teman, keluarga, kerabat yang mereka kenal. Jarak 
kini bukanlah hambatan untuk dapat berkomunikasi kepada siapapun.  
Dengan adanya e-mail, proses komunikasi menjadi lebih mudah dan ini 
sesuai dengan karakteristik generasi milenial.

3.	 Kelompok Diskusi Elektronik
Diskusi merupakan salah satu bentuk kegiatan interaksi komunikasi 

melalui wicara dengan tujuan untuk mencari kesepakatan.  Diskusi 
bertujuan untuk Misalnya, melakukan diskusi kelompok ialah  suatu dialog 
yang dilakukan beberapa orang dengan tujuan untuk saling bertukar 
pikiran, pengalaman, informasi, dan pendapat sehingga menghasilkan 
keputusan pemecahan suatu permasalahan karena memiliki pemikiran 
dan tujuan yang sama. Adapun jenis-jenis diskusi kelompok yaitu, diskusi 
kelompok resmi dan kelompok tidak resmi.

Diskusi kelompok resmi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu, 
konferensi, diskusi panel, dan symposium, sedangkan kelompok tidak 
resmi yaitu kelompok studi, kelompok pembentuk kebijaksanaan, dan 
komite. Kelompok-kelompok diskusi tersebut memiliki tugas sesuai 
penempatan masing-masing, misalnya konferensi biasa dilakukan pada 
forum resmi kepartaian, sedangkan kelompok studi biasa digunakan oleh 
mahasiswa yang sedang mendiskusikan suatu pelajaran.

4.	 Sumber  Pembelajaran Kolaboratif Online
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1994), kolaboratif dan 

kooperatif diartikan sama dengan bersifat kerjasama.  Tetapi karena kata 
kolaboritf dan kooperatif diambil dari bahasa Inggeris, maka maknanya 
harus dilihat di kamus istilah bahasa Inggris.  Dalam kamus Webster 
cooperative diartikan  involving the joint activity of two or more; done 
with or working with others for a common purpose or benefit, sedangkan 
collaborative diartikan Accomplished by collaboration, sedangkan 
definisi collaboration diartikan Act of working jointly: “they worked 
either in collaboration or independently”.  Collaboration sinonim dengan 
coaction (n), quislingism (n).  Dari sisi bahasa, tampak bahwa keduanya 
mempunyai kemiripan dari sisi berkelompok, perbedaannya adalah 
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kolaborasi lebih menekankan pada inisiatif sebagai bentukan sendiri 
bukan suatu hasil rekayasa orang lain untuk bekerjasama. Perbedaan 
pembelajaran kooperatif dan kolaboratif sebagaimana tergambar dalam 
tabel berikut:

Tabel 5. Perbedaan Pembelajaran Kooperatrif dan Kolaboratif
Aspek Kooperatif Kolaboratif

Siswa
Siswa menerima latihan 
dalam kemampuan 
bekerjasama dan sosial.

Siswa sudah memiliki kemampuan 
bekerjasama dan sosial. Siswa  membangun 
kemampuannya itu untuk mencapai tujuan 
pembelajaran.

Aktivitas
Aktivitas distrukturkan, 
setiap pelajar memainkan 
peranan spesifik.

Siswa berunding dan mengorganisasikan 
sendiri.

Guru

Guru memantau, 
mendengar dan campur 
tangan dalam kegiatan 
kelompok jika perlu.

Aktivitas kelompok tidak dipantau oleh 
guru.  Jika timbul persoalan, siswa 
memecahkan sendiri dalam kelompoknya. 
Guru hanya membimbing siswa ke arah 
penyelesaian persoalan.

Output Ada hasil kerja kelompok 
yang akan dinilai guru.

Draf kerja untuk disimpan siswa 
untuk  kerja lanjutan.

Penilaian

Siswa menilai prestasi 
individu dan kelompok 
dengan dibimbing oleh 
guru.

Siswa menilai prestasi individu dan 
kelompok tanpa dibimbing oleh guru.

System kolaboratif online menjadi aktivitas belajar yang sangat 
diminati generasi milenial saat ini. Dimana generasi milenial saat ini 
lebih menyukai belajar dengan cara yang cepat, mudah dan dapat 
diakses dari berbagai tempat dan tidak terbatas sehingga memberikan 
kenyamanan dalam belajar.
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BAB IV
INOVASI PEMBELAJARAN 

GENERASI MILENIAL

Pada bagian ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan; 
1) prinsip inovasi pembelajaran generasi milenial, dan 2) pendekatan 
pembelajaran inovatif berbasis kebutuhan belajar mahasiswa generasi 
milenial, 3) konsep pembelajaran generasi milenial, dan 4) strategi 
pendekatan paragogy dan cybergogy dalam pembelajaran inovatif 
generasi milenial.

A. Prinsip Inovasi Pembelajaran Generasi Milenial

Pendidikan merupakan salah satu jalan menuju ketercapaian dalam 
mewujudkan harapan dalam kehidupan. Pada kenyataannya dalam 
mewujudkan generasi yang gemar belajar merupakan tantangan dalam 
kontek kehidupan yang serba digital seperti saat ini. Kondisi iklim 
belajar yang dihadapi oleh generasi milenial saat ini sangat kompleks 
dan cepat mengalami perubahan, sekolah hanya merupakan bagian 
terkecil dari pola pengembangan kemampuan anak dalam belajar yang 
bertujuan untuk membentuk generasi yang berkualitas. Perubahan 
paling mendasar yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran ke 
depan adalah membangun suatu mekanisme sistemik untuk tumbuhnya 
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proses belajar sepanjang hayat (lifelong learning). Tantangan terbesar 
yang harus dihadapi generasi milenial adalah begitu cepatnya perubahan 
zaman yang harus dihadapi. 

Orientasi belajar bagi generasi milenial saat ini tidak hanya terkesan 
untuk mencapai standar kompetensi yang akan dicapai, melainkan 
kecepatan beradaptasi dalam proses belajar juga menjadi tantangan 
yang harus dihadapi agar tidak terkesan tertinggal. Ketertinggalan 
dalam inovasi belajar hari ini tidak hanya dipengaruhi oleh sistem 
sekolah, banyaknya koleksi buku yang dimiliki, atau muatan kurikulum 
yang disajikan. Salah satu upaya yang harus dimiliki saat ini adalah 
bagaimana belajar tidak hanya bersifat konvensional. Sinergitas antara 
pebelajar dan sumber belajar yang semakin beragam menuntut adanya 
untuk memfungsikan segala bentuk potensi yang dimiliki dengan berbagai 
macam kondisi perubahan jaman yang harus juga dihadapi. Generasi 
milenial saat ini memerlukan sebuah pangakuan terhadap kecakapan dan 
keahlian yang telah dimiliki (prior learning) walaupun diperoleh melalui 
belajar mandiri (self directed learning), karena pada dasarnya belajar tidak 
hanya berlaku dan tersekat di dalam ruang kelas.

Mengembangkan layanan pendidikan bagi generasi milenial 
merupakan tantangan yang harus dihadapi di era digital seperti saat 
ini. Paradigma perubahan pola pikir dan tingkah laku yang dimiliki oleh 
generasi milenial sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh tuntutan 
zaman yang semakin hari selalu menciptakan dimensi perubahan yang 
begitu cepat. Oleh karena itu dunia pendidikan juga dituntut untuk 
siap menghadapi era seperti saat ini. Keselarasan antara kebutuhan 
belajar generasi milenial juga harus disikapi dengan cara mendidik yang 
dilakukan oleh pendidik. Dimana proses-proses pembelajaran dengan 
menerapkan student center memang harus benar-benar direalisasikan 
untuk memberikan dampak dan kebutuhan belajar bagi generasi milenial. 
Generasi milenial dengan berbagai karakteristiknya menjadi perhatian 
penting dari penyelenggara layanan pendidikan dalam mengembangkan 
inovasi pembelajaran. Hal tersebut menjadikan para penyelenggara 
layanan ini harus memiliki kesiapan dalam menyelenggarakan layanan 
pendidikan yang mampu menjangkau beragam lapisan masyarakat dan 
berbagai kondisi.

Proses pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa generasi milenial tidak 
hanya pada bagaiamana mereka mengikuti dan mendengarkan instruksi dari 
pendidik. Orientasi belajar yang berbeda yang dilakukan oleh mahasiswa 
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generasi milenial hari ini harus sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
belajarnya. Inovasi dalam pembelajaran tidak selalu diartikan dalam 
penggunaan alat-alat yang canggih semata, melainkan juga harus didukung 
oleh kesiapan dan kebutuhan belajar mahasiswa era milenial. Pembelajaran 
telah berkembang dengan sangat pesat melalui pembangunan berbagai 
teori, pendekatan, dan model. Secara historis, perkembangannya 
dimulai sebagai seni, kemudian teknologi, dan akhirnya sebagai ilmu 
pengetahuan (Degeng, 2004).

Di era serba digital dewasa ini, setiap kegiatan pembelajaran 
dituntut memiliki suatu kepastian tentang sasaran atau luaran yang 
ditargetkan. Sesuai labelnya, maka sasaran pembelajaran transformatif 
adalah perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah aspek-aspek 
psikologis tertentu yang dipandang perlu untuk diubah pada diri peserta 
didik, terkait dengan adanya stagnasi atau kemandegan tertentu yang 
bersumber pada dimensi kognitif ataupun emosional sehingga yang 
bersangkutan tidak menyadari akan kekeliruan dirinya atau kalaupun 
sadar yang bersangkutan merasa tak berdaya untuk mengembangkan 
diri lebih lanjut secara lebih optimal. Menurut Cranton (2006), memang 
sempat muncul perdebatan yang mempersoalkan apakah pembelajaran 
transformatif itu rasional ataukah ekstrarasional, reflektif ataukah 
imajinatif, kognitif ataukah emosional, dan individual ataukah 
sosial. Namun akhirnya para pakar sependapat bahwa pembelajaran 
transformatif merupakan bagian yang substansial dari kebutuhan belajar 
dalam pendidikan orang dewasa. 

Saat ini berbagai program pembelajaran sangat bervariasi 
pengembangan yang dilakukan. Salah satu bentuk program 
pembelajaran yang sedang menjadi perbincangan hangat di dunia 
pendidikan yaitu menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Seiring 
berkembangnya teknologi yang semakin cepat akan mempengaruhi 
metode pembelajaran. Orientasi kebutuhan belajar mahasiswa dalam 
mengembangkan kapabilitas pribadinya, penguasaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi sebagai bagian dari kebutuhan hidup dan kehidupan. 
Kebutuhan hidup selalu mengalami perkembangan sejalan dengan 
perkembangan kehidupan itu sendiri. Proses pembelajaran berorientasi 
pada upaya mengembangkan kapabilitas peserta didik, memanfaatkan 
beragam sumber untuk mencapai hasil belajar dan mengembangkan 
peserta didik sebagai pribadi yang utuh yang dapat mengakses beragam 
sumber belajar.
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Namun, kenyataannya pada masa sekarang ini dukungan teknologi 
yang berkembang sangat cepat juga tidak selalu berdampak positif bagi 
mahasiswa. Ketergantungan akan mudahnya akses informasi membuat 
mahasiswa lebih dominan segala sesuatu langsung mencari tanpa 
adanya pemahaman terlebih dahulu, sehingga berdampak pada kualitas 
literasi mahasiswa menurun. Efek inilah apabila terus dibiarkan akan 
berdampak negatif terhadap kemampuan mahasiswa dalam memperoleh 
pengalaman belajar.

Kasus yang sering terjadi adalah ketika mahasiswa melaksanakan 
tugas diskusi atau presentasi. Presentasi sudah dianggap hanya 
menggugurkan tugas saja. Ketika terjadi diskusi pertanyaan dari audiens 
kemudian dicari dari mesin pencarian di internet, sehingga proses 
diskusi yang harapannya untuk memberikan pengalaman belajar tidak 
dapat terealisasi. Kemudian mahasiswa mengerjakan tugas juga hanya 
ala kadarnya seperti sistem kebut semalam yang diasumsikan juga tanpa 
adanya pemahaman belajar dikarenakan hanya memindah materi dari 
mesin pencari otomatis di internet.

B. Pendekatan Pembelajaran Inovatif Berbasis Kebutuhan 
Belajar Mahasiswa Generasi Milenial

1. Konsep Pembelajaran Mahasiswa Generasi Milenial
Pendekatan pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan dan 

kreativitas mahasiswa dalam menyalurkan ide dan gagasan berlandasan 
pemikiran dan kepercayaan diri mahasiswa. Pada konteks nyata terjadi 
degradsi kepercayaan dari mahasiswa dan hal ini salah satunya diakibatkan 
oleh ketergantungan pada perangkat elektronik yang semakin canggih 
dengan dukungan perkembangan teknologi. Pada dasarnya pendekatan 
pembelajaran generasi milenial sangat penting dalam peningkatan 
dan pengembangan pengetahuan serta pengembangan diri baik dalam 
lingkungan pendidikan maupun di masyarakat.

Proses belajar bagi generasi milenial memerlukan kehadiran orang 
lain yang mampu berperan sebagai pembimbing belajar bukan cenderung 
digurui, generasi milenial cenderung ingin belajar bukan berguru, 
karena secara konsep bahwa pada usia mahasiswa mereka diperlakukan 
seperti orang dewasa, sehingga tidak hanya terkesan digurui. Orang 
dewasa tumbuh sebagai pribadi dan memiliki kematangan konsep diri, 
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mengalami perubahan psikologis dan ketergantungan yang terjadi pada 
masa kanak-kanak menjadi kemandirian untuk mengarahkan diri sendiri, 
sehingga proses pembelajaran orang dewasa harus memperhatikan 
karakteristik orang dewasa. Menurut Basleman dan Mappa (2011) faktor 
yang berhubungan dengan karakteristik warga belajar ketika melakukan 
kegiatan belajar, seperti kepribadian, gaya belajar, dan perbedaan 
individual di antara warga belajar, seperti usia, pengalaman hidup, 
motivasi, dan persepsi diri. Menurut Moedzakir (2010) “Dunia kehidupan 
orang dewasa adalah dunia kehidupan yang riel, artinya bukan dunia 
imajinasi seperti dunia orang yang sedang berkhayal atau bermimpi, dan 
bukan pula dunia permainan seperti dunia kehidupan anak-anak”. 

Orang dewasa mempunyai pengalaman hidup yang sangat banyak, 
oleh karena itu kegiatan pembelajaran tidak hanya sebatas transfer 
pengetahuan semata akan tetapi juga harus menyesuaikan dengan 
pengalaman yang dimiliki orang dewasa. Pendidikan orang dewasa 
lebih dari sekedar mengajarkan suatu pengetahuan baru,karena orang 
dewasa telah memiliki sikap dan pengetahuan, sehingga informasi 
baru akan dibandingkan dengan pengalaman, pengetahuan dan konsep 
mereka selama ini (Asyrofi, 2011). Pendidikan bagi mahasiswa generasi 
milenial dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pendidikan yang 
diorganisasikan, mengenai apapun bentuk isi, tingkatan status dan 
metode apa yang digunakan dalam proses pendidikan tersebut. 

Pembelajaran bagi mahasiswa generasi milenial dapat didefinisikan 
sebagai pendidikan yang diperuntukan bagi orang-orang dewasa dalam 
lingkungannya, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, 
memperkaya pengetahuan, mengembangkan keterampilan, 
meningkatkan kualifikasi teknik dan profesi yang telah dimilikinya, 
memperoleh cara-cara baru serta merubah sikap dan perilakunya. 
Menurut Lunandi (1987) yang terpenting dalam pendidikan orang dewasa 
adalah: Apa yang dipelajari pelajar, bukan apa yang diajarkan pengajar. 
Artinya, hasil akhir yang dinilai adalah apa yang diperoleh orang dewasa 
dari suatu pertemuan pendidikan/pelatihan, bukan apa yang dilakukan 
pengajar atau pelatih atau penceramah dalam pertemuan itu. Sehingga 
dalam kegiatan pembelajaran dimana peran mahasiswa itu sendiri 
memperoleh makna tentang apa yang telah dipelajarinya. Pendekatan 
pembelajaran mahasiswa generasi milenial ini lebih menekankan kepada 
bagaimana belajar itu untuk memanusiakan manusia sehingga dalam 
pembelajarannya tidak bisa dipaksakan sesuai keinginan pembelajarnya, 
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karena pada dasarnya mahasiswa telah mempunyai pengalaman belajar 
naik yang dialami selama proses belajar maupun dari berbagai sumber 
belajar. Basleman dan Mappa (2011) mengemukakan ada tiga unsur 
penting dalam belajar berpengalaman (experimential learning) yaitu 
sebagai berikut:  

a. Peserta belajar hendaknya dihadapkan pada masalah nyata yang 
ingin dicari penyelesaiannya.

b. Apabila kesadaran akan masalah telah terbentuk, maka 
terbentuk pula sikap terhadap masalah tersebut. Pada tahap ini, 
sikap terbentuk melalui proses kenyataan (realness, genuiness), 
penerimaan (acceptance), pengertian empatik (empathic 
understanding).

c. Adanya sumber belajar, baik manusia maupun bahan tertulis/
tercetak.

Maka dari itu pembelajaran orang dewasa yang menekankan pada 
pengalaman belajar orang dewasa harus sesuai dengan kebutuhan 
belajarnya. Keberhasilan dari pembelajaran orang dewasa terletak pada 
kesadaran dan kemampuan belajar orang dewasa sehingga kebutuhan 
belajarnya akan sesuai dan terpenuhi dengan yang diharapkan orang 
dewasa, sehingga makna belajar dapat diperoleh untuk mengatasi 
permasalahan hidupnya.

2. Strategi Pendekatan Paragogy dan Cybergogy dalam Pembelajaran 
Inovatif Generasi Milenial
Kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam kelas pada era 

saat ini harus memperhatikan kondisi kesiapan belajar mahasiswa. 
Berbagai strategi dan model pembelajaran perlu adanya inovasi dalam 
pelaksanaannya. Orientasi pebelajaraan saat ini memang sangat kompleks 
untuk masalah yang akan ditemui. Sistem belajar yang kolaboratif dan 
menggunakan kemampuan teknologi perlu menjadi perhatian, hal ini 
dikarenakan dengan kebutuhan belajar mahasiswa generasi milenial yang 
sangat akan ketergantungan terhadap gadget. Akan tetapi pemanfaantan 
teknologi juga harus didukung oleh peran kolaboratif dari kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan untuk mendukung inovasi pembelajaran 
yang dilaksanakan. Rogers dan Shoemaker (1971) mengartikan inovasi 
sebagai ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau objek-objek yang dapat 
dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau peserta didik. 
Pengertian baru disini mengandung makna bukan sekadar baru diketahui 
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oleh pikiran (cognitif), melainkan juga baru karena belum dapat diterima 
secara luas oleh seluruh peserta didik dalam arti sikap (attitude) dan 
juga baru dalam pengertian belum diterima dan diterapkan oleh peserta 
didik. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang dikemas oleh 
pebelajar atas dorongan gagasan barunya yang merupakan produk 
dari learning how to learn untuk melakukan langkah-langkah belajar, 
sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar. Dalam konteks ini akan 
sedikit dipaparkan alternatif strategi pendekatan pembelajaran inovatif 
generasi milenial.

Era kemajuan teknologi saat ini perlu adanya penerapan konsep 
belajar secara kolaboratif. Konsep pembelajaran yang terjadi pada 
kegiatan mahasiswa saat ini masih terbawa oleh konsep belajar warisan 
tradisional yaitu hanya mengedepankan aspek kompetitif. Pola seperti 
ini jelas akan sulit diterima oleh kebutuhan dan kondisi perubahan 
jaman saat ini. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah ketergantungan 
mahasiswa dalam penggunaan gadget yang akan menggabaikan kondisi 
sosial dan lingkungan. Kondisi inilah yang mulai terjangkit pada 
ketergantungan mahasiswa milenial dalam belajar sangat tinggi. Seperti 
yang terjadi dalam kegaiatan pembelajaran dimana mahasiswa generasi 
milenial akan sangat risau dan gusar apabila dalam waktu tertentu 
tidak melihat gadgetnya. Fenomena lain dalam kegiatan pembelajaran 
mahasiswa generasi milenial terjadi saat kegiatan presentasi dan diskusi 
dalam kelas. Dimana penguasaan materi dan literasi bagi mahasiswa 
generasi milenial tidak menjadi begitu penting, hal ini mereka telah 
menggantungkan tema dan topik diskusi dengan hanya memanfaatkan 
mesin pencari pada internet tanpa adanya telaah terlebih dahulu. 

Apabila hal seperti ini dibiarkan begitu saja akan berdampak 
pada degradasi kemampuan literasi bagi mahasiswa generasi milenial. 
Oleh sebab itu pola pembelajaran yang inovatif harus dilakuakan 
oleh dosen atau pendidik. Fenomena seperti ini bukan mencari siapa 
yang salah, akan tetapi bagaimana memadukan kolaborasi yang akan 
membentuk kemandirian belajar mahasiswa milenial. Salah satu upaya 
dalam mengatasi hal ini adalah dengan penerapan strategi pendekatan 
Paragogy. Konsep pendekatan paragogy memang belum begitu banyak 
diketahui, dimana pada pendekatan paragogy ini mahasiswa diberikan 
kesempatan dalam menciptakan lingkungan dan suasana belajar. 
Seperti yang dikemukakan oleh Corneli dan Danoff terdapat lima 
prinsip dalam pendekatan Paragogy yaitu: (a) pebelajar mengetahui 



58 Pembelajaran Transformatif: Model Pembelajaran yang Memberdayakan

dirinya sendiri, (b) partisipsi, (c) membentuk jaringan belajar, dan (d) 
membuat rancangan dan rencana pembelajaran bersama. Pendekatan 
paragogy ini sangat dimungkinkan dalam memenuhi kebutuhan belajar 
generasi milenial, karena pada dasarnya akan sangat sulit kalau hanya 
untuk mengarahakan generasi milenial dalam kegiatan pembelajaran. 
Sebagai contoh model seperti ini juga pernah kami implementasikan 
dalam kegiatan pembelajaran dikelas. Bagaiaman pada awal pertemuan 
mahasiswa diberikan kesempatan dan diajak untuk merencanakan 
materi pembelajaran dalam satu semester. Namun bukan berarti hal ini 
mahasiswa dibiarkan merencanakan materi pembelajaran begitu saja, 
melainkan dosen juga berperan untuk memfasilitasi dalam mengarahkan 
tentang konten-konten pembelajaran yang akan dipelari. Hal ini 
diperlukan guna untuk membangun kolaborasi agar konten pembelajaran 
tidak menyimpang dari kurikulum.

Kemudian kolaborasi dalam pembelajaran ini dapat dikembangkan 
melalui jaringan dalam model pelaksanaannya. Salah satu upaya dalam 
mendorong upaya ini perlu juga adanya strategi pembelajaran yang 
dapat mengkolaborasikan antara dunia nyata dan juga dalam jaringan. 
Berkaitan dengan hal ini pendekatan cybergogy dirasa sangat perlu 
diimplementasikan dalam pengelolaan kelas dalam pembelajaran 
generasi milenial. seperti yang dikemukakan oleh Yusron (2018) 
pendekatan cybergogy merupakan strategi pendidikan yang mendorong 
para pembelajar untuk terlibat dalam lingkungan belajar dalam jaringan. 
lingkungan online, serba terkoneksi, kini telah menjadi keseharian dari 
kehidupan para siswa. Media komunikasi dan interaksi, suka tidak suka 
kini telah beralih dari bentuk fisik ke bentuk maya.

Pendekatan dan metode pembejaran pada mahasiswa juga 
memrlukan sebuah konsep yang kolaboratif. Keterlibatan mahasiswa 
dalam proses pembelajaran sudah seharusnya melalui dimensi multi arah, 
tidak lagi menggunakan metode konvensional dalam kelas yang akan 
membuat mahasiswa generasi milenial akan kesulitan dalam menerima 
pengetahuan dalam proses belajarnya. Sehingga dalam penerapan 
pendekatan cybergogy harus tercipta iklim belajar yang kolaboratif 
dalam konteks virtual maupun dengan directed learning. Keterpaduan 
antara pembelajaran yang kolaboratif dengan menggunakan berbagai 
media yang mendukung dalam pelaksanaannya akan menciptakan iklim 
belajar yang otonom dan konstruktif dalam pembelajaran mahasiswa 
generasi milenial.
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Keterlibatan secara penuh mahasiswa dalam proses pembelajaran 
dengan menggunakan kolaboratif antara secara langsung dan dalam 
daring akan memberikan dampak pengalaman belajar bagi mahasiswa, 
baik dalam ranah kognitif, emosional, maupun sosial. Seperti yang 
dikemukakan oleh (Wang & Kang, 2006) bahwa pendekatan cybergogy 
akan berpengaruh pada perkembangan pemikiran, perilaku, dan emosi 
pembelajar sangat terkait dengan computer, teknologi, dan internet. Hal 
inilah yang menjadi keunikan dalam proses belajar mahasiswa generasi 
milenial. Ketergantugan yang sangat tinggi terhadap perkembangan 
teknologi berdampak pada perubahan pola belajar. Perubahan pola 
belajar ini harus diartikan sebagai daya dukung dalam memperkaya 
metode yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran. Kolaborasi 
dalam pelaksanaan proses belajar menggunakan pendekatan cybergogy 
akan dipaparkan secara jelas pada Model Cybergogy for Engaged 
Learning dibawah ini:
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Gambar ….. Cybergogy for Engaged Learning (Wang & Kang, 2006)
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Pendekatan cybergogy dengan memadukan konsep kolaborasi 
antara kemampuan kognitif, afektif, dan sosial yang akan mendukung 
dalam setiap proses pembelajaran baik secara langsung maupun dalam 
jaringan. Faktor utama dalam pendekatan cybergogy adalah memberikan 
kepercayaan kepada peserta didik dalam melakukan kolaborasi dalam 
kegiatan pembelajaran dan akan dapat memberikan pengalaman belajar 
secara langsung. Pengembangan utama dalam pendekatan cybergogy 
adalah dengan berkembangnya kreativitas dalam setiap pengalaman 
belajar peserta didik. Hal ini sangat relevan dengan kondisi mahasiswa 
generasi milenial, dimana dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang 
diikuti oleh mahasiswa generasi milenial saat ini tidak lagi memberikan 
beban belajar. Beban belajar yang dimaksud adalah mahasiswa generasi 
milenial tidak akan tertarik lagi dengan konsep belajar yang konvensional. 
Orientasi belajar generasi milenial saat ini harus dibentuk secara sistemik 
dengan tidak menghindarkan keterlibatan mahasiswa dengan teknologi 
informasi yang sehari-hari menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa 
generasi milenial. 

Inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan akan memberikan yang 
berlangsung secara terus-menerus telah memberikan dampak signifikan 
terhadap tumbuh-kembangnya berbagai jenis kebutuhan dan cara untuk 
belajar. Dewasa ini, tidak dapat dibedakan mana tempat dan waktu 
belajar untuk memperoleh pengetahuan (misalnya di sekolah)” dengan 
tempat dan waktu untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki misalnya 
di tempat bekerja/masyarakat (Gerhard 2000). Maka dari itu kolaborasi 
antara dunia belajar dan dunia kehidupan sosial mahasiswa generasi 
milenial saat ini juga menjadi acuan dalam pemenuhuan kebutuan 
belajar mahasiswa. Oriantasi saat ini sudah berubah, mahasiswa akan 
jenuh dihadapkan pada pencarian jawaban-jawaban dalam pertanyaan 
yang bersifat textbook. Dunlap and Grabinger (2003) meneliti kasus 
bahwa untuk menyiapkan para mahasiswa perguruan tinggi agar menjadi 
pembelajar sepanjang hayat, kita harus mengembangkan kapasitas 
mereka dalam mengarahkan dirinya sendiri, kesadaran metakognisi, 
serta gairah untuk belajar (Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007). 
Ketertarikan belajar mahasiswa saat ini bagaimana kolaborasi dalam 
pemananfaatan perubahan informasi yang up to date dalam berbagai 
permasalahan dan kasus didalamnya yang aka secara mandiri akan mereka 
cari tahu penyelesaiannya dan terlibat secara langsung. Kegiatan yang 
bersifat kolaboratif tidak hanya sebatas membentuk mahasiswa generasi 



61IV. Inovasi Pembelajaran Generasi Milenial

milenial dalam kelompok-kelompok belajar, melainkan kolaboratif 
secara masif dan berbagai aspek dalam konteks kehidupan mahasiswa 
saat ini.
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BAB V
LIFE BASED LEARNING BAGI 

GENERASI MILENIAL

Pada bagian ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan; 
1) life based learning, 2) pentingnya life based leraning untuk generasi 
milenial, 3) life based learning generasi milenial, 4) general life skill 
(GSL), dan 5) spesific life skill.

A. Life Based Learning

Life based learning (pembelajaran berbasis kehidupan) menurut 
Staron (2011) adalah keseluruhan pembelajaran yang saling terkait 
sehingga tidak mudah untuk dipisahkan. Pembelajaran berbasis 
kehidupan (life based learning) berasal dari  beberapa sumber 
belajar yang membuka peluang untuk mengembangkan kemampuan 
individu.  Life Based Learning termasuk kebutuhan untuk keseimbangan 
yang lebih besar antara kreativitas dan standarisasi, inovasi dan 
keseragaman, kontrol dan sistem yang mengatur individu yang terbuka. 
Pembelajaran berbasis kehidupan (life based learning) berfokus pada 
belajar dari seluruh kehidupan seseorang pada setiap detik waktu dan 
sumber belajar itu sendiri.  
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Menurut Miller (2008) life based learning atau pembelajaran berbasis 
kehidupan mengakui bahwa setiap individu memiliki pengetahuan, 
keterampilan dan kemampuan yang tidak selalu diakui oleh suatu 
kelompoknya. Pembelajaran berbasis hidup berpusat pada pembelajaran 
ahli dan pembelajaran berbasis kerja.  Hal ini senada dengan pendapat 
Pavlova (2009) yang menyebutkan bahwa Life Based Learning memiliki 
fokus pada pengembangan kapabilitas (kemauan dan kemauan) seseorang 
secara utuh dalam memenuhi  seluruh kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pengertian life based learning diatas, dapat dijabarkan 
bahwa dalam life based learning:
1.	 Sumber belajar yang digunakan dapat membuka peluang untuk 

mengembangkan kemampuan individu
2.	 Pembelajaran berbasis hidup berpusat pada pembelajaran ahli dan 

pembelajaran berbasis kerja
3.	 Pembelajaran bertujuan untyuk pengembangan kapabilitas 
4.	 seseorang secara utuh dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

Life based learning atau pembelajaran berbasis kehidupan merupakan 
suatu pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kemampuan 
individu, pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran berbasis 
kerja dengan tujuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Miller 
(2008) menyebutkan beberapa kunci kompetensi life based learning 
adalah sebagai berikut:
1.	 Mengenali berbagai sumber pembelajaran, sumber belajar tidak  

harus buku atau lks, namun juga bisa memanfaatkan lingkungan 
sekitar sebagai sumber pembelajaraan. Menurut beliau sumber 
pembelajaran yang berasal dari lingkungan atau pengalaman, akan 
lebih bermakna dan sulit untuk dilupakan.

2.	 Keseimbangan integritas dan utilitas
3.	 Pergeseran tanggung jawab untuk belajar pada setiap individu
4.	 Kemungkinan pergeseran peran organisasi
5.	 Mengakui kekuatan adanya kontradiksi
6.	 Berinvestasi dalam mengembangkan seluruh orang, dan
7.	 Mengakui watak manusia secara kritis 
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B. Pentingnya Life Based Learning Untuk Generasi Milenial

Pendidikan sejatinya telah berlangsung sejak manusia ada di 
muka bumi. Berbagai keahlian dasar telah diajarkan orang tua kepada 
anak, sejak anak lahir melalui suatu aktivitas pembiasaan sehari-hari.  
Keahlian tersebut misalnya cara makan yang baik, cara membersihkan 
badan, bahkan tidak jarang anak belajar dari lingkungannya atau alam 
sekitarnya. Keahlian dasar tersebut meliput penyelesaian tugas sehari-
hari agar mampu mandiri dan menyelesaikan problem yang dihadapi. 
Harap besarnya agar anak belajar untuk mampu menghadapi tugas-tugas 
kehidupan, mencari solusi untuk memecahkan dan mengatasi problem 
yang dihadapi sehari-hari.

Perkembangan teknologi infromasi yang semakin pesat mempermudah 
seseorang dalam berkomunikasi.  Di era digital komunikasi tidak terbatasi 
ruang dan waktu.  Untuk berkomunikasi seseorang tidak harus membuat 
janji untuk bertemu langsung, hal ini menyebabkan kemampuan 
berkomunikasi langsung sangat kurang.  Hubungan komunikasi jarak 
jauh yang hanya terhubung melalui media dan internet, menjadikan 
komunikasi jarak dekat atau komunikasi langsung semakin jarang 
di lakukan. Sehingga, nilai interaksi social yang berlangsung dalam 
komunikasi tersebut semakin pudar. Remaja rentan berselisih paham 
saat saling berbicara langsung, sehingga lebih memilih menggunakan 
media internet sebagai jalannya komunikasi. Jika hal ini semakin gencar 
dilakukan, maka lambat laun interaksi komunikasi langsung sebagai 
mahhluk sosial akan pudar. Hal ini menyebabkan komunikasi yang 
mengandalkan rasa emati kepada orang lain menjadi hal yang langka 
dilakukan oleh generasi milenia.

Disisi lain kemajuan teknologi digital, memberikan banyak kemudahan 
dalam akses informasi.  Di era digital ini menjadikan beragammnya 
sumber belajar.  Berbagai sumber belajara memberikan peluang kepada 
siswa untuk mengembangkan berbagai macam keterampilan (multiple 
inteligences).  Hal ini mampu mendorong peningkatan kapabilitas 
seseorang secara utuh, sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja yang 
sarat dengan persaingan. Dengan demikian, maka life based learning 
perlu bagi generasi milenial.
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C. Life Based Learning Generasi Milenial

Problem hidup akan selalu dihadapi setiap manusia yang hidup. Untuk 
memecahkan problem kehidupan seseorang akan berusaha mencermati 
kemampuan apa yang mereka miliki sehingga mampu menyelesaikan 
problem hidup tersebut. Orang yang sukses menyelsaiakan problem 
hidupnya adallah mereka yang memeiliki bayak kita (kecakapan hidup). 
Kecapak hidup seseorang meliputi kemampuannya mengatasi masalah, 
pandai melihat dan memanfaatkan peluang, serta pandai bergaul dan 
bermasyarakat.

Ada empat jenis kecakapan hidup, antara lain keterampilan sosial, 
vokasional, intelektual dan akademis. Unsur-unsur keterampilan hidup 
itu pun diperkuat oleh Tim Broad Based Education Dipdiknas sebagai 
berikut: a. Kecakapan personal (personal skill), yang mencakup 
kecakapan mengenal       diri (self awareness) dan kecakapan berfikir 
rasional (thinking skill); b. Kecakapan sosial (sosial skill). c. Kecakapan 
akademik (academic skill). Ke empat kecakapan hidup tersebut menjadi 
modal dasar para genari milenial untuk menyongsong lebih baik 
kehidupan, melalui aktivitas berimbang dalam proses pembelajaran 
yang mereka tempuh selama proses pembelajaran baik secara forman, 
non formal maupun informal.

Gambar 4. Belajar di kelas dengan menggunakan properti
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D. General Life Skill (GLS)

1. Kecakapan personal (personal skill), yang mencakup 
a) Kecakapan mengenal diri (self awareness) 

Menyadari dan mensyukuru kelebihan dan kekurangan yang dimiliki 
adalah salahsatu kriteria yang paling menonjol pada kecakapan 
mengenal diri. Terlebih karena penyadaran diri tersebut didasarkan 
pada penghayatan diri sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota 
masyarakat dan warga Negara, sehingga dapat menjadi modal dalam 
meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri 
dan lingkungannya.            

Pada dasarnya generasi milenia adalah generasi yang memiliki sifat 
rasa ingin tau yang tinggi serta penuh percaya diri. Sepeti penjelasan 
sebelumnya, dengan berbagai kemudahan informasi menjadikan generasi 
milenial mempunyai pribadi yang mandiri yang seolah-olah tidak lagi 
butuh orang lain disekitarnya. 

Self awareness bisa dilatihkan melalui komunitas-komunitas sosial 
sebagai wadah berbagi pengalaman dan saling membantu.  Melalui 
komunitas semacam ini, akan melatih individu untuk menyadari 
kemampuannya serta menggunakan kemampuannya tersebut untuk 
saling membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.
b)   Kecakapan berfikir rasional (thinking skill)
c) Kecakapan menggali dan menemukan informasi (information 

seacrhing),
d) Kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan 

(information processing and decion making skill)
e) Kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (creative problem 

solving skill)

Untuk generasi milenial kemampuan rasional atau  thinking skill 
sangat diperlukan.  Dengan kemudahan mengakses informasi, sehingga 
orang dengan mudah menginfokan sesuatu atau memperoleh informasi, 
meskipun informasi tersebut belum terbukti kebenaranya. Sehingga 
kemampuan berfikir rasional menjadikan seseorang tidak mudah percaya 
terhadap informasi yang diterimanya, sehingga mendorong untuk selalu 
mencari tahu tentang informasi yang diperolehnya.
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2. Kecakapan sosial (sosial skill) atau kecakapan antar-personal  
(inter-personal skill).

a) Kecakapan komunikasi dengan empati (communicaton skill).
Kecakapan komunikasi dengan empati merupakan seni komonikasi dua 

arah, yang bukan hanya sebatas menyampaikan pesan tertapi sampainya 
isi pesan yang disertai kesan baik yang tumbuh dari komunikan sebagai 
lawan komunikator. Kecakapan ini sehingga mampu menumbuhkan 
hubungan harmonis dengan lingkungan sosial.  Dewasa ini, kemampuan 
berempati seseorang telah luntur. Hal ini disebabkan komunikasi yang 
dijalin lebih kepada komunikasi non verbal melalui tulisan melalui 
media sosial seperti email, dimana pada bentuk komunikasi seperti ini 
tidak menuntut kemampuan berempati.  Yang cenderung mengabaikan 
perasaan baik pengirim maupun penerima pesan.
b) Kecakapan bekerjasama

Kecakapan bekerjasama merupakan aktivitas yang tidak hanya 
terbatas pada bekerja secara bersama-sama, namun bekerja bersama 
yang disertai pengertian, daling mneghargai dan saling membantu.

Bentuk pelatihan untuk melatih kemampuan bekerjasama bisa berupa 
game beregu/berkelompok.  Melalui game tersebut melatih kerjasama 
dan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Bentuk 
game dirancang menyenangkan dan penuh tantangan.

E. Spesific Life Skill (SLS)  

Kecakapan hidup yang bersifat spesifik (Spesifik Life Skill / SLS) 
diperlukan seseorang untuk menghadapi problema bidang khusus 
tertentu. Untuk mengatasi problema tersebut tentu diperlukan kecakapan 
yang khusus. Contoh masalah dagangan yang tidak laku tentu diperlukan 
kecakapan pemasaran. Melakukan pengembangan biologi molekuler 
tentunya diperlukan keahlian di bidang bio- teknologi. Kecakapan hidup 
yang bersifat khusus biasanya disebut juga sebagai kompetesi tekhnis 
yang terkait dengan materi mata-pelajaran atau mata-diklat tetentu 
dan pendekatan pembelajaranya .    
1. Kecakapan akademik (academic skill). 

Kecakapan akademik (academic skill) yang juga sering disebut 
kemampuan berfikir ilmiah. Academic skill merupakan kecakapan 
berpikir rasional pada global life skill. Jika kecakapan berfikir rasional 



69V. Life Based Learning bagi Generasi Milenial

masih bersifat umum, maka kecakapan akademik sudah lebih mengarah 
kepada kegiatan yang bersifat akademik / keilmuan. Kecakapan akademik 
mencakup antara lain kecakapan melakukan identifikasi variabel dan 
menjelaskan hubungannya pada suatu fenomena tertentu (identifying 
variable and describing relationship among them), merumuskan 
hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian (contructing hypotheses), 
serta merancang dan melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu 
gagasan atau keingintahuan (designing and implementing a research).           

 
2. Kecakapan vokasional (vocational skill). 

Kecakapan vokasional (vocational skill) sering pula disebut dengan 
“kecakapan kejuruan” artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang 
pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Menurut Gainer 
kecakapan vokasional meliputi: 1) keterampilan berkomunikasi, berfikir 
kompherensif, 2) keterampilan kepercayaan diri, meliputi menejemen 
diri, etika dan kematangan diri, 3) keterampilan penyesuaian secara 
ekonomis, meliputi pemecahan, 4) masalah, pembelajaran, kemempuan 
kerja dan pengembangan karir, dan 5) keterampilan dalam kelompok 
dan berorganisasi meliputi, keterampilan interpersonal, organisasional, 
negosiasi, kreativitas dan kepemimpinan.

Dari seluruh kecakapan baik kecakapan general maupun kecakapan 
spesifik dalam kehidupan nyata berfungsi secara terpadu serta tidak 
terpisah-pisah, sehingga dengan peleburan tersebut menyatu menjadi 
tindikan individu yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional dan 
intelektual.            
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BAB VI
KONSEP DASAR 
PEMBELAJARAN 

TRANSFORMATIF BAGI 
GENERASI MILENIAL

Pada bagian ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan; 
1) artikulasi pembelajaran transformatif, 2) pendekatan pembelajaran 
transformatif, dan 3) alur pembelajaran transformatif dan indikatornya.  

A. Artikulasi Pembelajaran Transformatif

Pembelajaran transformatif (transformative learning) 
merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dari perspective 
transformation sebagaimana awalnya digagas dan dikembangkan oleh 
Jack Mezirow (1978). Pembelajaran transformatif merupakan suatu 
pembelajaran yang menghasilkan perubahan mendasar pada diri generasi 
milenial. Jika dahulu belajar hanya mengedepankan aspek kognitif, 
pembelajaran transformatif menampilkan diri sebagai pembelajaran 
yang mentransformasi pembelajar ke dalam suatu keadaan yang mampu 
mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, serta memotivasi 
pembelajar dalam usaha pengalaman pembelajaran (Soenarwan dalam 
Rusdiyanto : 2015).

Pembelajaran transformatif muncul sekitar tahun 1970-an, berawal 
dari hasil studi yang dilakukan Mezirow terhadap pengalaman belajar 
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para wanita yang kembali lagi bersekolah setelah lama meninggalkan 
bangku sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan 
pembelajaran mampu merubah perspektif yang dimiliki dalam memaknai 
kenyataan dan pengalaman hidup yang dialami. Sejak saat itu, banyak 
bermunculan penelitian tentang pembelajaran transformatif, dan fokus 
studi transformasi semakin meluas, mulai dari transformasi personal, 
transformasi sosial, pembelajaran interkultural, refleksi kritis, life 
style, bahkan perubahan karir. Dalam pandangan Mezirow (1996), 
pembelajaran dipahami sebagai proses pemaknaan kembali terhadap 
suatu pengalaman atau tindakan yang didasarkan pada pembaharuan 
atau revisi pemahaman yang sudah dimiliki sebelumnya.

Dewasa ini pembelajaran transformatif berkembang menjadi 
bidang penelitian yang banyak menarik perhatian. Pada Adult 
Education Research Conference 1997 di Oklahoma State University, 
banyak dipresentasikan dan dibahas konsep, ide dan penelitian terkait 
pembelajaran transformatif (Taylor, 1998). Pada umumnya, makalah 
yang dipresentasikan lebih sebagai bentuk dukungan terhadap teori 
pembelajaran transformatif walaupun dalam perspektif kritis. Seiring 
dengan perkembangan pemikiran dan paradigma dalam dunia pendidikan, 
akhirnya pembelajaran transformatif mengalami proses pematangan, 
bahkan menjadi salah satu teori mainstream dalam pendidikan, 
khususnya pada pendidikan orang dewasa (adult education).   

Jack Mezirow (1978) memahami bahwa pembelajaran transformatif 
merupakan kegiatan pembelajaran yang diorientasikan pada perubahan 
(transformasi) frame of reference seseorang, di mana frame of reference 
merupakan bagian penting dari teori pembelajaran transformatif yang 
merupakan unit utama perubahan. Pembelajaran transformatif diyakini 
sebagai model pembelajaran yang mampu mengubah kerangka acuan 
yang problematis menjadi lebih inklusif, toleran, reflektif, terbuka, 
dan secara emosional menerima pembaharuan. Dalam pembelajaran 
transformatif, pelajar terlibat dalam refleksi yang mempengaruhi 
diri mereka terhadap cara memandang, memahami dan memaknai 
pengalaman hidup. 

the goal of transformational learning is to change the “frame 
of reference”. Mezirow (1997) stated that a frame of reference is 
the collective of the assumptions through which we interpret and 
understand the world we live in. A frame of reference includes two 
elements: habits of mind and a point of view. (Mezirow, 1997).
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Masih menurut Mezirow, pembelajaran transformatif merupakan 
proses memengaruhi perubahan dalam kerangka acuan (frame of 
reference) yang konkret. Sepanjang hidup, kita mengembangkan ragam 
konsep, nilai, perasaan, tanggapan, dan asosiasi yang membentuk 
pengalaman hidup kita. Kerangka acuan itulah yang membantu kita untuk 
memahami pengalaman kita di dunia ini. Pengalaman hidup itu sendiri 
menurut Mezirow, terdiri dari dua dimensi, yakni kebiasaan pikiran 
(habit of mind) dan sudut pandang (point of view). Kebiasaan pikiran 
kita sangat luas dan merupakan kebiasaan yang dapat diartikulasikan 
melalui sudut pandang. Pembelajaran transformatif berkaitan dengan 
cara mengubah kerangka acuan melalui refleksi kritis terhadap kebiasaan 
pikiran dan sudut pandang

Senada dengan pendapat Mezireow, Patricia Cranton megatakan 
bahwa pembelajaran transformatif mirip dengan definisi pembelajaran 
kelompok partisipatif. Dalam penjelasannya terhadap teori Mezirow, 
Cranton membahas penekanan pada refleksi diri dan tanggung jawab siswa 
untuk tujuan pembelajaran. Cranton membahas asumsi yang mendasari 
bahwa kelompok belajarakan menyebabkan perubahan individu dan 
sosial. Dalam interpretasinya, peserta dapat dan akan terlibat dalam 
aksi kolektif setelah menetapkan tujuan kolektif dalam kelompok. 
Para pendidik dalam situasi ini bertanggung jawab untuk menciptakan 
lingkungan yang kondusif dan terbuka untuk refleksi diri. Tujuan 
utama dari pembelajaran transformatif adalah untuk memberdayakan 
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individu untuk mengubah perspektif mereka. Pekerjaan Cranton 
dibangun di atas apa yang disebutnya lima perspektif pembelajaran 
transformatif, kognitif, ekstrarasional, relasional, perubahan sosial dan 
ekologis. Kelima aspek ini memberikan pandangan komprehensif 
tentang teori pembelajaran transformative. Sejalan dengan Cranton, 
Sharan B. Merriam berpendapat tentang pembelajaran transformative 
bahwa pembelajaran transformative adalah pembelajaran yang mampu 
menghasilkan kerangka berfikir baru baik dari kognitif maupun sikap 
(afektif). 

Robert D. Boyd (1989) mengembangkan theory of transformative 
education yang didasarkan pada psikologi analitik. Perhatian 
Boyd lebih pada dimensi ekspresif atau emosional-spiritual yang 
mengintegrasikannya secara menyeluruh dan holistik dalam kehidupan 
sehari-hari. Pembelajaran transformative, Boyd melibatkan proses 
identifikasi simbol-simbol dan dialog intrapersonal untuk memahaminya. 
Dialog ini merupakan bagian dari proses lebih luas yang dalam istilah Carl 
Jung disebut individuasi, yaitu proses untuk menyelami dan memahami 
diri sendiri lebih jauh, sehingga dapat terhindar dari obsesi, keserakahan, 
dan bagian gelap lain yang mungkin muncul dari ketidaksadaran (Dirkx, 
1998 dalam Naim, 2018). 

Boyd mengatakan, Transformasi merupakan perubahan keseluruhan 
sikap juga prilaku seseorang disebabkan adanya dilema antara 
pengalaman dan kenyataan yang ditemukan sehingga menghasilkan 
pandangan baru. Hal ini sejalan dengan pandangan Mezirow tentang 
pembelajaran transformative yang ditujukan untuk menyadarkan 
seseorang secara fundamental. 

Gary R. Low dan Darwin B nelson memberikan pandangannya 
mengenai pembelajaran transformative. Pembelajaran transformative 
merupakan proses pembaharuan menjadi an effective person. Dari 
penerapan pembelajaran transformative, generasi milenial diharapkan 
dapat menjadi pribadi yang mampu mengelola diri, memiliki kesiapan 
menghadapi tantangan, mampu bersosialisasi dan mudah menyesuaikan 
diri,  serta menjadi pribadi yang bijak dan bertanggung jawab atas apa 
yang ia lakukan. 

Pembelajaran transformative lebih difokuskan pada proses proses 
dialog, bertukar fikiran, bukan kegiatan yang hanya sekedar penyampaian 
informasi dan transfer ilmu antara pendidik dan generasi milenial. 
Pembelajaran tarnsformatif meyakini bahwa kegiatan belajar terjadi 
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apabila suatu stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi generasi 
milenial sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu 
sebelumnya ia mengalami situasi itu ke waktu sudah ia mengalami situasi 
tadi. Inti pembelajaran transformatif, menurut Low dan Nelson, adalah 
merupakan proses pembelajaran yang menekankan pada pengembangan 
perilaku pebelajar sehingga mereka dapat mengembangkan diri dan 
performance dalam kehidupan dan kinerja sepanjang karirnya. 

O’Sullivan (2003) memahami pembelajaran transformatif sebagai 
pembelajaran yang diorientasikan pada perubahan secara mendasar 
dan bersifat struktural pada diri seseorang, serta terjadinya perubahan 
tersebut berkaitan erat dengan asumsi-asumsi yang mendasari pemikiran, 
perasaan, dan perbuatan seseorang. Sullivan berpendapat pembelajaran 
transformatif sebagai pergeseran kesadaran yang dramatis dan secara 
permanen mengubah cara kita berada di dunia (way of being in the 
world). Kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi 
antar pribadi yang berulang, yang menjadi ciri kehidupan manusia. 
Selain pengaruh situasi, Sullivan tidak menyangkal peran garis keturunan 
dalam membentuk dan membangun kepribadian. Kepribadian ini 
kemudian berpengaruh pada cara seseorang mengada di dunia, termasuk 
perubahan dalam cara pandang terhadap dirinya sendiri (konsepsi diri), 
cara menempatkan diri di dalam kehidupan, cara membangun hubungan 
dengan orang lain dan alam sekitarnya, serta perubahan terhadap visi 
hidup yang dimiliki. 

Berpijak pada sejumlah pemahaman di atas dapat diambil kesimpulkan 
bahwa pembelajaran transformatif (transformative learning) merupakan 
perubahan cara pandang (mindset) sebagai perubahan kesadaran yang 
mendasar yang akan digunakan untuk memaknai pengalaman hidupnya 
menjadikan generasi milenial pribadi-pribadi yang lebih arif dalam 
bertindak, dewasa dalam berfikir, bijak dalam mengambil keputusan. 

B. Pendekatan Pembelajaran Transformatif

Semakin berkembangnya zaman, pemahaman mengenai konsep 
transformative learning semakin beragam dengan berbagai latar 
belakang pendapat para tokoh. Pemahaman konsep transformative 
learning tidak hanya bertumpu pada pendapat Mezirow dengan 
aspek rasional-kognitifnya, melainkan lebih luas daripada itu dan 
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menghasilkan berbagai pendapat yang ada. Menurut JM Dirkx (1998) 
teori pembelajaran transformatif telah dikonsepsikan secara berbeda-
beda, tingkat “kematangan” dan kondisi lingkungan yang berubah akan 
menuntut seseorang bergerak dari fase perkembangan saat itu ke fase 
berikutnya – melalui pelibatkan diri dalam proses pembelajaran. Dari 
sini, sangatlah jelas perspektif ‘perkembangan dan perubahan (growth 
and transformation).

1. Pendekatan Pembelajaran Transformatif
 Ditinjau dari pendekatan yang digunakan pembelajaran transformatif 

dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu (a), cognitive-
rational approach (b) emancipatory approach, (c) developmental 
approach, dan (d) spiritual-integrative approach.  
a)   Pendekatan Rasional-Kognitif

Pembelajaran transformtif dengan pendekatan rasional-kognitif 
(cognitive-rational approach) ini dikembangkan oleh Jack Mezirow. 
Menurut Mezirow (1978), pembelajaran merupakan proses pembaharuan 
makna yang didasarkan pada revisi pengalaman atau perspektif yang 
dimiliki sebelumnya. Kegiatan pembelajaran diorientasikan pada proses-
proses pemberdayaan generasi milenial. Pembelajaran transformatif 
mengedepankan peran penting pemikiran rasional dan refleksi kritis, 
sehingga generasi milenial dapat membangun makna (meaning-making 
process). Mezirow menyatakan bahwa refleksi melibatkan pemikiran kritis 
terhadap asumsi untuk menentukan apakah kepercayaan, pendapat atau 
perspektif sebelumnya tetap berfungsi untuk kita gunakan sebagai orang 
dewasa (Mezirow, 1991).  generasi milenial dikondisikan sedemikian 
rupa sehingga terjadi proses refleksi secara kritis (citical reflekction) 
atas asumsi dasar yang telah dimiliki. Setelah melalui proses-proses 
yang relatif cukup memadai dan atas dasar pertimbangan dan pemikiran 
rasional kritis, maka generasi milenial dapat mengalami pergeseran 
asumsi dasar yang diyakini sebagai yang lebih tepat dan meninggalkan 
asumsi “lama” yang dimiliki.  Mezirow percaya bahwa setelah generasi 
milenial melalui refleksi, ini kita dapat lebih memahami diri kita sendiri 
dan kemudian memperoleh (a) perspektif/pemahaman baru, atau (b) 
pemahaman secara lebih mendalam dari perspektif yang telah dimiliki 
sebelumnya.  

Transformatif belajar, menurut Mezirow adalah proses mempengaruhi 
perubahan dalam kerangka acuan. Mezirow mencatat bahwa orang 
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dewasa cenderung untuk menolak gagasan yang tidak sesuai dengan 
keyakinan tentang dunia tetapi, ketika keadaan mengizinkan, pelajar 
transformatif bergerak menuju kerangka acuan yang lebih inklusif, 
diskriminasi, diri reflektif, dan Integratif dari pengalaman.  

Siklus dasar transformasi dilalui melalui serangkaian refleksi pada 
sudut pandang dan kebiasaan pikiran untuk mengubah kerangka acuan 
seseorang. Disorientasi dilema adalah fase awal transformasi pendidikan 
Mezirow. Dilema merupakan peristiwa yang dipaksakan secara eksternal 
menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem kepercayaan mereka 
sendiri. Disorientasi dilema adalah pengalaman yang tidak sesuai dengan 
keyakinan yang sudah ada. Hal ini menimbulkan refleksi diri karena 
keyakinan dan nilai ditantang dan dihadapkan pada kenyataan yang tidak 
sesuai dengan apa yang diketahui sebelumnya. Dari sana, refleksi kritis, 
dialog, dan tindakan mengikuti dan transformasi pribadi dapat terjadi.  

Kondisi inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan proses 
kedua yakni critical reflection. Critical Reflection mengarah pada 
keharusan untuk berpikir dan bertindak menuju perubahan positif.  Ketiga, 
reflective discourse, yaitu seseorang melakukan dialog reflektif dengan 
orang lain tentang perspektif baru untuk mengkonfirmasi perubahan 
kerangka acuannya tersebut. Refleksi kritis adalah proses penalaran untuk 
membuat makna dari disorientasi dilema yang dihadapi sebelumnya. 
Refleksi kritis diyakini mampu memperdalam dan menambah pengalaman 
generasi milenial dalam membangun koneksi antara kenyataan dan 
pengalaman. Keempat, action, seseorang menerapkan perspektif baru 
untuk memahami, memaknai, dan mempersepsi kenyataan di sekitarnya, 
serta menempatkan diri secara baru dalam kehidupan serta menatap 
kehidupan secara baru pula. Melalui serangkaian proses-proses yang 
demikian seseorang dapat mengalami transformasi diri.

Melalui praksis pembelajaran dalam bingkai terdiri dari, (1) 
disorienting dilemma – (2) critical reflection – (3) reflective discourse 
– (4) action diharapkan generasi milenial akan mengalami transformasi 
kerangka acuan (pola pikir, kebiasaan, pikiran, perspektif makna). 
Mezirow (1978) mengungkapkan pembelajaran merupakan kegiatan 
yang diorientasikan pada proses pemberdayaan generasi milenial. 
Teori ini banyak mendapat kritikan karena Mezirow lebih menekankan 
pembelajaran pada aspek kognitif dan mengesampingkan aspek afektif 
dan psikomotorik. Akhirnya, pada tahun 2000, Mezirow melakukan revisi 
pandangannya itu dengan mengakui bahwa pembelajaran transformatif 
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merupakan pembelajaran yang diorientasikan sebagai proses membangun 
makna (meaning-making prosess), terjadi dalam interpersonal dan latar 
historis yang melingkupi seseorang. 

b)   Pendekatan Emansipatoris
Berpijak pada keyakinan bahwa pendidikan bertujuan untuk 

pembebasan. Pendekatan emansipatoris bertujuan untuk mewujudkan 
pribadi mandiri. Menurut Drost (1998) pribadi mandiri adalah manusia 
yang tahu apa yang akan dilakukannya karena dia mengetahui apa yang 
dia tuju, pribadi mandiri adalah manusia yang memiliki pribadi utuh 
dan tidak berantakan. Pribadi yang bahagia karena sadar bahwa ia 
berarti bagi sesama. Ia tahu dan menerima baik keunggulan maupun 
kelemahannya, ia memanfaatkan kelebihannya secar pebuh da tidak 
berkelut menghadapi kenyataan. 

Dalam pandangan Freire (2000), kegiatan pembelajaran perlu 
dihadirkan sebagai proses pemberdayaan. Melalui pendekatan 
konstruktivis, praksis pembelajaran diorientasikan sebagai proses 
transformasi bagi para generasi milenial untuk mewujudkan keadilan 
sosial (social-justice oriented). Menurut Freire, pengetahuan dibangun 
melalui proses interpretasi dan reinterpretasi dalam terang pengalaman 
baru, dan proses-proses demikian berporos pada wilayah internal diri 
generasi milenial, bukan dicari atau ditemukan “di luar sana” (out 
there). Pendidikan tidak saja menjalankan peranannya sebagai proses 
pengalihan pengetahuan. Atau hanya sekedar proses pengumpulan 
data dan informasi yang disebut Freire dengan istilah penyimpanan 
(banking). Melainkan, pendidikan hakikatnya harus menjadikan generasi 
milenial sebagai makhluk yang “menjadi” subjek dan hidup secara 
aktif merasakan persoalan dan ikut terlibat dalam lika-liku kehidupan. 
Hal demikian berbeda secara nyata dengan proses transformasi yang 
kemukakan Mezirow yang berporos pada faktor eksternal. 

Paulo Freire melakukan pembelajaran kepada kelompok pekerja 
miskin dan buta aksara di Brazil (2000). Melalui kegiatan pembelajaran, 
Freire melakukan proses-proses penyadaran kepada generasi milenial. 
Paulo Freire sebagai sosok yang secara teoritis sekaligus praktis telah 
menjalankan agenda pendidikan telah melakukan perubahan-perubahan 
hidup masyarakat melalui pendidikan. Dia adalah seorang pejuang 
pendidikan yang telah membebaskan masyarakat dari kebodohan dan 
kegelapan. Dalam pandangan Freire, kegiatan pembelajaran yang 
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berlangsung selama ini dilakukan dengan “metode banking”, dan metode 
itu hanya menjadikan generasi milenial pasif, hanya duduk mendengarkan 
dan menerima segala informasi yang disampaikan pendidik tanpa pernah 
diajak untuk menanyakan kebenaran dan keabsahan informasi atau 
pengetahuan itu. Freire berpendapat bahwa; (a) pendidikan adalah 
sebuah proses yang mengambil kehidupan sosial sebagai landasan 
belajar. (b) pendidikan merupakan salah satu dimensi kehidupan sosial. 
(c) pendidikan berusaha menyibak apa yang ada dibalik kehidupan sosial 
itu. Oleh kareananya Freire mengatakan pendidikan hadap masalah 
adalah sebuah pilihan yang tepat. Freire menilai, pendidikan sistem 
banking hanya mengakibatkan generasi milenial berada dalam kondisi 
kehilangan hak suara atau yang disebut sebagai “disenfranchised” 
(2000:53). Berpijak pada keyakinan bahwa pendidikan bertujuan untuk 
pembebasan, Freire menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan 
metode diskusi, hadap masalah (problem-possing) dan refleksi terhadap 
berbagai persoalan hidup yang relevan dengan kehidupan yang dialami 
generasi milenial. Freire menegaskan bahwa : 

“sikap saya yang tidak pernah mau menerima, hari ini atau 
hari kemarin bahwa praktek pendidikan harus dibatasi pada 
pembacaan kata, pembacaan teks, tapi selalu percaya bahwa 
praktek pendidikan juga harus meliputi pembacaan “konteks”, 
pembacaan dunia.” (Paulo Freire, dalam Mansyur). 

Melalui kegiatan pembelajaran yang bertumpu pada partisipasi aktif 
para generasi milenial, Freire berhasil menyadarkan generasi milenial 
akan kenyataan bahwa selama ini mereka adalah para pekerja yang 
digaji dengan upah secara tidak layak. Generasi milenial disadarkan 
dengan kenyataan betapa struktur sosial yang berlaku dan berkembang 
di lingkungannya ternyata membelenggu atau menindas tanpa pernah 
mereka sadari. Oleh karena itu, Freire menggagas ide tentang membangun 
sistem pendidikanyang progresif, bukan populis termasuk didalamnya 
adalah pendidik yang berpandangan progresif, bukan konservatif. Jika 
pendidikan progresif ingin sungguh sungguh mendidik dan benar benar 
progresif, ia harus membebaskan diri dari pelukan kelas menengah, lalau 
menghadapi setiap isu social berani dan langsung, menjumpai kenyataan 
hidup yang oaling jahana, sekalipun tanpa  memancingkan mata , berani 
mengambil visi tentang takdir manusia secara tegas dan lantang. 
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 Melalui model pembelajaran yang lebih menekankan pada 
pembangkitan kesadaran atau dikenal sebagai “conscientazation” 
(2000:17), akhirnya generasi milenial mengalami perubahan 
(transformasi) perspektif atau cara pandang, di mana generasi milenial 
memahami dan memaknai kehidupan dan posisi generasi milenial 
dalam kehidupan dengan cara yang berbeda. Melalui proses-proses 
pembelajaran yang bersifat transformatif khususnya pada cara pandang 
atau perspektif yang dimiliki, akhirnya generasi milenial mengalami 
transformasi terhadap kehidupannya.  

c)   Pendekatan Perkembangan Generasi milenial
Model pembelajaran transformatif dengan pendekatan perkembangan 

generasi milenial (developmental approach) dikembangkan oleh L.A. 
Daloz (1986, 1999). Daloz dalam teori prospektifnya memberikan 
kerangka kerja untuk memahami belajar transformative sebagai 
pertumbuhan. Dia mendapati bahwa generasi milenial selalu berada 
dalam proses perkembangan, dan melalui kegiatan pendidikan generasi 
milenial dapat membangun makna hidup dan kehidupannya. Tingkat 
kematangan dan kondisi lingkungan yang berubah akan menuntut 
seseorang bergerak dari fase perkembangan saat itu ke fase berikutnya 
melalui pelibatkan diri dalam proses pembelajaran. Dari sini, 
sangatlah jelas perspektif perkembangan dan perubahan (growth and 
transformation) yang mendasari pandangan Daloz dalam pembelajaran 
transformative. Dia memufakati pemikiran umum bahwa tidak ada 
satu teori yang  terbaik, melainkan, pengembangan orang dewasa 
harus dipandang sebagai berbagai jalan kecil multi dimensional. Teori 
Daloz tentang belajar transformative mendasarkan pada pandangan 
konstruktivif tentang pengetahuan dan belajar. Proses pembelajaran 
transformatif yang dikemukakan Daloz lebih menekankan aspek intuisi 
dan berbasis konteks. Melalui sebuah cerita (dongeng) yang dituturkan 
oleh seorang penutur, baik yang diperankan oleh pendidik maupun oleh 
generasi milenial. Cerita yang dituturkan diangkat dari kisah kehidupan 
yang dialami oleh si penutur cerita yang tidak terlalu jauh dari konteks 
sosial kehidupannya, sehingga kepekaan dan intuisi generasi milenial 
dapat terasah secara optimal. 

Dengan cara demikian, generasi milenial dapat mengalami 
transformasi, dan proses transformasi tersebut sangat dipengaruhi oleh 
lingkungan sosial, termasuk latar kelas sosial dan dinamika kehidupan 
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keluarga generasi milenial. Melalui metode naratif, generasi milenial 
mengalami proses perkembangan dan perubahan dalam kehidupannya, 
dan secara keseluruhan kegiatan pembelajaran dilakukan sebagai 
praktik-praktik pembimbingan yang bersifat transformatif bagi para 
generasi milenial.

d)   Pendekatan Spiritual-Integratif
Pembelajaran transformatif dengan pendekatan ini dikemukakan 

oleh JM Dikx (1998) dan M Healy (2000). Menurut pendekatan ini 
pembelajaran merupakan kegiatan yang diorientasikan pada proses-
proses  pemberdayaan bagi generasi milenial. Melalui kegiatan 
pembelajaran yang lebih mengedepankan peran penting pemikiran 
rasional, refleksi kritis dan diskursus reflektif, generasi milenial dapat 
membangun makna yang dimiliki. Dirkx (1998) menyatakan bahwa 
pembelajaran transformatif lebih disandarkan pada pembelajaran 
berbasis hati nurani dengan menekankan pentingnya peran feeling 
dan imajinasi. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut sebagai beyond 
rational, “melampaui rasional” yang lebih berbasis pada ego, bersandar 
pada proses komunikasi dan penyampaian gagasan/ide. Healy (2000) 
melakukan studi pembelajaran transformatif terhadap orang-orang yang 
melakukan meditasi. Healy menemukan bahwa seseorang mengalami 
kesadaran diri yang semakin luas dan secara simultan dapat mengarah 
pada kesadaran dan pemahaman diri yang semakin mendalam. Dikx 
menambahkan bahwa pengetahuan diperoleh bukan lewat proses refleksi 
kritis seperti dikemukakan Mezirow, tetapi lewat simbol-simbol (1998). 
Oleh karena itu, transformasi terjadi lebih sebagai proses yang bersifat 
extra-rasional yang mencakup integrasi dari berbagai aspek jiwa (self).

 
2. Alur Pembelajaran Transformatif Dan Indikator Ketercapaian

Berkaitan dengan bagaimana implementasi dari alur pembelajaran 
transformatif, dikalangan para ahli berbeda pendapat. Kelly McGonigal 
(2005) mengajukan sejumlah langkah atau fase implementasi 
transformative learning, yaitu (a) activating event, (b) identifying 
current assumption, (c) Encouraging critical self-reflection, (d) 
Encouraging critical discourse, dan (e) Opportunity to test new 
paradigm/perspective. 

Activating event dipahami sebagai kondisi di mana cara pandang/
pespektif yang dimiliki seseorang selama ini ternyata mengandung 
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keterbatasan, kelemahan, dan kekurang-akuratan. Seseorang 
dihadapkan pada suatu kejadian di mana kenyataan yang baru saja 
dilihat atau pengalaman yang baru saja dialami berbeda dengan apa 
yang dipahami, dipersepsikan atau dimaknai selama ini. Dan orang 
lain ternyata memiliki cara pandang yang berbeda dengan dirinya, 
dan itu dinilai lebih tepat/akurat dalam melihat realitas. Dihadapkan 
pada kondisi demikian, seseorang mengalami apa yang disebut sebagai 
disorienting dilemma. Ketika berada dalam disorienting dilemma, 
seseorang terdorong untuk menggali kembali berbagai asumsi dasar atau 
keyakinan yang mendasari cara pandang yang selama ini dipakai. Dia 
juga terdorong untuk mengetahui dan memahami lebih jauh terhadap 
perspektif orang lain, dan berusaha mencari tahu asumsi dasar atau 
keyakinan yang mendasari perspektif tersebut. Inilah yang dimaksud 
dengan fase identifying current assumption. 

Encouraging critical self-reflection adalah suatu fase di mana 
seseorang mulai ragu terhadap keabsahan dan kebenaran asumsi dasar 
atau keyakinan yang mendasari cara pandangnya selama ini. Seseorang 
melakukan refleksi diri secara kritis, yaitu menimbang-nimbang, 
mempertanyakan atau bahkan menggungat asumsi dasar atau keyakinan 
yang selama ini diyakini sebagai benar. 

Pemerolehan penguatan atau pemantapan dalam proses refleksi diri, 
dan sekaligus memperoleh pemahaman lebih komprehensif terhadap 
perspektif lain beserta asumsi dasar yang mendasarinya, seseorang 
melakukan dialog secara intensif dengan orang lain, terutama mereka 
yang memiliki persepktif lain tersebut. Hal demikian, menurut McGonigal 
disebut sebagai fase encouraging critical discourse. 

Fase yang terakhir adalah fase opportunity to test new paradigm/
perspective. Pada fase ini seseorang mulai tertarik untuk mencoba 
menggunakan cara pandang/perspektif baru, yaitu perspektif yang 
dimiliki orang lain, untuk memandang, memahami, atau memaknai 
terhadap kenyataan atau pengalaman. Dengan mencoba menggunakan 
cara pandang baru secara berulang-ulang, dan ternyata dirasakan lebih 
tepat dalam memaknai kenyataan, maka seseorang  telah mengalami 
proses transformasi. 

Menurut Jack Mezirow (1997), alur yang selalu ada dalam 
transformative learning adalah (a) refining or elaborating our meaning 
schemes, (b) learning new meaning schemes, (c) transforming meaning 
schemes, dan (d) transforming meaning perspectives. Patricia Cranton 
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memahami pembelajaran transformative sebagai kegiatan pembelajaran 
yang duitujukan untuk proses penyadaran generasi milenial terhadap 
kesalahan atau kelemahan persepektif beserta asumsi dasar yang 
dimiliki untuk kemudian beralih pada perspektif baru yang dinilai tepat.  
Patricia Cranton (2002) berpandangan bahwa proses transformasi terjadi 
melalui serangkaian langkah berikut, (a) focus on learner experiences 
to determine readiness, recognize history, and validate experience, 
(b) recognize needs as learners prepare for program entry and as they 
need support through different stage (c) engage learners in goal setting 
as a basis for self-directed learning, using problem solving, critical 
reflection, and analysis, dan (d) develop reflective practice.

Berkenaan dengan strategi pembelajaran Cranton (2003) 
merekomendasikan sejumlah strategi yang dapat digunakan, beberapa 
di antaranya adalah 1) an activating event that typically exposes a 
discrepancy between what  a person has always assumed to be true 
and what has just been experienced, heard, or read. Menunjukkan 
sejumlah peristiwa yang sama sekali berbeda dari apa yang selama ini 
diyakini, dialami, didengar, atau dibaca seseorang yang bersangkutan; 
2) articulating assumptions, that is, recognizing underlying assumptions 
that have been uncritically assimilated and are largely unconscious. 
Mengungkap makna yang sesungguhnya dari anggapan-anggapan yang 
selama ini diikuti orang secara begitu saja atau yang umumnya tak 
disadari orang; 3) critical self-reflection, questioning and examining 
assumptions in terms of where they came from, the consequences of 
holding them, and why they are important. Melakukan perenungan 
secara kritis dalam arti mempertanyakan atau menguji kebenaran 
asumsi-asumsi yang ada berkenaan dengan dari mana asal asumsi itu, apa 
sebetulnya akibat yang bakal terjadi jika mengikutinya, dan mengapa 
asumsi itu dipandang begitu penting; 4) being open to alternative 
viewpoints. Bersikap terbuka atau membuka diri terhadap pandangan 
lain yang berbeda; 5) engaging in discourse, where evidence is weighed, 
arguments assessed, alterna-tive perspectives explored, and knowledge 
constructed by consensus. Melibatkan seseorang pada pembicaraan-
pembicaraan yang berbukti, alasan-alasan yang teruji, pandangan-
pandangan alternatif yang tertelusuri, dan pengetahuan-pengetahuan 
yang disepakati; 6) revising assumptions and perspectives to make them 
more open and better justified.Melakukan perubahan dengan sengaja 
asumsi-asumsi atau pandangan-pandangan yang telah dimiliki seseorang 
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atau masyarakat sehingga sikap mereka menjadi lebih terbuka dan lebih 
bijak; dan 7) acting on revisions, behaving, talking, and thinking in a way 
that is congruent with transformed assumptions or perspectives. Betul-
betul melakukan tindakan perbaikan, atau bertindak, berbicara, dan 
berfikir yang betul-betul sejalan dengan asumsi-asumsi atau pandangan-
pandangan yang telah ditransformasi.

Seseorang dapat diketahui telah mengalami transformasi atau 
tidak dapat diketahui melalui sejumlah indikator yang disebut sebagai 
indicative of transformation (McGonigal, 2005).  Menurut Patricia 
Cranton (1992) terdapat 3 macam perubahan yang bisa dikategorikan 
sebagai indijasi transformasi, yaitu (a) terjadinya perubahan asumsi 
dasar (change in assumption), (b) terjadinya perubahan perspektif 
(change in perspective), dan (c)  terjadinya perubahan perilaku (change 
in behavior). Robert D Boyd (1989) menambahkan bahwa hasil dari 
pembelajaran transformatif adalah terjadinya perubahan diri (change in 
self).  Berkaitan dengan implementasi model pembelajaran transformarif 
berbasis learning how to learn, indikasi yang digunakan untuk mengukur 
terjadinya transformasi pada diri generasi milenial lebih pada perubahan 
perilaku sebagai indicative of tranformation utamanya.
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BAB VII
LANDASAN TEORI 

PENGEMBANGAN MODEL 

Pokok bahasan pada bab Landasan Teori Pengembangan Model 
Pembelajaran Transformatif Berbasis Life Base Learning terdiri atas 3 
hal yaitu, (a) Kerangka teori pengembangan model, (b) Skema model, 
dan (c) Strategi implementasi model. 

A. Kerangka Teori Pengembangan Model 

Model pembelajaran transformatif yang dikembangkan berbasis riset 
ini diberi judul “Model Pembelajaran Tranformatif Berbasis Life Base 
Learning”. Bangun model pembelajaran transformatif ini dikembangkan 
dengan berpijak pada sejumlah kerangka teori pembelajaran yang 
berkembang. Model pembelajaran transformatif berbasis life base 
learning yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan sintesis 
dari 5 teori pembelajaran berikut, yaitu (1) teori psikososial, (2), teori 
kognitif strukturalistik (konstruktivistik), (3) teori belajar mandiri, (4) 
teori medan, dan (5) teori andragogi.

Masing-masing teori belajar tersebut melandasi pola pengembangan 
model pembelajaran transformatif berbasis life base learning. Dalam 
pembelajaran transformatif, praksis pembelajaran lebih dimaknai 



86 Pembelajaran Transformatif: Model Pembelajaran yang Memberdayakan

sebagai proses peleburan (fussion) atau sinergitas antara pendidik  dan 
generasi milenial dengan keunikan dan potensi yang dimiliki setiap 
individu ditambah situasi lingkungan sosial. 

1. Teori Psikososial 
Dalam perspektif psikososial, belajar merupakan proses 

perkembangan diri individu yang dipengaruhi oleh medan belajar, 
lingkungan masyarakat dan budaya setempat (Marland,1989). Teori 
psikososial menjelaskan adanya hubungan antara ketakutan yang dimiliki 
seseorang dengan cara dia bersosialisasi dengan orang lain. Belajar dapat 
dipahami sebagai proses olah informasi dengan melibatkan hubungan 
anatra kondisi social seseorang dengan aspek mental emosinya untuk 
menghasilkan seperangkat ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang 
bermakna bagi kehidupan. 

Teori ini percaya meskipun dorongan dari segi biologis memiliki 
peranan arti yang sangat penting, namun tekanan sosial serta kekuatan 
lngkungan jauh memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan 
dorongan biologis tersebut. Seseorang yang sehat secara psikis akan 
bereaksi dengan cara yang positif dalam banyak situasi.  Dalam proses 
belajar seringkali terjadi peristiwa-peristiwa kontradiktif yang dapat 
mempengaruhi kualitas hasil belajar, yaitu sukses dan gagal, berminat 
dan apatis, tekun dan malas, konsisten dan tidak konsisten, mampu dan 
tidak mampu, disiplin dan tidak disiplin. Menurut teori perkembangan 
mental, keadaan ini diduga sebagai akibat berbagai proses mental yang 
terjadi pada diri seseorang yang disebut motif, kebutuhan, keinginan, 
dan dorongan atas berbagai persoalan kejiwaan (Kadarko, 2006). 

Proses mental merupakan faktor determinan yang menentukan 
perilaku belajar orang dewasa yang selalu dipengaruhi oleh berbagai 
faktor internal dan eksternal. Ketika seseorang belajar dalam kondisi 
yang kurang menyenangkan kemampuan belajar seseorang menjadi 
kurang maksimal karena adanya hambatan emosi. Emosi emiliiki peran 
dalam proses pembelajaran yakni membantu mempercpat maupun 
memperlambat proses pembelajaran. Selain itu, emosi membantu 
proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.

Proses kejiwaan seseorang akan selalu dipengaruhi oleh berbagai 
faktor psikososial seperti kesiapan belajar, orientasi belajar, situasi 
lingkungan sosial, budaya dan kebiasaan belajar, faktor bawaan sosial, dan 
pengalaman belajar generasi milenial. Menurut teori ini, pembelajaran 
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harus didesain sesuai dengan perkembangan mental dan memperhatikan 
situasi lingkungan yang menjadi medan belajar generasi milenial. Seperti 
yang terjadi pada orang dewasa, dimana mereka akan belajar jika bahan 
dan proses belajar selalu melibatkan lingkungan dan memperhatikan 
kondisi fisik dan psikis mereka. Hakikatnya setiap pembelajaran yang 
dilakukan harus memperhatikan karakteristik rentang usia agar generasi 
milenial merasa nyaman sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 
dengan menyenangkan. 

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli 
menunjukkan data bahwa adanya keterkaitan antara emosi dan 
struktur otak. Goleman dkk (dalam Sugiyanto) menyatakan bahwa 
tanpa keterlibatan jiwa (emosi), kegiatan saraf otak kurang dari yang 
dibutuhkan untuk “merekatkan” pelajaran dalam ingatan. Suasana 
emosi yang menyenangkan dan atau tidak menyenangkan membawa 
pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh 
pula dalam proses dan hasil belajar. Ketika otak menerima ancaman atau 
tekanan, kapasitas saraf untuk berfikir rasional mengecil. Otak “dibajak 
secara emosional” menjadi bertempur atau kabur dan beroperasi pada 
tingkat bertahan hidup, Otak tidak dapat mengakses secara maksimal. 
Sebaliknya dengan tekanan positif atau suportif, otak akan terlibat 
secara emosional dan memungkinkan sel-sel saraf bekerja maksimal.

Menurut Knowles (1983) pembelajaran akan lebih efektif jika 
perangkat pembelajaran, proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran 
diarahkan pada kepentingan generasi milenial dan melibatkan kejiwaan 
dan lingkungan generasi milenial. Proses pembelajaran pada orang 
dewasa banyak ditentukan oleh kesesuaian desain model pembelajaran 
dengan karakteristik lingkungan sosial dan kejiwaan generasi milenial 
sebagai orang dewasa. Kegiatan pembelajaran bagi orang dewasa 
sebaiknya menerapkan model pembelajaran yang ditopang oleh teori 
dan pendekatan yang relevan dengan kondisi orang dewasa. 

Strategi pembelajaran orang dewasa secara umum lebih menekankan 
pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi (problem centered 
orientation). Seperti yang diajukan oleh Knowles berkaitan dengan 
asumsi bahwa orang dewasa pun dapat belajar. Apabila ada orang 
dewasa yang mengeluh kesulitan belajar atau tidak dapat belajar, orang 
dewasa tersebut sejatinya kurang percaya diri terhadap kemampuan 
yang dimiliki.  Menurut hasil penelitian, kemampuan belajar orang 
dewasa ada dasarnya masih ada, tidak ada pengurangan dalam daya 
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kecerdasannya, hanya saja kecepatan belajarnya sedikit menurun. 
Kemunduran kecepatan belajar tersebut berkaitan dnegan pertambahan 
usia yang pada akhirnya mengakibatkan beberapa unsur fisiologis seperti 
ketajaman pendengaran dan penglihatan mengalami kemunduran. 
Perkembangan mental seseorang bergerak secara progresif melalui 
tahapan dalam suatu garis kontinum, dan pada setiap tahapan mewakili 
cara berpikir yang berbeda sesuai dengan persepsi dan pemahaman 
terhadap lingkungan. 

2. Teori kognitif-strukturalis (konstruktivistik)
Teori kognitif-strukturalis berpandangan bahwa struktur kognitif 

generasi milenial ditentukan oleh (a) pola perilaku (gaya) berpikir, 
(b) perkembangan mental, dan (c) hasil interaksi antara individu dan 
lingkungannya. Struktur kognitif dipahami sebagai kerangka berpikir 
dan pengetahuan generasi milenial yang diperoleh melalui proses 
belajar yang bermakna. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai 
pembelajaran yang bersifat temurun, proses mencipta suatu makna dari 
apa yang dipelajari. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini 
merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. 

Kekayaan kerangka berpikir dan pengetahuan generasi milenial 
tersebut dapat dijadikan modal dasar untuk merumuskan desain 
pembelajaran yang lebih aplikabel dan akseptabel. Melalui proses 
belajar yang bermakna akan dihasilkan suatu konsep tentang informasi. 
Ausubel  mengatakan proses belajar yang bermakna membangun 
struktur kognitif seseorang dengan mengasimilasi konsep-konsep baru 
ke dalam konseptual seseorang. Ausubel  membedakan antara belajar 
menemukan dengan belajar menerima.  Pada  belajar  menerima  siswa  
hanya  menerima,  jadi  tinggal  menghafalkannya,  tetapi  pada  belajar  
menemukan  konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran 
begitu saja. Ausubel menekankan    pentingnya    peran generasi milenial 
dalam  mengasosiasikan   pengalaman,   fenomena,   dan   fakta fakta   
baru  kedalam   sistem   pengertian   yang   telah   dipunyai, asimilasi   
pengalaman   baru   kedalam konsep  atau  pengertian  yang  dimiliki 
siswa. 

Dalam pembelajaran orang dewasa, struktur kognitif merupakan pilar 
penting yang harus dimanfaatkan dan dieksplorasi untuk merumuskan 
pesan dan model belajar yang lebih bermakna. Struktur kognitif yang 
merupakan struktur organisasi pola pikir seseorang terbentuk sebagai 
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akumulasi dari pengalaman belajar dan pesan-pesan atau informasi 
yang diperoleh dari hasil interaksi dengan lingkungan. Orang dewasa 
memiliki stabilitas struktur kognitif yang mampu memberikan kontribusi 
dalam proses pembelajaran, baik yang berkenaan dengan disain maupun 
implementasi pembelajaran. 

3. Teori Belajar Mandiri
Menurut teori belajar mandiri, belajar dimaknai sebagai suatu aktivitas 

pembelajar untuk melakukan oleh informasi dengan memanfatkan 
sumber dan media pembelajaran yang optimal. Wedemeyer (dalam 
Kadarko, 2006) menilai bahwa beajar mandiri merupakan cara belajar 
yang memberikan kebebasa tanggung jawab dan kewenangan yang lebih 
besar kepada si pmbelajar dalam melaksanakan dan merencanakan 
kegiatan-kgiatan belajarnya.  Wedemeyer menyatakan bahwa pemilihan 
sumber dan media belajar harus ditujukan untuk (a) membebaskan 
generasi milenial dari pola pembelajaran reguler, (b) membuka 
kesempatan belajar sesuai kemampuan, dan (c) membangun pola 
instruksional yang dapat membimbing generasi milenial melaksanakan 
self directed learning. 

Menurut pandangan psikologi humanistik, belajar mandiri dipahami 
sebagai bentuk self directing learning yang memberikan kebebasan 
kepada generasi milenial untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, 
merencanakan strategi yang dilakukan, mengatur diri sendiri serta 
mengevaluasi kinerja yang dilakukan. Belajar mandiri merupakan salah 
satu pola belajar yang dipersyaratkan dalam pendidikan orang dewasa. 
Di samping belajar tatap muka di dalam kelas, generasi milenial juga 
harus melakukan aktivitas belajar mandiri untuk mengerjakan materi-
materi belajar yang tertera dalam kurikulum. 

Kewajiban yang harus dilakukan pendidik berkenaan dengan belajar 
mandiri adalah memberikan ruang dan waktu atau medan belajar yang 
cukup agar generasi milenial mampu belajar dengan baik sesuai dengan 
kebutuhan dan kesempatan yang dimiliki. Model pembelajaran yang 
diterapkan harus memberi ruang bagi generasi milenial untuk dapat 
belajar mandiri secara lebih efektif. Seseorang yang sedang menjalankan 
kegiatan belajar mandiri lebih ditandai, dan ditentukan, oleh motif yang 
mendorongnya belajar. Bukan oleh kenampakan fisik kegiatan belajarnya. 
Pembelajar tersebut secara fisik bisa sedang belajar sendirian, belajar 
kelompok dengan kawan-kawannya atau bahkan sedang dalam situasi 
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belajar klasikal dalam kelas tradisonal. Akan tetapi, bila motif yang 
mendorong kegiatan belajarnya adalah motif untuk menguasai sesuatu 
kompetensi yang ia inginkan, maka ia sedang menjalankan belajar 
mandiri.

Fasilitasi pembelajaran berbasis operasional self directing 
learning yang dirumuskan dalam penelitian ini dipandang mampu 
menjawab persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan efektivitas 
belajar mandiri. Self directed learning berperan sebagai pemandu 
perkembangan aktivitas kognitif, dan pola perilaku belajar berpengaruh 
terhadap perkembangan aktivitas kognitif generasi milenial (Kadarko, 
2006). Self directed learning didefinisikan sebagai sesuatu proses di 
mana seseorang memiliki inisiatif, dengan atau tanpa bantuan orang 
lain, untuk menganalisis kebutuhan belajarnya sendiri. Terdapat tiga 
orientasi belajar yang dapat dilakukan generasi milenial, yaitu (a) 
pendalaman materi, yaitu cara belajar yang berorientasi pada upaya 
mencari makna, mempertanyakan argumen penulis, menghubungkan 
pengetahuan awal dengan pengalaman belajar, mencari kebenaran atas 
kesimpulan yang dibuat, (b) reproduksi, yaitu cara belajar menghafal 
bagian-bagian penting untuk direproduksi sebagai pengetahuan, dan 
(c) prestasi, yaitu cara belajar yang menekankan pengaturan strategi 
pencapaian tujuan belajar. 

Kemampuan memproses informasi menjadi sangat penting dalam 
penerapan praktik belajar mandiri. Pengalaman generasi milenial 
yang berupa pengalaman kerja, pengalaman berkeluarga, pengalaman 
memecahkan persoalan kehidupan, dan pengalaman berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar merupakan faktor penting dalam penentuan 
model pembelajaran. Belajar mandiri mengharuskan generasi milenial 
mengolah struktur kemampuan yang dimiliki untuk mendesain dan 
memformulasikan informasi pembelajaran. 

Secara genetik gaya seseorang dalam memproses informasi dapat 
dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok holistis dan kelompok 
serialis (Kadarko, 2006). Kelompok holistis cenderung mengikuti 
prosedur belajar komprehensif yang mengarah pada hipotesis kompleks, 
sedangkan kelompok serialis (partiest) cenderung mengikuti gaya belajar 
tahap demi tahap. Pendidik dituntut mampu menerapkan kedua gaya 
tersebut dengan tujuan (a) agar materi pembelajaran dapat dikuasai 
secara tuntas oleh generasi milenial; (b) hal-hal yang dapat menghambat 
proses belajar dapat diatasi, dan (c) patologi belajar seperti kebiasaan 
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membaca sepintas (globetrotting) dan membaca yang hanya terpaku 
pada detail (improvidence) tanpa mampu mengungkap dan mangangkat 
makna kandungan isi dapat diminimalisir.

Konsep diri (self concept) juga berperan untuk membentuk dan 
menyimpan pesan belajar (retention) serta menentukan daya tahan 
seseorang terhadap tekanan dan dinamika informasi dari luar dirinya. 
Penelitian Kadarko terhadap mahasiswa St. Louis di Filiphina mendapati 
pengetahuan yang benar diyakini akan menghasilkan konsep diri yang 
mantap. Konsep diri yang mantap dianggap sebagai suatu pijakan dalam 
konsistensi belajar generasi milenial, menerjemahkan pengalaman 
secara positif dan membangun kepercayaan untuk menggantungkan 
harapan atas sebuah cita-cita (Kadarko, 2006).  Temuan penelitian ini 
menunjukkan bahwa persoalan pembelajaran harus dipecahkan melalui 
berbagai pendekatan dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, 
faktor pribadi dan sosial, gaya belajar, model pembelajaran yang dipilih, 
kemampuan memberikan pemahaman secara efektif dan membangkitkan 
semangat belajar. 

4. Teori Medan
Menurut perspektif teori medan, belajar merupakan pola pikir dan 

perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh situasi lingkungan sekitar (Kurt 
Lewin, 1990). Menurut teori ini lingkungan sekitar memiliki kontribusi 
dalam membentuk pemahaman seseorang tentang apa yang dipikirkan 
dan yang dilakukan. Teori medan melihat makna dari suatu fenomena 
yang relatif terhadap lingkungannya. Sesuatu dipersepsi sebagai pendek 
jika objek lain lebih panjang. Warna abu-abu akan terlihat lebih cerah 
pada bidang berlaatr belakang hitam pekat. Warna abu-abu akan terlihat 
biru pada latar berwarna kuning. Struktur sikap dan perilaku dalam 
kaitannya dengan lingkungan lebih banyak ditentukan oleh unsur-unsur 
lingkungan yang mampu membentuk sebuah konsep yang selanjutnya 
akan diwujudkan dalam sikap dan perilakunya terhadap lingkungan. 

Pendidik dan generasi milenial pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan 
dengan lingkungan dan keduanya harus berinteraksi atas dasar 
kepentingan bersama dalam sistem interaksi edukatif.

Menurut Lewin belajar terjadi akibat adanya perubahan strutur 
kognitif. Lewin mengemukakan bahwa siswa dalam situasi belajar 
berada dalam satu medan atau lapangan psikologis. Menghadapi suatu 
tujuan yang ingin dicapai. Tetapi selalu terdapat hambatan dalam 
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mencapai apa yang menjadi tujuan tersebut. Maka, timbullah motif 
untuk mengatasi hambatan itu, yakni dengan mempelajari bahan 
belajar. Apabila hambatan itu berhasil diatasi, artinya tujuan belajar 
telah tercapai, maka siswa telah masuk ke dalam medan baru dengan 
tujuan baru dan hambatan baru, demikian seterusnya. 

5. Teori Andragogi
Belajar dalam perspektir andragogi bukan hanya persiapan untuk 

memahami hal-hal yang belum diketahui bagi kehidupan masa depan 
tetapi juga keseluruhan kehidupan individu sepanjang hayat. Seorang 
individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan serta 
mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman kehidupan, 
yang menjadikan individu sebagai sumber belajar, dan pada saat yang 
bersamaan individu tersebut memberikan dasar yang luas untuk belajar 
dan memperoleh pengalaman baru.

Proses pembelajaran dapat terjadi dengan baik apabila metode dan 
teknik pembelajaran melibatkan generasi milenial. Keterlibatan diri (ego 
generasi milenial) adalah kunci keberhasilan dalam pembelajaran orang 
dewasa. Dengan demikian setiap pendidik harus melibatkan generasi 
milenial seoptimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran. Menurut 
Knowles, pendidikan orang dewasa berbeda dengan pendidikan anak-
anak (paedagogi). Paedagogi berlangsung dalam bentuk identifikasi dan 
peniruan, sedangkan andragogi berlangsung dalam bentuk pengembangan 
diri sendiri untuk memecahkan masalah. 

Urgensi pelibatan orang dewasa sebagai generasi milenial dalam 
proses pembelajaran didasarkan pada kenyataan bahwa generasi 
milenial memiliki kekayaan pengalaman (the role of the learner’s 
experience) yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, memilki 
konsep diri (the self concept) yang kuat dalam memerankan diri dalam 
berbagai kehidupan, memiliki kesiapan belajar yang khas (the readiness 
to learn) sesuai dengan minat dan kebutuhannya, dan orientasi belajar 
yang berbeda dengan anak kecil (orientation to learning). 

Orang-orang dewasa yang menggunakan potensi pikir, zikir, dan 
kebersihan jiwa dalam kehidupannya, tentu saja memiliki motivasi yang 
kuat untuk menguasai ilmu dan memandang pendidikan sangat bermanfaat 
dalam mencapai kesejahteraan lahir-batin, sehingga senantiasa 
membutuhkan pendidikan dan gemar belajar secara berkesinambungan 
selagi kehidupan dunia masih dijalaninya. Sikap pembelajar dewasa 
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seperti inilah yang mendukung terlaksananya asas pendidikan seumur 
hidup (life long education) untuk tumbuh subur dan berkembang di 
tengah-tengah kehidupan masyarakat. Secara alamiah, kemandirian 
yang dimiliki orang dewasa menyebabkan ia membutuhkan penghargaan 
dari orang lain sebagai manifestasi kemampuannya dalam menentukan 
dirinya sendiri (self determination) dan mampu mengarahkan dirinya 
sendiri (self direction). 

Dalam proses pendidikan ataupun pelatihan yang sedang dijalani 
ooleh pembelajr dewasa, apabila terdapat suatu perlakuan yang kurang 
menyenangkan baik tidak dihargai atau tidak memberikan kesempatan 
untuk menentukan diri maka akan muncul penolakan atau rasa kurang 
menyenangkan dari pembelajar dewasa.  Dalam pendidikan orang 
dewasa dikenal istilah experiential learning cycle, yakni proses belajar 
berdasarkan pengalaman. Perjalanan kehidupan yang telah dilalui 
hingga sampai pada tahap kedewasaan, tentu saja telah melewati 
berbagai pengalaman suka dan duka. Pengalaman yang banyak dan sudah 
banyak dilalui oleh pembelajar dewasa menjadikan seorang pembelajar 
dewasa menjaid kaya akan akan sumber belajar. Sesuai dengan tingkat 
perkembangannya, orang dewasa diasumsikan memiliki kesiapan belajar 
yang matang, karena mereka harus menghadapi perannya sebagai 
pekerja, orang tua, atau pemimpin organisasi. Oleh karena itu, pada 
pembelajaran orang dewasa diperlukan strategi yang sesuai dengan 
karakteristik orang dewasa, motivasi (motivation) dan kebutuhan akan 
pengetahuan (the need to know) (Knowles, Holton dan Swanson,2005:4). 

Berpijak pada uraian tentang teori belajar di atas dapat disimpulkan 
bahwa belajar efektif dapat dicapai apabila proses pembelajaran 
melibatkan aktivitas mental dan fisik generasi milenial serta konsisten 
dalam setiap tahapan pembelajaran. Sebagai orang dewasa, generasi 
milenial dapat menentukan apa yang akan dipelajari, di mana dan 
bagaimana cara mempelajarinya, kapan kegiatan belajar dilakukan, dan 
apa konsekuensi dari kegiatan belajar. 

B. Skema Model Pembelajaran Transformatif 

Berikut ini disajikan draf hasil ujicoba terbatas model pembelajaran 
transformatif berbasis life base learning  untuk meningkatkan kreativitas 
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belajar pembelajar dalam mengeksplorasi kompetensi akdemik dalam 
kehidupan nyata di masyarakat (Gambar 1). 

Gambar 1. Konstruksi Draf Model Pembelajaran Transformatif 
Berbasis Life Base Learning

C. STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL 

Pembelajaran adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat 
komponen yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang sangat 
penting adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan 
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dengan proses pembelajaran di kelas. Strategi model pembelajaran 
transformatif meliputi 3 fase, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi 
pembelajaran.
1.   Persiapan Pembelajaran 

Persiapan pembelajaran pada hakikatnya adalah persiapan 
jangka pendek untuk memperkirakan apa yang akan dilakukan dalam 
kegiatan pembelajaran. Persiapan pelaksanaan pembelajaran dilakukan 
untuk meningkatkan kesiapan pendidik dan generasi milenial untuk 
menjalankan model pembelajaran, baik persiapan kapasitas akademik 
pendidik, kesiapan material pembelajaran maupun kesiapan generasi 
milenial dalam merespon model pembelajaran yang diterapkan. Hal yang 
dilakukan dalam penyiapan pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut.
a)   Melakukan prakondisi kepada generasi milenial

Prakondisi merupakan kegiatan persiapan yang dilakukan sebelum 
kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Pendidik harus memahami 
kebutuhan generasi milenial. Kebutuhan tersebut diantaranya minat dan 
kemampuan generasi milenial sehingga diperoleh bahan ajar yang akan 
diajarkan kepada generasi milenial. Pendidik dapat berperan sebagai 
fasilitator dalam menyiapkan kondisi generasi milenial, sehingga proses 
pembelajaran tidak hanya duduk dan mendengarkan. Pendidikan dapat 
melakukan variasi model belajar yang sesuai dengan karakteristik 
generasi milenial. Prakondisi dilakukan dengan beberapa tujuan berikut, 
yaitu (a) memberikan informasi kepada generasi milenial tentang konsep 
model pembelajaran transformatif yang akan diterapkan, sekaligus 
mendorong keaktifan generasi milenial untuk merespon atau mengkritisi 
model pembelajaran yang dimaksud (b) memberikan reinforcement 
kepada generasi milenial, dan (c) menyiapkan generasi milenial untuk 
terlibat lebih aktif selama mengikuti proses pembelajaran. Berikut 
contoh kegiatan belajar yang melibatkan generasi milenial untuk aktif 
belajar:

Kegiatan pembelajaran tersebut selain melibatkan generasi milenial 
untuk aktif belajar juga mampu menanamkan kreatifitas generasi 
milenial serta mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Dengan 
melibatkan generasi milenial untuk aktif, proses belajar cenderung tidak 
membosankan dan hasil belajar dapat diterapkan dalam kehidupan.
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Gambar 2. Kegiatan Mahasiswa Belajar di Kelas Berbasis Proyek

b)   Penyiapan Perangkat dan Media Pembelajaran
Pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan beberapa 

kiteria, media pembelajaran yang akan digunakan harus sesuai dengan 
tujuan pembelajaran, adanya kesuaian materi dan media, kemudahan 
dalam membuat dan memperoleh media, guru mampu dalam menggunakan 
media dan sesuai dengan kemamouan perkembangan pejaran dan sesuai 
dengan waktu yang tersedia. Perangkat pembelajaran yang diperlukan 
dalam implementasi model pembelajaran transformatif, antara lain 
berupa papan planel untuk unjuk kerja dan unjuk prestasi, lembar 
gagasan (curah pendapat), kartu ide/gagasan pribadi untuk mengajukan 
pendapat, lembar isian kreativitas belajar generasi milenial, dan 
kartu belajar untuk merekam inti pengetahuan yang diperoleh dalam 
pembelajaran mandiri.

c)   Pengaturan Latar Belajar
Latar belajar sebagai pusat pembelajaran dirancang untuk 

menciptakan suasana yang menyenangkan dan nyaman untuk 
tercapainya proses belajar yang efektif dan efisien. Pengaturan latar 
belajar dan suasana yang menyenangkan akan menumbuhkan minat 
generasi milenial. Pengaturan latar (setting) belajar meliputi penataan 
posisi tempat duduk sesuai kebutuhan, penataan posisi tempat duduk 
pendidik yang memungkinkan untuk melakukan fasilitasi pembelajaran, 
dan pengaturan media dan/atau perangkat pembelajaran sesuai dengan 
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kebutuhan belajar.  

Gambar 3. Mahasiswa belajar mandiri di dalam kelas berdasarkan 
kelompok

Pada gambar 3 terlihat mahasiswa sedang belajar mandiri di dalam 
kelas, namun dengan posisi duduk yang berbeda sesuai dengan kelompok 
masing-masing. Terdapat mahasiswa yang duduk di bawah melingkar 
dan ada pula yang duduk di kursi. Melalui pengaturan latar belajar 
yang bervariasi dan sesuai kebutuhan, memudahkan mahasiswa untuk 
berinteraksi, bekerjasama dan berdiskusi aktif dengan teman sejawat, 
sehingga sumber belajar tidak hanya diperoleh dari dosen melainkan 
diskusi dengan teman sejawat dan sumber yang lain. 

d)   Penyiapan Strategi Monitoring dan Evaluasi Belajar
Monitoring menjadi salah satu aspek yang penting dalam kegaiatan 

pendidikan transormatif. Melalui kegiatan  monitoring dapat diketahui 
keefktifan setiap kegiatan organisasi serta dapat diketahui kelemahan 
dan kelebihan selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga dari 
kelemahan tersbeut dapat dicarikan jalan keluar dan kelebihannya 
dapat dipertahankan atau mungkin lebih ditingkatkan. Monitoring juga 
membantu untuk mengetahui apakah rangkaian kegiatan yang dilakukan 
sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum dan guna 
mengetahui seluruh proses telah berjalan dengan optimal atau tidak.  

Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara  
melakukan refleksi untuk mengetahui dan menganalisis proses dan 
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hasil belajar yang berupa kreativitas belajar generasi milenial dalam 
pembelajaran. Refleksi pembelajaran dilakukan secara kritis dengan 
cara setiap generasi milenial diminta memberi penilaian dan kritik 
terhadap diri sendiri, teman sejawat dan pendidik tentang kinerja yang 
dilakukan selama dalam pembelajaran.

e)   Peningkatan Pemahaman Pendidik tentang Pembelajaran 
Transformatif
Menurut Benjamin S. Bloom pemahaman (comprehension) adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah 
sesuatu itu diketahui dan diingat. Peningkatan pemahaman pendidik 
ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pendidik terhadap 
model pembelajaran transformatif. Dialog, curah pendapat, diskusi 
terfokus merupakan beberapa cara yang digunakan untuk meningkatkan 
pemahaman pendidik terhadap model pembelajaran transformatif. 
Bahan pelatihan diangkat dari hal-hal yang berkaitan dengan substansi 
dan filosofi pembelajaran transformatif serta arti penting pengembangan 
kreativitas bagi generasi milenial. Materi pelatihan dirumuskan dari hasil 
asesmen kebutuhan pendidik dalam pembelajaran transformatif dan 
dilakukan secara partisipatif. Seluruh tahapan penyiapan pembelajaran 
dilakukan dengan melibatkan pengelola, pendidik, generasi milenial 
dan narasumber teknis, agar masing-masing memiliki komitmen untuk 
melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. 

Adapun proses peningkatan kapasitas dan kapabilitas pendidik dalam 
pembelajaran transformatif dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4. Alur Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Generasi milenial 
dalam Pembelajaran Transformatif
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2.   Pelaksanaan Pembelajaran Transformatif
a)   Mengubah Peran Pendidik menjadi Fasilitator Belajar

Pendidik sebagai fasilitator harus mahir meningkatkan minat generasi 
milenial dengan segala keunikan dan karakteristik. Pendidik berperan 
dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan 
proses pembelajaran. Seluruh generasi milenial harus dapat digugah dan 
di stimulasi untuk dapat menumbuhkan keinginan dan motivasi dalam 
memahami materi yang diajarkan.    

Peran pendidik lebih diarahkan sebagai fasilitator belajar dengan 
orientasi pada; (1) mempercepat terjadinya interaksi belajar (motivator/
catalyst) dengan memberikan suatu masalah atau menunjukkan suatu 
kejadian tertentu, (2) membantu proses belajar (process helper) 
agar generasi milenial lebih aktif dan dinamis. Pendidik memberikan 
kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi dan  mendeskripsikan 
asumsi-asumsi dasar yang mendasari pengetahuan dan pendekatan yang 
mereka gunakan, (3) menghubungkan sumber belajar (resources linker), 
baik sumber insani maupun non insani. Pendidik mendorong siswa untuk 
menelaah sumber asumsi-asumsi berasal  dan bagaimana asumsi tersebut 
membatasi pemahaman mereka, (4) membantu memecahkan masalah 
belajar yang dihadapi generasi milenial (solution helper) dengan cara 
mengajukan beberapa alternatif yang bisa dipilih, dan (5) merancang 
strategi evaluasi berbasis self evaluation.  

Berkaitan dengan perannya sebagai fasilitator, berikut beberapa 
hal yang dapat dilakukan pendidik, yaitu (1) menginformasikan visi dan 
misi belajar, (2) melakukan pemetaan konsep hakikat belajar pada diri 
generasi milenial dengan cara melakukan dekonstruksi-rekonstruksi 
pembelajaran, (3) mendiskusikan dan melakukan kontrak belajar, (4) 
mendiskusikan tujuan pembelajaran sehingga generasi milenial memiliki 
kesiapan untuk melakukan perubahan diri, (5) mendiskusikan posisi dan 
setting kelas sesuai dengan karakteristik pembelajaran orang dewasa, 
(6) menghindari posisi dan setting belajar yang terkesan interogatif dan 
interventif yang dapat menimbulkan hubungan negatif, (7) memulai 
aktivitas pembelajaran jika generasi milenial sudah benar-benar 
siap untuk melakukan komunikasi belajar, (8) melakukan pengantar 
pembelajaran dengan menggunakan apersepsi (batu loncatan) yang 
relevan dengan kehidupan nyata, dan segera melibatkan generasi 
milenial dalam pembelajaran, (9) menyiapkan kata-kata persuasif 
dan motivatif (reward, reinforcement) atau punishment yang bersifat 
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edukatif untuk diterapkan pada saat yang tepat, agar generasi milenial 
berani bertanya, menjawab, membantah, menolak, menyetujui, 
memberikan solusi ataupun memberikan penguatan nonverbal lainnya, 
(10) menyiapkan strategi pemecah ketegangan belajar (ice breaking) 
untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan, (11) memberi 
waktu yang cukup bagi generasi milenial untuk merespon pembelajaran 
dan tidak tergesa-gesa dilanjutkan sebelum ada respon balik, (12) 
menyiapkan strategi untuk membantu dan mendampingi generasi 
milenial dalam menemukan sumber dan media belajar, (13) menyiapkan 
strategi pendampingan yang tepat untuk memecahkan terjadinya 
hambatan belajar, (14) menyiapkan alternatif strategi penyelesaian 
masalah belajar dengan dilengkapi berbagai kelemahan dan kelebihan 
yang kemungkinan muncul di kemudian hari agar generasi milenial 
dapat mempertimbangkan dan mengantisipasi segala dampak keputusan 
yang diambil, (15) membiasakan segala bantuan dan bimbingan belajar 
selalu bersifat alternatif, agar generasi milenial tidak terkesan di-
fetacomply atau dipaksa untuk mengikuti pendapat pendidik, (16) 
berusaha berempati kepada generasi milenial, menerima keberadaan 
generasi milenial secara wajar, memberikan statemen yang bersifat 
motivatif dan memberikan peluang kepada generasi milenial untuk 
mengembangkan gagasan sendiri, dan (17) menyiapkan strategi evaluasi 
yang memiliki karakter critical reflective yang mampu membangkitkan 
semangat generasi milenial untuk self evaluation, self determination, 
self improvement dan self awareness.

b)   Memperlakukan Generasi milenial sebagai Subjek Belajar  
Hasil kajian lapangan menunjukan bahwa perilaku belajar generasi 

milenial belum menunjukkan tingkat keaktivan dan kreativitas belajar 
sesuai dengan filosofi pembelajaran orang dewasa. Secara umum 
generasi milenial masih suka bertindak dan berpikir serampangan dengan 
mengambil jalan pintas (menerabas) dan tidak melaksanakan kegiatan 
belajar secara benar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati 
bersama. Oleh karena itu, dalam pengembangan model pembelajaran 
transformatif ini dibahas tentang deskripsi kreativitas belajar yang 
dapat dijadikan parameter pendidik ataupun generasi milenial untuk 
menentukan keberhasilan pembelajaran.  

Ketika berbicara dalam konteks pendidikan, maka yang bisa menjadi 
subjek adalah pendidik dan generasi milenial. Keberadaan keduanya 
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menuntut adanya sikap saling pengertian agar tidak ada pelanggaran 
hak hak yang diganggu individu lain. Beberapa pendapat yang dijadikan 
subjek pendidikan hanyalah pendidik karena beliau memiliki otoritas 
untuk merumuskan dan menentukan apapun terhadap generasi milenial. 
Namun, menurut berbagai penelitian, belajar yang efektif dapat terjadi 
apabila siswa turut aktif dalam proses pembelajaran dimana siswa ikut 
merumuskan serta memcahkan berbagai masalah. Dalam hal ini siswa 
menempati posisi sentral dalam proses pembelajaran baik di dalam 
kelas maupun di luar kelas. Siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-
cita memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal.

Deskripsi peran generasi milenial sebagai subjek belajar dalam 
pembelajaran transformatif dapat dilihat dari pelibatan dan intensitas 
sangat tepat bahwa peseta didik harus diberikan kesempatan yang seluas 
luasnya untuk mengemukakan ide, berkreativitas, berinteraksi dengan 
lingkungan demi memperoleh pengalaman pengalaman belajar yang 
baru.  Pelibatan dan keterlibatan generasi milenial dalam pembelajaran 
secara hirarkhis dapat dilihat mulai dari fase persiapan, pelaksanaan 
dan evaluasi pembelajaran. Namun, dalam proses penelitian ini tidak 
ada tuntutan harus dilakukan secara hirarkhis, sebab implementasi 
model transformatif dapat dilakukan kapan saja ketika peran fasilitasi 
diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi generasi milenial, 
baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi  pembelajaran. 
Secara akademik hal ini dapat dipahami, sebab produk penelitian ini 
adalah proses belajar (learning process) yang dilakukan generasi milenial 
dalam rentang waktu selama pembelajaran berlangsung. 

Intensitas keterlibatan dan pelibatan generasi milenial dalam 
proses pembelajaran secara rinci dapat dilihat pada aktivitas berikut, 
yaitu (1) mengkritisi visi dan misi pembelajaran, (2) mengkritisi dan 
memberi masukan tentang substansi silabus yang dibuat pendidik, (3) 
mengkritisi dan memberikan pendapat tentang tujuan belajar yang 
akan dicapai dalam proses pembelajaran, (4) mengelola dan menata 
setting kelas sesuai dengan kebutuhan, baik yang menyangkut tata 
letak tempat duduk, media peraga dan media belajar yang digunakan 
dalam pembelajaran, (5) menyampaikan kesiapan belajar dan memulai 
pembelajaran dengan senang hati dan konstruktif, (6) merespon 
apersepsi dan pengantar pembelajaran yang diberikan pendidik yang 
selanjutnya terjadi dialog dan diskusi tentang substansi pembelajaran, 
(7) merespon proses pembelajaran, (8) merespon dorongan untuk belajar 
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keras dan sungguh-sungguh selama pembelajaran, (9) melakukan, 
mencari dan menemukan sumber belajar pendukung di luar medan kelas 
untuk menunjang keberhasilan belajar, (10) menyelesaikan dan mencari 
solusi dalam mengatasi kelambatan atau gangguan dalam pembelajaran, 
(11) memecahkan masalah belajar, baik yang dialami oleh diri sendiri 
maupun teman belajar dengan tetap mempertimbangkan berbagai 
kelemahan dan kelebihannya, dan (12) melakukan evaluasi hasil belajar 
dan evaluasi diri sendiri atas proses dan hasil belajar.

c) Mendayagunakan Pengalaman Generasi milenial dan Potensi 
Lingkungan sebagai Penunjang Sumber Belajar
Lingkungan diartikan sebagai sumber belajar yang dimanfaatkan 

untuk kepentingan pembelajaran siswa sehingga dimungkinkan siswa 
memperoleh pengalaman-pengalaman bermakna sesuai yang diharapkan. 
Potensi yang ada di lingkungan sekitar harus lebih dimanfaatkan dengan 
optimal dan dilibatkan dalam proses pembelajaran. Pasya dalam 
Sunandar (2008) mengemukakan pentingnya lingkungan bagi proses 
pembelajaran adalah sebagai bukti bahwa dipermukaan bumi terjadi 
interaksi baik manusia dengan manusia, manusia dengan alam, maupun 
alam dengan alam, adanya interaksi tersebut dapat dilihat hasilnya 
sebagai media pengajaran. Belajar merupakan interaksi antara manusia 
dengan alam atau peristiwa alam yang terjadi. Dengan demikian dapat 
dipastikan bahwa lingkungan merupakan sumber utama proses belajar. 

Interaksi antara manusia dan alam disekitarnya yang menghasilkan 
ilmu pengetahuan. Dewasa ini kita terjebak pada pandangan bahwa 
yang dimaksud dengan sumber belajar hanya terbatas pada buku-buku, 
pendapat ahli, atau hasil laboraturium.  Pandangan tersebut memang 
tidak seratus persen salah namun telah mengenyampingkan keberadaan 
lingkungan yang pada dasarnya merupakan sumber dari segala sumber 
belajar Sunandar (2017).

Pendayagunaan potensi lingkungan sebagai sumberdaya belajar 
merupakan perwujudan dari prinsip belajar seumur hidup dan 
belajar untuk semua (lifelong education and education for all) yang 
sudah menjadi master konsep pendidikan dunia. Pemanfaatan dan 
pendayagunaan potensi lingkungan sebagai sumber belajar dalam 
pembelajaran dapat dimaknai sebagai upaya penciptaan suasana belajar 
mandiri tanpa bergantung keberadaan pendidik di dalam kelas. Generasi 
milenial harus dibekali pemahaman tentang pemnfaatan berbagai 
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sumber belajar yang tersedia di lingkungannya, baik lingkungan kelas 
maupun lingkungan masyarakat yang dapat diakses untuk memperkaya 
kapabilitas akademis. Pendayagunaan sumber belajar lingkungan juga 
dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan pendidik, 
antara lain tidak hadir dalam pembelajaran, kurang menguasai materi 
belajar, kurang memahami model pembelajaran, karakteristik dan 
kebutuhan generasi milenial, pola pembelajaran tidak menarik, dan 
penampilan membosankan.  

Beberapa sumber belajar masyarakat yang dapat dimanfaatkan 
untuk memperkaya kapasitas diri dan meningkatkan kemampuan belajar 
mandiri menurut Semiawan, antara lain; (1) masyarakat desa atau kota 
di sekeliling baik itu tokoh masyarakat, baik formal maupun informal, 
anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, nenek, kakek, adik, kakak, guru, 
penyuluh dan dosen yang ada di kampus dan masyarakat, pelaku ekonomi, 
baik yang di pasar, keluarga, rumah tangga maupun dunia usaha lainnya, 
pelaku budaya, baik budaya lokal, regional maupun internasional, 
seniman, baik tradisional, kontemporer, maupun ke-kini-an, karyawan 
swasta dan pemerintah yang memiliki kapasitas membelajarkan, 
kelompok sosial kemasyarakatan yang memiliki kekayaan informasi 
pembelajaran, teman belajar, teman kerja dan teman profesi lainnya, 
(2) Lingkungan fisik di sekitar sekolah,  (3) Bahan sisa dan barang bekas 
yang tidak dapat dipakai yang terbuang, mungkin dapat menimbulkan 
pencemaran lingkungan, namun bila kita dapat memanfaatkannya 
dengan cara mendaur ulang dapat menjadi sumber belajar dan al at 
bantu belajar mengajar, (4) Peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi di 
masyarakat, termasuk juga peristiwa incidental  yang menarik perhatian 
siswa karena peristiwa itu tidak akan terulang lagi, dan peristiwa 
tersebut tidak akan ada pada catatan dalam buku atau alam pikir siswa. 
Jadi apabila guru lebih kreatif maka cukup banyak tersedia sumber dan 
alat bantu belajar mengajar di luar dinding sekolah maka guru dapat 
diharapkan mau membawa sesuatu dari lingkungan ke dalam kelas dan 
membawa siswa dari kelas ke lingkungan luar kelas supaya siswa lebih 
banyak belajar dengan lingkungannya.

Pengakuan dan pemanfaatan kekayaan pengalaman peserta ddik dan 
potensi lingkungan adalah hal yang lazim dalam praktik pendidikan orang 
dewasa. Pemanfaatan potensi generasi milenial dan lingkungan belajar 
terbukti telah mampu menciptakan pembelajaran lebih atraktif dan 
menarik, sehingga proses pembelajaran lebih dinamis dan menimbulkan 
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dialog yang lebih seru.  Model pemanfaatan pengalaman belajar dan 
potensi lingkungan generasi milenial dalam aktivitas pembelajaran dapat 
dirupakan dalam bentuk apersepsi atau batu loncatan pembelajaran.  

Proses belajar tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa 
antarab individu dengan pengalaman siswa yang telah dilalui sebelumnya 
di lingkungan, maka dari itu sebelum memulai pelajaran baru guru 
hendaknya berusaha menghubungkan pengalaman anak terdahulu dengan 
bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Apersepsi pembelajaran 
dapat dimulai dengan cara (1) melakukan tanya jawab tentang berbagai 
aktivitas generasi milenial di lingkungan masyarakat, (2) mengungkap 
contoh-contoh orang sukses untuk diambil pelajaran, (3) mengungkap 
kelompok indigenous masyarakat sebagai medan dan media belajar, (4) 
mendesain teknik komunikasi masyarakat sebagai bahan pembelajaran, 
(5) pengalaman sukses dan gagal generasi milenial untuk pembangkitan 
semangat belajar generasi milenial yang lain, dan (6) mengangkat cerita 
rakyat yang kaya akan hikmah kehidupan. Berikut beberapa contoh 
kalimat apersepsi dalam pembelajaran. 
• Sebelum perbincangan pokok bahasan ini kita mulai, saya ingin tahu 

apa yang anda lakukan dalam kurun waktu tiga hari terakhir ini 
terkait dengan pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini?   

• Adakah peristiwa menonjol yang anda alami dalam kehidupan 
keluarga anda dikaitkan dengan matapelajaran ini? 

• Baru saja kita mendengar dan mengetahui peristiwa terbakarnya 
pasar Jaya Makmur, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus 
itu? 

• Kemarin pagi saya melihat ada antrian panjang ratusan manusia yang 
saling berdesak-desakan. Sebagian besar dari mereka adalah kaum 
lansia yang akan mengambil jatah bantuan langsung tunai. Apa yang 
menarik dari peristiwa itu jika dikaitkan dengan pokok bahasan kita 
hari ini? Dapatkah anda memberikan solusi atau alternatif pemecahan 
dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi masyarakat.

• Pak Anto pagi itu sangat sibuk menyiapkan putra-putrinya berangkat 
ke sekolah, sementara Bu Anto sibuk di dapur menyiapkan makan 
pagi. Putra tertua Pak Anto terlihat ikut membantu adiknya 
mengantarkan ke sekolah. Dengan buru-buru Pak Anto mengambil 
peralatan kerja untuk segera berangkat ke tempat kerja, sedangkan 
Bu Anto berangkat menjajakan makanan kecil di pinggir-pinggir 
sekolah. Tolong diceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam 
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keluarga Pak Anto dikaitkan dengan bahasan dalam matapelajaran 
ini.

• Peristiwa yang sangat menghebohkan telah terjadi di lingkungan 
kita, yaitu pembunuhan anak oleh orang tua kandungnya sendiri. 
Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tua tersebut? Kenapa hal 
itu bisa terjadi pada anaknya sendiri? Mengapa tetangga sekitar 
sampai tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut?
Masih banyak contoh dan kejadian di lapangan yang dapat diangkat 

sebagai bahan dasar pembelajaran, sekaligus sebagai batu loncatan 
untuk menyampaikan bahasan dalam suatu matapelajaran. Contoh-
contoh tersebut di atas merupakan kejadian nyata yang didesain sebagai 
pembuka pembelajaran yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk 
memasuki perbincangan pembelajaran. Strategi ini dianggap telah 
mampu mendongkrak perhatian dan motivasi generasi milenial untuk 
aktif terlibat dalam pembelajaran. 

Namun demikian, pemanfaatan potensi generasi milenial dan 
lingkungan sebagai bahan pembelajaran bergantung pada kemampuan 
dan kecerdikan pendidik dalam mengolah informasi yang berasal dari 
kedua sumber tersebut. Jika pemanfaatan pengalaman generasi milenial 
dan potensi lingkungan dilakukan pada saat yang tepat, maka dapat 
dipastikan pembelajaran akan lebih dinamis, lebih hidup dan tidak akan 
kekurangan ide dalam menjelaskan persoalan belajar. 

d) Membangun Interaksi Pembelajaran Berbasis Interaksi Konsultatif-
Dialogik
Pola interaksi edukatif dalam pembelajaran transformatif 

merupakan hubungan timbal balik antara pendidik dan generasi milenial 
yang dibangun atas dasar kepercayaan (trust) dan saling membutuhkan 
antara keduanya. Agar dapat membangun interaksi pembelajaran yang 
konsultatif dialogic guru harus mampu mendorong minat generasi 
milenial, mengetahui karakteristik generasi milenial, serta memiliki 
kesiapan mengenai materi ajar. Dalam hal ini peran pendidik tidak 
sebatas mengajar dan mendidik, pendidik harus mampu memerankan 
diri sebagai fasilitator belajar, yang di dalamnya meliputi perannya 
sebagai katalisator belajar, penghubung sumber belajar, pembantu 
proses belajar dan pembantu solusi persoalan pembelajara.

Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan pendidik dalam proses 
interaksi pembelajaran, yaitu (1) mensosialisasikan silabus belajar, (2) 
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bersama generasi milenial merumuskan tujuan belajar, (3) bersama 
generasi milenial menghayati visi dan misi belajar, (4) mendiskusikan 
bahan belajar, (5) mengajak generasi milenial mendesain setting 
belajar, (6) mengajak generasi milenial merencanakan pola evaluasi 
belajar, (7) mengajak dialog, berdiskusi, mengungkap perasaan generasi 
milenial, (8) mengungkap gagasan generasi milenial sebagai pembuka 
awal pembelajaran sekaligus bahan dasar pembelajaran, (9) memberi 
penguatan, dorongan, dan saran edukatif sesuai dengan kebutuhan, 
(10) menghargai dan menghormati pendapat generasi milenial, (11) 
mengingatkan dan mengajak  generasi milenial untuk rajin belajar, 
(12) menerima eksistensi generasi milenial apa adanya secara wajar, 
(13) menghargai prestasi generasi milenial dan mendorong untuk 
terus belajar dan berprestasi lebih baik, (14) memfasilitasi generasi 
milenial menemukan dan mencari sumber belajar secara  mandiri tanpa 
bergantung pada pemberian dan perintah dosen, (15) mendiskusikan 
media belajar yang bisa diakses generasi milenial, (16) memberikan 
alternatif pilihan sumber belajar, (17) memfasilitasi generasi milenial 
dalam memecahkan masalah belajar, (18) memfasilitasi untuk 
menemukan alternatif pemecahan masalah, (19) memanfaatkan ide 
generasi milenial untuk memecahkan masalah belajar, (20) memberikan 
gambaran tentang kemungkinan terjadinya hambatan atau persoalan 
belajar dan pembelajaran, dan (21) mendorong generasi milenial untuk 
mengambil keputusan sendiri secara bertanggungjawab.

e)   Rambu-Rambu Pola Interaksi Edukatif Dalam Pembelajaran 
Transformatif
Dalam implementasi pembelajaran, empat fungsi fasiltator,  yaitu a) 

catalyst, b) resources linker, c) process helper, dan d) solution giver/
helper (Havelock,1988, 1995), tidak harus dilakukan secara bertahap 
dan hierarkhis, tetapi dilakukan secara simultan dan berkesinambungan 
sesuai dengan skala prioritas persoalan yang harus segera ditangani. Dalam 
praktik pembelajaran, bisa saja persoalan generasi milenial berkenaan 
dengan kesulitan menghubungi sumber belajar akan berhimpitan dengan 
masalah proses belajar atau kesulitan memecahkan masalah belajar. 
Oleh karena itu, pendidik sebagai fasilitator harus berpandangan bahwa 
generasi milenial adalah pribadi yang utuh dengan segala kelebihan 
dan kelemahan yang keduanya saling bertautan dan harus diperlakukan 
secara terintegratif. 
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Berikut sejumlah rambu-rambu tabel interaksi edukatif pembelajaran 
transformatif dalam peningkatan kreativitas belajar generasi milenial.

Tabel 6: Rambu-rambu tabel interaksi edukatif pembelajaran 
transformatif

Peran
pendidik sbg 

fasilitator 
belajar

Rambu-rambu
proses

fasilitasi

Generasi milenial 
sbg subjek selajar

Pendayagunaan 
potensi lingkungan 

Aktivitas 
generasi milenial 
dlm pembelajaran 

fasilitatif

Suasana 
pembelajaran

•	 Katalisator/
motivator 
belajar 

•	 PMembantu 
proses be-
lajar  

•	 Penghu bung 
sumber 
belajar

Bersama  generasi milenial 
melakukan hal-hal berikut:
•	 Menganalisis peta 

konsep hakikat belajar 
dan pembelajaran

•	 Merekonstruksi pemaha-
man  generasi milenial 
ttg hakikat dan filosofi 
pembelajaran

•	 Merencanakan pembe-
lajaran berdasar atas 
tujuan dan kebutuhan 
belajar

•	 Merencanakan desain 
kegiatan pembelajaran 
dan evaluasi yg berkara-
kter reflective thinking- 
self evaluation 

•	 Mendorong terjadinya 
percepatan proses 
belajar

•	 Meningkatkan keak-
tivan dan semangat 
belajar  generasi 
milenial melalui 
reinforcement,reward, 
dan punishment.

•	 Menggunakan apersepsi  
pembelajaran berdasar-
kan tujuan belajar

•	 Memanfaatkan lingkun-
gan sbg sumber belajar: 
untuk apersepsi, 
pengayaan bahan, dan 
evaluasi/ monitoring 
pembelajaran  

•	 Menerapkan kata-
kata persuasive untuk 
meningkatkan semangat 
belajar

•	 Melakukan motoring 
pembelajaran melalui 
kegiatan interaktif, 
dialogis dan reflektif

•	 Mengidentifikasi berb-
agai potensi lingkungan 
insani dan noninsani yg 
dpt dimanfaatkan untuk 
pengayaan sumber 
belajar

•	 Merumuskan  strategi 
pemanfaatan sumber-
daya lingkungan untuk 
keperluan pengayaan 
sumber belajar

•	 Mendorong  generasi 
milenial untuk meman-
faatkan potensi lingkun-
gan masyarakat untuk 
sumber belajar

•	 Mengantisipasi dan 
mengidentifikasi per-
masalahan belajar yg 
mungkin akan muncul 
dalam pembelajaran

•	 Membangun kesiapan  
generasi milenial 
dlm menghadapi dan 
mengatasi berbagai 
masalah yg muncul dlm 
pembelajaran

Generasi mile-
nial memerankan 
dirinya sebagai 
pelaku dan sasaran 
utama  pembelaja-
ran, dengan cara:
•	 Aktif terlibat & 

melibatkan diri 
dlm perenca-
naan, pelaksa-
naan (proses), 
monitoring & 
evaluasi pembe-
lajaran:  dilaku-
kan bersama 
pendidik, teman 
sejawat dan 
dilakukan sendiri 
scr individual

•	 Aktif terlibat & 
melibatkan diri 
dlm peningkatan 
percepatan ter-
jadinya interaksi 
proses belajar

•	 Aktif terlibat & 
melibatkan diri 
dlm membangun 
kelancaran 
proses pembe-
lajaran

•	 Aktif terlibat & 
melibatkan diri 
dalam mengi-
dentifikasi dan 
memanfaatkan 
sumber belajar 
masyarakat 
untuk pengayaan 
bahan belajar

•	 Aktif terlibat 
dan melibatkan 
diri dalam upaya 
pemecahan 
masalah belajar 
yang muncul 
dalam seluruh 
kegiatan pembe-
lajaran

•	 Aktif terlibat 
dan melibatkan 
diri dalam 
perencanaan 
dan pelaksanaan 
monitoring 
evaluasi pembe-
lajaran

•	 Aktif terlibat 
dan melibatkan 
diri dalam me-
nentukan tindak 
lanjut pembela-
jaran, baik pada 
saat setelah 
lulus maupun 
dalam mengikuti 
ujian.

Generasi milenial 
memiliki kapasitas 
dan kapabilitas 
dlm:
•	 Memahami po-

tensi lingkungan 
sbg sumberdaya 
belajar yg dpt 
dimanfaatkan 
untuk pening-
katan motivasi 
belajar

•	 Mendayagunakan 
potensi ling-
kungan belajar, 
baik yang ada di 
kelas maupun di 
luar kelas untuk 
meningkatkan 
kecepatan 
belajar

•	 Memahami po-
tensi lingkungan 
sebagai sumber 
belajar

•	 Memanfaatkan 
potensi sumber-
daya  lingkungan 
untuk memecah-
kan masalah 
belajar

Beberapa contoh 
potensi lingkungan 
sebagai sumber be-
lajar antara lain:
•	 Tokoh ma-

syarakat, baik 
formal maupun 
informal. 

•	 Anggota kelu-
arga, yaitu ayah, 
ibu, nenek, 
kakek, adik, ka-
kak dan saudara 
lainnya.

•	 Guru,  penyuluh 
dan dosen yang 
ada di kampus 
dan masyarakat.

•	 Pelaku ekonomi, 
baik yang di 
pasar, keluarga, 
rumah tangga 
maupun dunia 
usaha lainnya. 

•	 Pelaku budaya, 
baik budaya 
lokal, regional 
maupun interna-
sional.

•	 Seniman, baik 
kontemporer, 
tradisional mau-
pun ke-kini-an.

•	 Karyawan swasta 
dan pemerintah 
yang memiliki 
kapasitas mem-
belajarkan.

Dalam aktivitas 
pembelajaran  
generasi milenial 
memiliki karakter 
dan perilaku 
sebagai berikut:
•	Aktif meng-

hadiri belajar, 
aktif bertanya, 
menjawab dan 
memecahkan 
masalah pem-
belajaran

•	Aktif meny-
elesaikan tugas 
belajar baik 
secara kelom-
pok maupun 
mandiri

•	Mampu meman-
faatkan sumber 
belajar, baik di 
kelas maupun 
yang ada di 
lingkungannya

•	Saling menghar-
gai pendapat 
teman, terjadi 
dialog dan 
diskusi, terjadi  
perdebatan 
edukatif, 
aktif, bertanya, 
menjawab, dan 
memecahkan 
masalah be-
lajar.

•	Melakukan inter-
aksi pembelaja-
ran secara aktif 
sesuai dengan 
rencana dan 
tujuan pembe-
lajaran

•	Saling memberi-
kan ide dalam 
merumuskan al-
ternatif strategi 
belajar yang 
akan dipilih 
sesuai dengan 
karakter kelas 
dan peserta  
belajar. 

•	Memutuskan 
strategi belajar 
bersama  pendi-
dik   berdasar-
kan hasil dialog 
dan diskusi

•	Melakukan dialog 
dan berdiskusi 
dengan  pen-
didik tentang 
strategi pen-
emuan berbagai 
sumber belajar 
yang ada di 
lingkungan  gen-
erasi milenial.

•	Menggali sumber 
dan media 
belajar untuk 
pengayaan 
pembelajaran

•	 Memulai pekerjaan 
atau pelajaran dengan 
senang hati.

•	 Mendayagunakan ling-
kungan sebagai media 
belajar.

•	 Berusaha meng-
gali sesuatu yang belum 
dipahami.

•	 Suka mempelajari ses-
uatu yang belum diteke-
tahui orang lain.

•	 Tidak mudah menyetujui 
sesuatu yang belum 
terbukti  

•	 Suka mengeksplorasi 
sesuatu yang belum 
diketahui orang lain

•	 Suka menyampaikan 
pengalaman baru kepada 
orang lain.

•	 Suka menggunakan atau 
memanfaatkan informasi 
yang baru.

•	 Mempelajari sesuatu 
sampai tuntas.

•	 Pandai atau suka men-
ganalogan masalah yang 
bersifat maya atau fiktif 
ke dalam dunia nyata  

•	 Rajin menghadiri keg-
iatan pembelajaran.

•	 Tidak suka membolos 
dalam kegiatan pembe-
lajaran.

•	 Rajin belajar secara 
mandiri, baik di rumah 
maupun di kelas.

•	 Jarang terlambat dalam 
menghadiri kegiatan 
belajar.

•	 Suka menjawab per-
tanyaan dari  pendidik 
maupun teman lain.

•	 Tidak pernah terlambat 
dalam mengumpulkan 
tugas belajar.

•	 Berani berdebat dan 
minta klarifikasi kepada 
lawan bicara/dialog 
ketika. persoalan yang 
dibicarakan dianggap 
belum tuntas  

•	 Mampu menyelesaikan 
pekerjaan lebih awal 
dari yang lain.

•	 Pandai menggunakan 
dan memilih bahasa 
yang mudah dipahami 
sehingga masalah rumit 
menjadi sederhana.

•	 Suka memberikan 
alternatif jawaban atau 
pemecahan dalam setiap 
permasalaha.

•	 Tidak suka mengulangi 
pembicaraan yang sudah 
jelas.

•	 Mudah beradaptasi 
terhadap situasi yang 
baru dikenalnya.

•	 Pandai membuat suasana 
menjadi lebih atraktif 
dan menarik  
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Peran
pendidik sbg 

fasilitator 
belajar

Rambu-rambu
proses

fasilitasi

Generasi milenial 
sbg subjek selajar

Pendayagunaan 
potensi lingkungan 

Aktivitas 
generasi milenial 
dlm pembelajaran 

fasilitatif

Suasana 
pembelajaran

•	 MMembantu 
memecah 
kan masalah 
belajar 

•	 Mendorong  generasi 
milenial untuk men-
sikapi dan menghadpi 
persmasalahan belajar 
sebagai pemicu untuk 
meningkatkan kesung-
guhan belajar

•	 Mengidentifikasi ke-
berhasilan orang lain 
sbg pendorong untuk 
membangun keber-
hasilan diri dan menga-
tasi permasalahan yang 
muncul

•	 Kelompok sosial 
kemasyarakatan 
yang memiliki 
kekayaan infor-
masi pembela-
jaran. 

•	 Teman belajar, 
teman kerja dan 
teman profesi 
lainnya.

•	 Peristiwa in-
sidental yang 
terjadi di ling-
kungan sekitar.

•	Melakukan dialog 
dan diskusi 
tentang berb-
agai kesulitan 
belajar, 

•	 Menentukan 
alternatif pem-
ecahan masalah 
secra bijak 
untuk menyele-
saikan masalah 
belajar.

•	Memecahkan 
masalah melalui 
proses dialog 
dan saling 
menghormati 
masing-masing 
pendapat orang 
lain

•	 Mengalami pen-
ingkatan dalam 
hal kehadiran 
belajar

•	 Menerima 
strategi pembe-
lajaran sebagai 
alat untuk 
memecahkan 
masalah belajar

•	 Mampu memutuskan 
permasalahan dengan 
cepat dan tepat.

•	 Menerapkan hasil belajar 
dalam kehidupan nyata.

•	 Mengakui kelemahan diri 
dan kelebihan orang lain

•	 Taat terhadap komit-
men dan kesepakatan 
bersama.

•	 Kemampuannya diakui 
oleh orang lain.

•	 Suka memberikan 
bantuan belajar kepada 
orang lain.

•	 Percaya diri terhadap 
keputusan dan pekerjaan 
yang telah dilakukannya

f)    Memilih Dan Menerapkan Kata-Kata Persuasif Dalam Pembelajaran  
Pengoptimalan keberhasilan penerapan model pembelajaran 

transformatif ini diperlukan kekayaan dan kemampuan pendidik 
dalam menyampaikan kata-kata persuasif yang mampu mendorong 
dan membangkitkan kepercayaan generasi milenial untuk lebih kreatif 
dalam belajar. Berikut beberapa contoh kata-kata persuasif yang dapat 
diterapkan dalam pembelajaran transformatif.
• Saudara memiliki kekayaan pengalaman yang hebat, tentu saudara 

pasti berhasil jika mampu memanfaatkan pengalaman itu dengan 
baik.

• Saya yakin anda mampu belajar dengan baik karena anda memiliki 
potensi yang sangat luar biasa.

• Peluang dan kesempatan ini tidak akan berulang lagi, oleh karena 
itu manfaatkan sebaik mungkin agar anda lulus dengan baik.

• Anda pasti akan bisa melanjutkan kuliah jika anda belajar dengan 
baik dan mampu mengelola kemampuan anda.

• Pekerjaan yang anda tekuni saat ini tentu menunggu kemampuan 
yang anda peroleh dari belajar ini.

• Belajarlah dengan tekun, baik dan disiplin meskipun dosen tidak 
ada di kelas karena kesungguhan anda pasti mendapat imbalan pada 
suatu saat.

• Kalau orang lain bisa mencapai keberhasilan secara gemilang kenapa 
anda tidak bisa.
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• Belajar adalah kewajiban setiap manusia sebagai khalifah di muka 
bumi

• Anda akan mendapat penghormatan dan apresiasi dari orang lain 
jika anda juga menghormati orang lain.

• Hargailah pendapat teman niscaya anda juga akan dihargai oleh 
orang lain.

• Ada temuan menarik untuk kita renungkan, bahwa hasil belajar 
yang diperoleh dari proses belajar mandiri atau atas dasar kehendak 
sendiri lebih bermakna dalam kehidupan.

• Saya telah membaca dan memeriksa pekerjaan anda dan hasilnya 
sangat luar biasa, meskipun beberapa hal perlu diulangi lagi.

• Ternyata anda mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik 
meskipun anda bekerja sendiri tanpa bantuan langsung dosen.

• Berhati-hatilah dalam mengerjakan setiap pekerjaan, sebab hasil 
kerja anda tentu akan dinilai oleh orang lain kapan pun dan di mana 
pun.

• Tidak ada pekerjaan yang sia-sia jika dikerjakan dengan penuh 
kesungguhan.
Kata-kata persuasif tersebut hanyalah contoh atau inspirasi 

bagi pendidik untuk mengembangkan strategi apresiasi belajar 
untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang perlu diingat bahwa 
implementasi di lapangan sangat ditentukan oleh suasana hati 
generasi milenial, suasana medan pembelajaran, suasana daya dukung 
pembelajaran dan suasana hati pendidik dalam proses pembelajaran.

g)   Persyaratan Pendidik dalam Pembelajaran Fasilitatif
Berkaitan dengan perannya sebagai fasilitator belajar, menurut 

Sanjaya dalam Agustina (2017:3)  terdapat sejumlah persyaratan yang 
harus dipahami pendidik agar peran dimaksud dapat dijalankan dengan 
baik, yaitu pendidik harus melakukan diantaranya: (1) Menjadi pendengar 
yang baik. Generasi milenial merupakan aktor yang utama yang memai 
nkan peran dalam proses pembelajaran, sedangkan guru sebagai 
fasilitator harus memberikan kesempatan bagi generasi milenial untuk 
aktif.  Upaya untuk mentransfer peran fasilitator kepada pelajar dapat 
dilakukan setidaknya 2. Bersabarlah.  Aspek kunci pembelajaran adalah 
generasi milenial berproses belajar secara mandiri.  Jika guru tidak sabar 
untuk melihat prosesnya dengan lancar dan kemudian mengambil alih 
prosesnya, maka ini sama dengan guru yang memanfaatkan kesempatan 
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belajar siswa.  3. Menghargai dan rendah hati. Guru mampu menghargai 
generasi milenial dengan menunjukkan minat yang sungguh sungguh pada 
pengetahuaan dan pengalaman mereka 4. Mau belajar. Seorang guru 
tidak akan dapat bekerja sama dengan generasi milenial apabila dia tidak 
ingin memahami atau belajar tentang mereka. 5. Bersikap sederajat. 
Guru perlu menjadi sahabat bagi generasi milenial dengan bersikap 
sederajat sehingga dapat ditterima oleh generasi milenial. 6. Bersikap 
akrab dan melebur. Hubungan antara guru dan generasi milenial haruslah 
dibuat dengan suasana yang penuh kekraban, kegiatan belajar mengajar 
dilakukan dengan santai dan bersifat dari hati ke hati sehingga generasi 
milenial tetap merasa nyaman dan tidak merasa kaku atau sungkan saat 
berhubungan dengan guru. 7. Tidak berusaha menceramahi. Guru tidak 
perlu menunjkkan diri sebagai orang yang maha tahu, guru bersikap 
saling memahami dan tidak terlalu menceramahi generasi milenial. 
Pada dasarnya generasi milenial memiliki pengalaman, pendirian dan 
keyakinan tersendiri oleh sebab itu guru sebaiknya berusaha untuk saling 
berbagi pengalaman sehingga diperoleh pengetahuan yang kaya diantara 
keudanya. 8 berwibawa. Meskipun pembelajaran harus berlangsung 
dalam suasana yang akrab dan santau, seorang fasilitator sebaiknya tetap 
dapat menunajukkan kesungguhan di dalam bekerja dengan generasi 
milenialnya sehingga generasi milenial akan tetap menghargainya. 9. 
Tidak memihak dan mengkritik. Di tengah kelompok generasi milenial 
seringkali terjasi pertentangn pendapat. Dalam hal ini, diupayakan 
guru bersikap netral dan berusaha memfasilitasi komunikasi di antara 
pihak pihak yang berbeda pendapat untuk mencari kesepakatan dan 
jalan keluarnya. 10. bersikap positif guru mengajak generasi milenial 
untuk memahami keadaan dirinya dengan menonjolkan potensi potensi 
yang ada, bukan sebaliknya mengeluhkan keburukan keburukan. Perlu 
diingat, potensi terbesar setiap generasi milenial adalah kemauan dari 
manusianya sendiri untuk merubah keadaan. 

Penerapan pembelajaran transformatif diharapkan dapat 
menunaikan aspek kognitif afektif dan psikomotor. Dengan penerapan 
model pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn 
ini berubah menjadi suasana belajar yang konstruktif, saling respek 
terhadap teman belajar, pendidik dan lingkungan belajar, proses belajar 
lebih kreatif, menyenangkan dan penuh rasa tangungjawab.
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D. Indikator Kreativitas Belajar

Terdapat sejumlah rambu-rambu indikator yang harus diperhatikan 
dalam implementasi pembelajaran transformatif. Beberapa indikator 
kreativitas belajar yang dapat dicapai melalui penerapan model 
pembelajaran transformatif ini diangkat dari pendapat Lipman, (1998), 
Taylor (1964), Munandar (1999), dan Makhiguchi (1998). Struktur dan 
tahapan kreativitas belajar digali atas dasar pendapat Treffingger 
sebagaimana diangkat oleh Munandar (1999), yaitu basic tools (tingkat 
1) dan practice with process (tingkat 2) dan working with real problems 
(tingkat 3). 

Tingkat 1 basic tools adalah teknik kreativitas meliputi keterampilan 
berpikir divergen dan teknik-teknik kreatif lainnya. teknik dasar yang 
digunakan adalah pertanyaan terbuka dan sumbang saran. Pada level 
ini dikembangkan kelancaran dan kelenturan berpikir serta kesediaan 
mengungkapkan pemikiran kreatif kepada orang lain. Basic tool 
atau teknik kreativitas meliputi keterampilan berpikir divergen dan 
teknik kreatif. Adapun kegiatan pembelajaran pada tahap I yaitu (1) 
generasi milenial dihadapkan pada pertanyaan pertanyaan terbuka 
yang menimbulkan minat generasi milenial, 2) mengajukan pertanyaan 
pertanyaan yang memberikan kesempatan timbulnya berbagai macam 
jawaban, 3) sumbang saran, keterbukaan dalam memberikan gagasan, 
menerima dan menghasilkan banyak gagasan, 4) penulisan gagasan, 
5) penyusunan sifat, yaitu tejknik yang digunakan untuk menimbulkan 
banyaj gagasan tentang suatu objek atau masalah, 6) mengaitkan 
hubungan, yaitu merumuskan hubumuskan antara objek ibjek atau 
situasi yang dimasalahkan dengan unsrut lain untuk menimbiulkan 
gagasan baru.  

Tingkat II practice with process adalah teknik kreativitas yang 
memberikan kesempatan kepada generasi milenial untuk menerapkan 
keterampilan yang dipelajari pada tingkat sebelumnya dalam 
situasi praktis pembelajaran dan kehidupannya. Teknik teknik yang 
digunakan dalam tahap ini antara lain: 1) analisis morfologis, yaitu 
pengidentifikasian ide ide baru dengan cara mengkaji secara cermat 
struktur masalah, 2) bermain peran dan sosial drama, siswa mengambil 
peran untuk belajar menangani konfluik dan masalah yang timbul dari 
kehidupannya, 3) synectis, mempertemukan bersama unsur unsur untuk 
memperoleh pandangan baru. Pendidik dapat memberikan suatu cerita 
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yang berkaitan dengan kehidupan sehari hari terkait dengan meteri yang 
diajarkan, 4) membuat kesimpulan terhadap penyelesaian masalah. 

Tahap III working with real problems, pada teknik ini generasi 
milenial didorong untuk menggunakan berbagai cara untuk menggunakan 
keterampilan yang telah diperoleh dari kehidupan nyata. Penekanannya 
pada tahap ini adalah generasi milenial dapat memecahkan masalah 
secara bebas dan mandiri dengan menggunakan proses berfikir yang 
kreatif. Tujuan dari tahap keterlibatan dalam tantangan nyata adalah 
menerapkan konsep tentang materi yang diajarkan. (Munandar, 
1999:248-249). Teknik pemecahan masalah terdiri dari : 1) Menemukan 
fakta, yaitu siswa mampu menemukan permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi, 2) Menemukan masalah, yaitu siswa diharapkan agar dapat 
menjelaskan masalah dengan melihat masalah dari sudut atau objek yang 
berbeda-beda, 3) Menemukan gagasan, yaitu siswa diupayakan mampuu 
untuk mengembangkan gagasan sebanyak mungkin guna memecahkan 
permasalahan yang diberikan, 4) Menemukan penyelesaian, yaitu siswa 
diharapkan dapat menemukan tolak ukur untuk menilai setiap gagasan, 
5) Menemukan penerimaan, yaitu siswa diupayakan dapat memilih 
gagasan-gagasan yang paling baik untuk menemukan suatu hasil akhir 
yang dapat.

Munandar, berpendapat bahwa indikator kreativitas sebagai 
berikut: “1) memiliki rasa ingin tahu yang besar; 2) sering mengajukan 
pertanyaan yang berbobot; 3) memberikan banyak gagasan dan usul 
terhadap suatu masalah; 4) mampu menyatakan pendapat secara spontan 
dan tidak malu-malu; 5) mempunyai atau menghargai rasa keindahan; 
6) mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak 
mudah terpengaruh oleh orang lain; 7) memiliki rasa humor yang 
tinggi; 8) mempunyai daya imajinasi yang kuat; 9) mampu mengajukan 
pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dari orang lain 
(orisinal); 10) dapat bekerja sendiri; 11) senang mencoba hal-hal baru; 
12) mampu mengembangkan atau merinci suatu gagasan (kemampuan 
elaborasi).”

Dalam upaya meningkatkan kreativitas, pendidik harus mampu 
mengajak generasi milenial untuk senantiasa bersikap terbuka, generasi 
yang mampu menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga 
pedidik akan mudah mengenali karakteristik siswa guna pembentukan 
keterampilan dan kreativitas dalam diri siswa itu sendiri. Hal hal yang 
dapat dilakukan pendidik untuk meningkatkan kreativitas siswa adalah 
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: 1) memilih topic masalah yang menarik dan mampu mengajak siswa 
untuk berfikir luas dalam menyelesaikan suatu permasalahan, 2)  
mengikutsertakan siswa dalam menyusun dan merencanakan kegiatan 
belajar, 3) memberikan reward kepada siswa, 4) Memulai pelajaran 
dengan penuh semangat dan senang hati, (5) Mendayagunakan 
lingkungan sebagai media belajar, (6) Berusaha menggali sesuatu yang 
belum dipahami, (7) mempelajari sesuatu yang belum diketahui orang 
lain, 8)  mengeksplorasi sesuatu yang belum diketahui, 9) menggunakan 
atau memanfaatkan informasi yang dianggap baru, (10) Mempelajari 
sesuatu sampai tuntas, (11) Pandai menganalogan masalah yang bersifat 
maya atau fiktif ke dalam dunia nyata yang mudah dipahami, (12) 
Tidak suka membolos dalam kegiatan pembelajaran, (13) Rajin belajar 
secara mandiri, baik di rumah maupun di kelas, (14) Jarang terlambat 
dalam menghadiri kegiatan belajar, (15) Menjawab pertanyaan dari 
pendidik maupun teman yang lain, (16) Tidak pernah terlambat dalam 
mengumpulkan tugas belajar, (17) Berani berdebat dan minta klarifikasi 
kepada lawan bicara atau dialog ketika persoalan yang dibicarakan 
dianggap belum tuntas atau tidak benar, (18) Mampu menyelesaikan 
pekerjaan lebih awal dari yang lain, (19) Pandai menggunakan dan 
memilih bahasa yang mudah dipahami sehingga masalah rumit menjadi 
sederhana, (20) Suka memberikan alternatif jawaban atau pemecahan 
dalam setiap permasalahan, (21) Tidak suka mengulangi pembicaraan 
yang sudah jelas, (22) Mudah beradaptasi terhadap situasi yang baru 
dikenalnya, (23) Pandai membuat suasana menjadi segar dan menarik 
karena ide-ide segar, (24) Mampu memutuskan permasalahan dengan 
cepat dan tepat, (24) Menerapkan hasil belajar dalam kehidupan nyata, 
(25) Mengakui kelemahan diri dan kelebihan orang lain (jujur terhadap 
kemampuannya), (26) Taat terhadap komitmen dan kesepakatan 
bersama, (27) Suka memberikan bantuan belajar kepada orang lain, 
dan (28) Percaya diri terhadap keputusan dan pekerjaan yang telah 
dilakukannya.

Menurut Oemar Hamalik (2003) dalam mengembangkan kreativitas 
siswa, guru perlu menyediakan kondisi belajar yang memungkinkan 
terjadinya penambahan aspek keluwesan, keaslian dan kuantitas 
dari kreativitas yang dimiliki siswa. Puncak suasana belajar adalah 
terciptanya dinamika positif kelas dan kreativitas generasi milenial dalam 
pembelajaran, termasuk kreativitas pendidik dalam membelajarkan. 
Dengan demikian, produk yang diperoleh generasi milenial bukan sekedar 



114 Pembelajaran Transformatif: Model Pembelajaran yang Memberdayakan

kelulusan saja, tetapi juga terbentuknya kapasitas dan kapabilitas diri 
dalam mengelola proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik 
generasi milenial sebagai orang dewasa belajar.

Evaluasi Pembelajaran
Salah satu evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah 

melihat sejauh mana perkembangan kreativitas siswa dalam mengikuti 
proses pembelajaran, sehingga dapat diketahui langkah yang perlu 
diambil setelah pembelajaran selesai. Jamaris memaparkan bahwa secara 
umum karakteristik dari suatu bentuk kreativitas tampak dalam proses 
berpikir saat seseorang memecahkan masalah, yaitu: “1) kelancaran 
dalam memberikan jawaban dan atau mengemukakan pendapat atau 
ide-ide; 2) kelenturan berupa kemampuan untuk mengemukakan 
berbagai alternatif dalam memecahkan masalah; 3) keaslian berupa 
kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide atau karya yang asli hasil 
pemikiran sendiri; 4) elaborasi berupa kemampuan untuk memperluas 
ide dan aspek-aspek yang mungkin tidak terpikirkan atau terlihat oleh 
orang lain; dan 5) keuletan dan kesabaran dalam menghadapi suatu 
situasi yang tidak menentu”. Di samping output berupa kreativitas 
belajar, model pembelajaran transformatif diharapkan juga mampu 
menghasilkan dampak (outcome) pembelajaran berupa kepercayaan diri 
dan tanggungjawab generasi milenial dalam setiap pikiran dan tindakan 
yang dilakukan.

Orientasi utama evaluasi pada pembelajaran transformatif 
adalah critical reflective, self awareness, self evaluation, dan self 
improvement. Alat evaluasi yang dapat digunakan antara lain berupa 
lembar isian (learning sheet) yang berisi tentang kreativitas generasi 
milenial dalam pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 
Learning creativity sheet untuk merekam kreativitas belajar dapat 
diperiksa pada Lampiran 1. 
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BAB VIII
STRATEGI PENGEMBANGAN 

MODEL PEMBELAJARAN 
TRANSFORMATIF

Pada bab ini akan di bahas penelitian tentang Pengembangan 
Transformatif learning. Terdapat 2 tahap pengembangan transformative 
learning, antara lain; 1) Rekonstruksi draf model, 2) Rekonstruksi 
model final. Kedua pengembangan tersebut melalui beberapa langkah 
metodologis diantaranya  : 1) Pendekatan dan Prosedur pengembangan, 
2) Indikator Kreativitas pembelajaran, 3) Sasaran dan Subjek Penelitian, 
4) Desain penelitian, 5) Analisis dan penafsiran data, 6) Uji validitas, 7) 
Kriteria keberhasilan. 

A. Pendekatan dan Prosedur Pengembangan

Pendekatan dalam transformative learning ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitataif dengan metode educational research 
and development (rnd). RnD adalah metode penelitian yang digunakan 
untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan metode 
tersebut. Dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan atau 
Research and Development (R&D), merupakan metode penelitian yang 
digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang 
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digunakan dalam pendidikan dan pembelajaranseperti tujuan belajar, 
metode, cara, prosedur, kurikulum, evaluasi, baik berupa perangkat 
keras maupun perangkat lunak.

Tujuan akhir R&D pendidikan adalah menghasilkan produk baru 
untuk mengembangkan dan memvalidasi performansi kerja pendidikan 
dan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat menjadi 
lebih efektif dan/atau lebih efisien, serta sesuai dengan tuntutan 
kebutuhan. Poduk pendidikan yang divalidasi dalam pengembangan ini 
adalah model pembelajaran berupa prosedur pembelajaran, strategi 
pembelajaran, substansi pembelajaran, tujuan pembelajaran dan 
evaluasi pembelajaran.

Berpijak pada guide-line yang dikembangkan Borg dan Gall, terdapat 
10 (sepuluh) tahapan dalam R&D yang secara singkat dapat dijelaskan 
sebagai berikut, yaitu 
1)	 Research and information collecting, yaitu melakukan penelitian 

dan pengumpulan informasi, termasuk membaca, mengobservasi 
kegiatan pembelajaran; langkah pertama ini meliputi: 
a) analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian 

skala kecil dan standar laporan yang dibutuhkan. Untuk 
melakukan Analisis kebutuhan ada beberapa kriteria, yaitu: 1) 
Apakah produk yang akan dikembangkan merupakan hal  yang 
penting bagi pendidikan? 2)Apakah produknya mempunyai 
kemungkinan untuk dikembangkan? 3)Apakah SDM yang 
memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang 
akan mengembangkan produk tersebut ada? 4) Apakah waktu 
untuk mengembangkan produk tersebut cukup? 

b) studi literatur: studi literatur dilakukan untuk pengenalan 
sementara terhadap pendidikan transformatif. Studi literatur ini 
dikerjakan untuk mengumpulkan temuan riset dan informasilain 
yang bersangkutan dengan pendidikan transformatif yang 
direncanakan. 

c) Riset skala kecil: pengembang sering mempunyai pertanyaan 
yang tidak bisa dijawab dengan mengacu pada reseach belajar 
atau teks professional. Oleh karenanya pengembang perlu 
melakukan riset skala kecil untuk mengetahui beberapa hal 
tentang pendidikan transformative . 

 2. Planning, yaitu  merencanakan  prototipe  komponen  yang akan 
dikembangkan dalam pembelajaran transformatif, yang terdiri 
atas pengembangan peran pendidik sebagai fasilitator, peran 
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generasi milenial sebagai subjek belajar, langkah-langkah edukatif 
pembelajaran, kata-kata persuasif dalam fasilitasi pembelajaran 
dan pola interaksi edukatif; 

3. Development  preliminary  from  of product,  yaitu  mengembangkan  
prototipe awal model pembelajaran transformatif yang berupa 
model konseptual; menentukan sarana dan sumber belajar yang 
digunakan dalam pendidikan tranformatif, menentukan tahap 
pelaksanaan, menentukan deskripsi tugas pihak pihak yang terlibat 
dalam pendidikan transformative.  

4. Preliminary field testing, yaitu melakukan validasi eksternal dan 
ujicoba terbatas terhadap model awal yang telah dirumuskan dalam 
bentuk konseptual, dan ujicoba dilakukan terhadap matakuliah di 
luar kelompok eksperimen yang memiliki kemiripan karakteristik 
dengan kelompok eksperimen; 

5. Main product revision, yaitu merevisi model  awal  hasil  ujicoba  
terbatas, baik substansi, struktur dan pedoman operasional model; 

6.  Main field  testing, Menguji penerapan pendidikan transformative 
secara lebih luas 1)Melakukan uji efektifitas konsep, menggunakan 
teknik eksperimen model pengulangan; melakukan uji coba lapangan; 

7. Operasional  product  revision,  menyempurnakan hasil uji coba 
lapangan;memantapkan produk yang dikembangkan 

8. Operasional field testing, yaitu melakukan uji efektifitas dan 
adaptibilitas model pembelajaran transformatif pada kelompok 
matakuliah yang telah ditetapkan; 

9. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan produk yang 
dikembangkan baik dari segi teknis implementatif maupun substantif 
model, pada tahap ini sudah didapatkan model yang tingkat 
efektifitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan 
memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan; dan 

10.  Dissemination and implementation, yaitu menerapkan model dalam 
praktik pembelajaran serta menyebarluaskan kepada khalayak yang 
memiliki kepentingan terhadap model pembelajaran transformatif. 
Distribusi model harus dilakukan setelah melalui quality control. 
Tahapan quality control menurut borg and Gall terdiri atas : 
a)	 Meneliti capaian belajar berkaitan dengan model yang sudah 

diterapkan 
b)	 Mengembangkan model berdasarkan capaian belajar 
c)	 Uji lapangan 



118 Pembelajaran Transformatif: Model Pembelajaran yang Memberdayakan

d)	 Mengurangi devisisensi yang ditemukan dalam tahap uji lapangan 
kemudian sosialisasi model. 

Secara skematis, perjalanan penelitian dan target luaran yang 
dicapai dapat digambarkan sebagai berikut (lihat gambar 4).

Gambar 3 Alur Penelitian Research and Development Versi Borg & Gall, 
(2003) dan Target Luaran.

Tahap pertama, yaitu studi pendahuluan, studi pendahuluan 
merupakan kegiatan persiapan yang dilakukan untuk menentukan 
komponen yang terkait dalam pembelajaran transformative serta 
informasi tentang pengembangan model pembelajaran transformative. 

Tahap kedua, yaitu kajian teoritik dan eksplorasi lapangan dilakukan 
dilakukan untuk mengetahui dan mendalami model-model pembelajaran 
pada proses pembelajaran yang dijadikan tempat pengembangan model, 
meliputi :
1)	 Pola pembelajaran yang dilakukan pendidik, Pola pembelajaran 

merupakan suatu bentuk pelaksanaan pembelajaran oleh pendidik 
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yang menyerupai jalur atau peta dan aturan suatu aktivitas 
pembelajaran, baik tanpa ataupun dengan bantuan media 
pembelajaran.

2)	 Penerapan metode dan strategi pembelajaran yang dilakukan 
pendidik. Metode adalah suatu cara yang harus dilalui untuk 
menyampaikan materi pelajaran untuk mencapai tujuan yang 
direncanakan.

3)	 Kinerja generasi milenial dalam mengikuti interaksi pembelajaran, 
kinerja generasi milenial dapat dilihat dari kemampuan dan sikap 
generasi milenial selama proses pembelajaran. 

4)	 Peranan pendidik dalam pengelolaan pembelajaran, tugas seorang 
guru bukan hanya mengajar, tapi yang lebih penting adalah 
membuat murid-muridnya suka belajar.

5)	 Pola interaksi edukatif antara pendidik dan generasi milenial, Dengan 
membangun interaksi dengan generasi milenial, pendidik  akan  jauh 
lebih mudah untuk menguasai kelas, mengetahui generasi milenial 
yang belum paham, dapat membaca keinginan generasi milenial , 
dapat memahami cara mengajar seperti apa yang diharapkan oleh 
generasi milenial. 

6)	 Apirasi atau keinginan generasi milenial terhadap strategi 
pembelajaran, pendidik dalam pembelajaran transformatif dapat 
membimbing dan mengarahkan kepada siswa untuk menjadi apa 
yang generasi milenial impikan.

7)	 Model pengukuran dan penyimpulan prestasi belajar, Keberhasilan 
pengajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh 
siswa, tetapi juga dari segi prosesnya. Pengukuran hasil belajar 
bersifat holistis, artinya penilaian tidak hanya memandang aspek 
kognitif melainkan menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor. Tidaklah tepat jika pengukuran dan penyimpulan hasil 
belajar hanya mmelihat hasilnya saja tanpa melihat keunikan setiap 
siswa serta proses belajar mengajar yang dilaluinya. 

Model pembelajaran transformatif berbasis life base learning terdiri 
atas 6 (enam) komponen berikut, yaitu (1) peranan pendidik sebagai 
fasilitator belajar, (2) peranan generasi milenial sebagai subjek belajar, 
(3) model setting belajar yang mendukung interaksi multiarah, (4) pola 
interaksi edukatif antara pendidik dan generasi milenial, (5) perangkat 
pembelajaran yang diperlukan untuk implementasi model, dan (6) 
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suasana belajar yang diharapkan dalam pembelajaran transformatif. 
Berikut langkah-langkah Studi Eksplorasi Pembelajaran Transformatif 
berbasis life base learning

Tabel 7. Langkah-langkah Studi Eksplorasi Pembelajaran 
Transformatif berbasis life base learning

No Langkah-langkah Kegiatan Interaksi Edukatif Alat yang 
Digunakan

 1 Melakukan eksplorasi 
terhadap model 
pembelajaran yang 
diterapkan pendidik.  

Melakukan dialog dengan generasi 
milenial, pengamatan terhadap proses 
pembelajaran dan studi dokumentasi  
kinerja pembelajaran

•	 Lembar isian 
aktivitas 
generasi 
milenial

•	 Lembar isian 
aktivitas 
pendidik

•	 Alat rekam 
gambar dan 
suara

•	 Panduan 
umum 
wawancara

•	 Panduan 
umum 
observasi

•	 Panduan 
umum studi 
dokumentasi

•	 Panduan 
umum dialog

•	 Panduan 
diskusi, 
dialog 
dokumentasi

2 Mendalami peta konsep 
generasi milenial tentang 
pembelajaran 

Melakukan dialog untuk mengungkap 
berbagai pemahaman generasi 
milenial dan pendidik tentang 
pembelajaran  

3 Melakukan dekonstruksi 
peta konsep tentang 
belajar dan pembelajaran 
yang ada pada diri generasi 
milenial

Dosen melakukan analisis tentang 
hakikat belajar dan pembelajaran 
yang dipahami generasi milenial

4 Melakukan rekonstruksi 
konsep belajar dan 
pembelajaran berdasar atas 
pemahaman baru generasi 
milenial

pendidik melakukan pemetaan 
ulang tentang hakikat belajar dan 
pembelajaran untuk penyelarasan 
pemahaman  

5 Membedah elemen-elemen 
pembelajaran transformatif 
sebagai dasar pelaksanaan   
fasilitasi pembelajaran   

Merumuskan deskripsi elemen 
pembelajaran transformatif berbasis 
learning how to learn

6 Merencanakan 
pembelajaran transformatif 
berbasis learning how to 
learn dengan titik sentral 
generasi milenial sebagai 
subjek belajar dan pendidik 
sebagai fasilitator belajar

Merumuskan perencanaan 
pembelajaran bersama antara 
generasi milenial dan pendidik 
berdasar atas peran, kebutuhan, 
potensi dan visi generasi milenial 
terhadap masa depan   

7 Merencanakan studi 
lapang untuk melakukan 
pengelolaan terhadap 
potensi dan sumberdaya 
lingkungan untuk 
pengembangan profesional

Melakukan pemetaan dan penentuan 
sasaran studi lapang sebagai medan 
belajar dan bekerja dalam kaitannya 
dengan implementasi kompetensi 
akademik

Tahap ketiga, Penyusunan Disain Model Konseptual dilakukan untuk 
(1) penentuan komponen model berdasarkan informasi teoretik dan 
empirik tentang program pembelajaran

Tahap keempat, Uji Validasi Model Konseptual & Revisi dilakukan 
untuk (1) melakukan perbaikan terhadap model yang diujicobakan (2) 
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melakukan validasi ahli dan praktisi tentang model yang diujicobakan. 
Penentuan komponen model fasilitasi pembelajaran dilakukan dengan 
cara mengkaji secara kritis terhadap hasil-hasil studi pendahuluan dan 
ekplorasi lapangan, menarik preskripsi dari kajian literatur tentang 
model pembelajaran, khususnya teori dan praktik pembelajaran. Untuk 
pemantapan model, hasil temuan model divalidasi dan diimplementasikan 
dengan melibatkan ahli di bidang pembelajaran dan pendidikan.

Tahap ke lima, Ujicoba terbatas dan revisi,  pada tahap ini, pendidik 
melaksanakan pembelajaran sesuai model yang telah direvisi sebelumnya. 
Tahap ini dilakukan untuk mencatat hal hal penting yang terjadi pada 
proses pembelajaran, termasuk didalamnya kekurangan, kelemahahan, 
kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan pendidik. Pada tahap uji 
coba terbatas ini, pengamatan dan pebncatatan juga dilakukan terkait 
dengan respon generasi milenial, aktivitas dan kemajuan kemajuan yang 
dicapai generasi milenial. Setelah dilakukan ujicoba terbatas, seluruh 
pihak yang terlibat melakukan evaluasi dan perbaikan model yang telah 
diujicobakan. 

Tahap keenam, uji coba skala luas. Uji coba skala luas dilakukan 
untuk dengan sampel yang lebih banyak. Tahap ini dilanjutkan 
dengan penyempurnaan model pembelajaran oleh peneliti dengan 
memperhatikan masukan masukan dari pelaksanaan pembelajaran. 
Kegiatan ini dilakyjkan terus menerus sehingga dinilai tidak ada lagi 
kekurangan pada model.  

Tahap selanjutnya adalah, yaitu uji eksperimen, Eksperimen pada 
penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari 
implementasi model pembelajaran transformative learing yang telah 
diterapkan pada beberapa matakuliah. Selain itu ekpperimen dilakukan 
untuk melihat kefektifan model dalam mencapai tujuan yang diinginkan 
yakni peningkatan kreatifitas generasi milenial. Dalam tahap ini, 
peneliti melakukan perbaikan pada model dengan melakukan perbaikan 
perbaikan terghadap metode yang dilakukan pendidik, tata bahasa yang 
digunakan, serta motivasi dari pendidik yang dilakukan ketika proses 
eksperimen. 

Menurut Schwarz (2002:50) terdapat tiga aspek penting yang harus 
diingat dalam implementasi model fasilitasi pembelajaran transformatif, 
yaitu (1) semua aktivitas dicurahkan pada pencapaian tujuan belajar 
generasi milenial (client objective), (2) pendidik harus memerankan diri 
sebagai fasilitator (teacher as facilitator), dan (3) proses dan dampak 
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pembelajaran ditujukan untuk kepentingan generasi milenial (process 
and outcome for client). Berpijak pada hal tersebut, maka strategi 
implementasi fasilitasi pembelajaran dilakukan dengan cara merumuskan 
tujuan belajar atau kompetensi yang harus dikuasai generasi milenial, 
menanamkan pemahaman pendidik tentang perannya sebagai fasilitator 
belajar, membangun pemahaman pembelajaran berkarakter learning 
centered and learning process.

Pengumpulan data pada tahap ini dilakukan dengan metode 
wawancara mendalam, observasi dan pencatatan kejadian penting 
(anecdotal records). Untuk melakukan triangulasi dan verifikasi data 
digunakan forum diskusi terfokus (focus group discussion) dan delphi 
dengan pihak sumber dan auditor data yang credible. Ujicoba perangkat 
model dilakukan dengan metode limited field-trial. Hasil ujicoba 
kemudian direvisi sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapang 
dan untuk selanjutnya dilakukan ujicoba lagi pada skala lebih luas.   

B. Sasaran Dan Subjek Pengembangan 

Sasaran dalam pengembangan model ini adalah proses pembelajaran 
untuk kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), 
Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian 
Berkarya (MKB), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) dan Matakuliah 
Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) di salah satu perguruan tinggi negeri 
di Kota Malang. Masing-masing kelompok matakuliah ditentukan satu 
matakuliah yang dipilih secara purposive sesuai dengan karakteristik 
dan tujuan penelitian ini. Subjek penelitian adalah pembina matakuliah, 
peserta matakuliah dan tim teknis administrasi atau tenaga kependidikan 
yang terlibat dalam penyelenggaraan pembelajaran. 

C. Disain Pengembangan  

Pengembangan model pembelajaran transformatif ini dikembangkan 
melalui desain kuasi eksperimen (quasi experimental) terhadap dua 
kelompok independen dengan model posttest only atau nonequivalent 
group posttest only design. Menurut Arikunto penelitian eksperimen 
merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada 
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tidaknya akibat dari treatment pada subjek yang diselidiki. Cara 
untuk mengetahuinya yaitu membandingkan satu atau lebih kelompok 
eksperimen yang diberi treatment dengan satu kelompok pembanding 
yang tidak diberi treatment. Dalam penelitian ini, peneliti ingin 
mengetahui apakah kedua kelompok mengalami perbedaan setelah 
adanya perlakuan. Penelitian kemudian diakhiri dengan sebuah tes akhir 
yang diberikan pada kelompok.  Menurut Sprinthall et.al. (1991:68-69) 
dan Ary et.al. (1982), penelitian model nonequivalent group post test 
only design merupakan salah satu jenis penelitian kuasi eksperimen 
yang selama ini banyak digunakan untuk berbagai penelitian di bidang 
pendidikan. 

Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam pengembangan 
model pembelajaran transformatif ini dapat dijabarkan sebagai berikut, 
yaitu: 
1)	 Penentuan atau penugasan kelompok eksperimen dan kelompok 

pembanding dilakukan secara random tanpa uji penyamaan atau 
penyepadanan karakteristik kelompok

2)	 Melakukan persiapan lapangan terhadap kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol/pembanding yang terpilih untuk proses 
pelaksanaan pengembangan model pembelajaran,

3)	 Melaksanakan implementasi model pembelajaran transformatif 
sebagai bentuk perlakuan (treatment) dalam proses penelitian, 

4)	 Melakukan perekaman data melalui observasi, wawancara, studi 
dokumentasi dan angket

5)	 Melakukan analisis data tentang peningkatan kreativitas belajar 
generasi milenial, baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok 
pembanding melalui uji analisis kualitatif dan kuantitatif

6)	 Analisis kuantitatif dilakukan dengan uji-t untuk mengetahui 
perbedaan rerata skor kreativitas kelompok eksperimen dan 
pembanding, dan 

7)	 Pembahasan dan penyimpulan hasil eksperimen dilakukan dengan 
berpijak pada kajian teoretik dan fakta empirik, sehingga 
keterbacaan dan keterbahasaaan hasil penelitian dapat dipahami 
dengan prinsip akademik yang benar.

Data dikumpulkan melalui teknik angket, wawancara mendalam, 
observasi, dan studi dokumentasi. Angket atau daftar pertanyaan 
dirumuskan secara semi terbuka, (semi open questionaire), yaitu bentuk 
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angket yang pertanyaan atau pernyataannya berbentuk tertutup, 
tetapi diikuti pertanyaan terbuka. responden juga diberi peluang 
untuk memberikan jawaban secara terbuka sesuai dengan isi hati dan 
kehendaknya. Misalnya dengan pertanyan : Jika ya maupun tidak, 
berikanlah alasan anda! Angket terdiri atas dua bagian, yaitu identitas 
generasi milenial dan program permbelajaran (bagian pertama), dan 
pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengungkap kreativitas 
belajar generasi milenial (bagian kedua). Jumlah pertanyaan sebanyak 
30 item, dan pada setiap pertanyaan tersedia 3 (tiga) pilihan jawaban 
dan jawaban terbuka.  

Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara 
mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian 
dan diarahkan pada pusat penelitian. Wawancara mendalam (indepth 
interview) dilakukan kepada pendidik dan generasi milenial untuk 
mengtahui keefektifan model yang digunakan, mengungkap kendala 
dalam penerapan model serta output yang dihasilkan, seperti kemandirian 
dan tingkat pemahaman generasi milenial terhadap pembelajaran. 

Observasi dilakukan secara partisipatif dan nonpartisipatif 
(participative observation and nonparticipative observation). Pada 
participative observation peneliti ikut terlibat dalam kegiatan 
pembelajaran. Pada metode ini peneliti ingin memperoleh informasi 
secara lebih rinci dan detai terhadap hal hal yang terjadi selama 
proses pembelajaran.  Observasi dilakukan untuk menganalisis model 
yang diterapkan, bagaimana performance pendidik ketika mengajar, 
bagaimana kreatifitras siswa dalam proses pembelajaran serta respon 
generasi milenial terhadap kinerja pendidik dalam pembelajaran. 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui 
pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan yang berhubungan 
dengan masalahyang diteliti untuk ditelaah secara intens sehingga 
dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu 
masalah. Dengan	studi dokumentasi	ini,	peneliti	dapat	memperoleh	data	
atau	informasi	dari	berbagai	sumber tertulis	atau	dari	dokumen	yang	ada	
pada	informan.	Studi dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk 
melihat data tertulis, tergambar dan terekam tentang data generasi 
milenial, pendidik, ketatalaksanaan dan manajerial pembelajaran. Studi 
dokumentasi dilengkapi dengan alat rekam gambar dan suara untuk 
mendokumentasikan peristiwa diam dan bergerak (silent and moving) 
selama proses implementasi model.  
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Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui perubahan 
kreativitas belajar generasi milenial dalam penelitian ini meliputi 
kuesioner dan lembar isian (wawancara, hasil observasi, hasil belajar, 
performasi pendidik).Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan 
tertulis yang bertujuan mendapatkan tanggapan dari peseta didik 
mengenai  proses pembelajaran, kreativitas belajar dan kemampuan 
mengimplementasikan kompetensi akademik dalam kehidupan nyata.  

Lembar isian terdiri atas 4 hal, yaitu (1) lembar isian wawancara, 
(2) lebar isian hasil observasi, (3) lembar isian hasil belajar, dan (4) 
lembar isian perfomansi pendidik.  Lembar isian wawancara tentang 
kinerja generasi milenial dalam menampilkan hasil dan proses belajar, 
diisi atas dasar hasil pengamatan kinerja generasi milenial, wawancara 
dan dialog mendalam dengan mereka tentang perilaku belajar dan 
studi hasil kerjanya setelah mendapat perlakukan pembelajaran. 
Pengisian alat ukur ini berupa deskripsi kualitatif tentang kualitas 
belajar dan kuantitas generasi milenial dalam merespon pembelajaran 
yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Lembar isian ini dibuat 
dua versi, satu untuk generasi milenial dan diisi sendiri oleh generasi 
milenial dalam melakukan kegiatan belajar di rumah maupun di lembaga 
tempat pembelajaran, dan satu lagi untuk pendidik pembina yang 
dalam pelaksanaannya dibantu oleh generasi milenial di luar peserta 
dalam pembelajaran. Kedua isian lembar kreativitas dan lembar kinerja 
pendidik merupakan isian yang bersifat klarifiktif, konfirmatif dan 
verifikatif tentang berbagai hak aktivitas pembelajaran.

Lembar isian hasil observasi (tentang aktivitas dan kreativitas 
generasi milenial dalam pembelajaran) diisi berhasarkan hasi observasi 
yang dilakukan di kelas dan di lingkungan lembaga pendidikan ketika 
generasi milenial melakukan aktivitas belajar. Lembar isian ini diisi 
oleh pendidik sebagai peneliti dan generasi milenial sebagai bentuk 
dari penanaman kepercayaan kepada generasi milenial, uji kejujuran, 
ketertiban, dan keseriusan dalam merekam perilaku belajar sehari-hari 
dalam melaksanakan sistem pembelajaran yang telah disepakati. 

Lembar isian hasil belajar generasi milenial (tentang perubahan 
sikap, perilaku dan kecenderungan bertindak generasi milenial terhadap 
persoalan pembelajaran) diisi angka-angka (kuantitas) dan ungkapan 
kata, gambar, ekspresi yang dideskripsikan dalam bentuk kualitatif. 
Lembar isian ini diisi oleh pendidik dan akan dilakukan uji konfirmasi 
kepada peserta didi agar diperoleh data yang benar-benar akurat.



126 Pembelajaran Transformatif: Model Pembelajaran yang Memberdayakan

Lembar isian tentang performansi pendidik digunakan untuk 
mengetahui dan merekam kinerja pendidik dalam menerapkan model 
pembelajaran transformatif pada setiap aktivitas pembelajaran, baik 
di kelas maupun di luar kelas. Lembar isian ini diisi oleh anggota tim 
peneliti secara bergantian, yang dalam hal ini juga berfungsi sebagai 
pengampu proses pembelajaran. Alat yang diperlukan dalam kegiatan 
ini meliputi papan plano, kertas planel, spidol, kertas untuk mencatat 
pendapat generasi milenial, alat elektronik untuk rekam data, peralatan 
audio untuk mendengarkan proses dan hasil belajar mereka dan alat 
rekam gambar.  

D. Penafsiran Data dan Uji Keabsahan 

Data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu 
data kuantitatif dan data kualitatif. Analisis data kuantitatif untuk 
mengetahui perbedaan rerata skor kreativitas belajar antara kelompok 
eksperimen dan kelompok pembanding digunakan teknik statistik uji-t 
(t-test) untuk sampel bebas atau independen, dengan pertimbangan 
pengambilan sampel dilakukan secara random, jenis data interval, 
varians kedua kelompok homogen, dan distribusi data normal. Jenis 
data sebagaimana tersebut di atas menurut Siegel (1986) sangat cocok 
dianalisis dengan statistik parametrik uji-t.

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan persiapan 
uji analisis dengan cara melakukan pengecekan hasil pengumpulan 
data dan pemberian skor terhadap data dari hasil pengisian instrumen. 
Pengecekan hasil pengumpulan data dimaksudkan untuk mengadakan 
pemeriksaan terhadap jawaban responden yang telah dituangkan dalam 
angket. Pengecekan semacam ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
jawaban dari setiap responden sudah sesuai dengan petunjuk yang ada 
dalam angket ataukah masih perlu dilakukan pengumpulan data ulang. 
Hal-hal yang perlu diperiksa dan dipelajari dalam langkah ini adalah 
kelengkapan pengisian angket, kejelasan jawaban atau tulisan, dan 
kelengkapan jumlah pengembalian angket.

Skoring data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian 
bobot dengan menggunakan angka terhadap masing-masing pilihan 
jawaban yang diberikan oleh responden. Tujuan pemberian skor ini 
adalah untuk menunjukkan tingkat kualitas kreativitas belajar masing-
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masing responden, mengurangi risiko salah pemaknaan dan sebagai 
persiapan untuk melakukan uji analisis statistik. Uji analisis statistik 
dilakukan melalui program SPSS dan penghitungan secara manual 
terhadap beberapa bagian statistik. Proses penghitungan secara manual 
dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan 
statistik.

Di samping analisis secara statistik atau kuantitatif, pengembangan 
model pembelajaran transformatif ini juga dilakukan uji kualitatif 
terutama untuk mengetahui efektivitas model terkait dengan pemaknaan 
respon generasi milenial. Analisis data kualitatif dilakukan melalui 
proses pengkategorian dan pengklasifikasian berdasarkan masalah yang 
diteliti. Analisis data dilakukan secara interaktif sesuai dengan pendapat 
Miles dan Huberman (1984:21-22), yaitu meliputi data collecting, data 
reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Data 
reduction meliputi kegiatan menyeleksi atau memilah, memfokuskan, 
mengabstraksikan dan mengubah data mentah menjadi informasi yang 
lebih bermakna. Data display adalah proses menampilkan data ke dalam 
bentuk informasi yang lebih komunikatif, seperti menarasikan, membuat 
grafik, tabel, matrik, chart atau bagan. Conclusion drawing/ veification 
adalah proses penyimpulan hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan. 

Dalam proses analisis data ini juga memperhatikan pendapat Patton 
(1990:304), yang mengatakan bahwa analisis data kualitatif tentang 
suatu kasus dapat dilakukan dengan cara (1) mencatat seluruh kasus yang 
muncul, (2) mengorganisasi, mengklasifikasi, mengaudit dan mengedit 
data, dan (3) mendeskripsikan dan memaknai semua informasi, baik 
yang berupa gambar, orang, perbuatan, maupun program. Data kualitatif 
juga dimanfaatkan untuk memperkuat data kuantitatif, terutama yang 
berkaitan dengan alasan, argumentasi, suasana hati generasi milenial 
dan pendidik, suasana pembelajaran dan motivasi serta semangat 
belajar, komitmen, integritas generasi milenial dan pendidik dalam 
pelaksanaan pembelajaran.

Adapun uji keabsahan atau validitas data dilakukan untuk mengetahui 
seberapa jauh suatu alat mampu mengukur apa yang seharusnya 
diukur (Ary et.al, 1982:22). Pada kegiatan pengembangan model ini 
uji keabsahan data dilakukan terhadap data kuantitatif maupun data 
kualitatif, baik yang menyangkut validitas isi (contens validity) tentang 
kreativitas belajar maupun validitas konstruk atau validitas bangunan 
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instrumen. Setelah dilakukan uji validitas isi dan konstruk, instrumen 
pengumpulan data yang berupa lembar isian dapat dimanfaatkan dalam 
proses penelitian.  Dalam implementasi di lapang, instrumen diperkuat 
dengan observasi dan wawancara langsung kepada sasaran agar arah dan 
tujuan instrumen dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Hal ini perlu 
dilakukan sebab karakteristik generasi milenial relatif berbeda dari 
aspek pengalaman belajar dan daya tangkap terhadap isi instrumen.

Di samping itu juga dilakukan uji reliabilitas instrumen yaitu untuk 
mengetahui derajad keajegan (consistency) alat ukur dalam mengukur 
tentang apa yang diukur (Ary et.al. 1982:295). Dalam penelitian ini 
reliabilitas instrumen diuji melalui teknik test-retest, yaitu mencobakan 
instrumen yang sama beberapa kali pada sasaran yang sama dan waktu 
yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan 
pertama dengan yang berikutnya dengan menggunakan teknik statistik.

Uji keabsahan data kualitatif dilakukan melalui (1) uji trianggulasi, 
yaitu melakukan pengecekan informasi dengan cara uji silang terhadap 
sumber yang berbeda, (2) uji kecukupan pustaka, artinya hasil informasi 
yang diperoleh harus diuji kebenarannya dengan berbagai pustaka yang 
kredibel untuk mencari titik temu kebenaran, (3) uji konfirmasi, artinya 
informasi yang telah diolah harus terlebih dahulu dikonfirmasikan 
kebenarannya kepada sumber asli, (4) uji kredibilitas sumber 
(credibility), yaitu mengkonsultasikan temuan penelitian kepada sumber 
lain yang kredibel, yaitu para pakar, praktisi dan pemerhati pendidikan 
dan pembelajaran di perguruan tinggi (Patton, 1980:325-332). 

E. Kriteria Keberhasilan dan Keluaran 

Kriteria keberhasilan pengembangan model penelitian ini 
dilakukan dengan cara membandingkan atau mengkonsultasikan hasil 
pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran transformatif 
dengan pembelajaran yang tidak menggunakan model pembelajaran 
transformatif yang dikembangkan melalui tahap-tahap sebagaimana 
yang telah dideskripsikan di depan. Di samping itu juga dilakukan 
pemaknaan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk deskripsi 
untuk memberikan penjelasan tentang berbagai informasi hasil 
penerapan model pembelajaran transformatif. Pemaknaan kualitatif 
ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil atau temuan penelitian agar 
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mudah dipahami dan diimplementasikan dalam praktik pembelajaran. 
Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap 1 dengan luaran 
berupa konstruksi model pembelajaran transformatif berbasis learning 
how to learn, dan tahap 2 dengan luaran berupa model pembelajaran 
transformatif berbasis learning how to learn yang telah tervalidasi. 

Pada penelitian tahap pertama dilakukan dengan tujuan untuk 
mengkonstruksi model pembelajaran transformatif berbasis learning 
how to learn. Konstruksi model yang dihasilkan adalah berupa model 
yang berisi tentang substansi dan kelengkapan model, yang meliputi (1) 
rasional pengembangan model, (2) tujuan dikembangkannya model, (3) 
asumsi yang melandasi model, (4) landasan teori yang digunakan, (5) 
konstruksi model, (6) strategi implementasi model, (7) strategi evaluasi, 
dan (8) tindak lanjut pembelajaran. Konstruksi model ini sudah melalui 
proses validasi dan ujioba terbatas, sehingga secara akademis model 
pembelajaran yang dikembangkan dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah.

Pada tahap 1 validation testing, produk yang sudah direvisi  pada 
tahap pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang 
lebih luas. Pada saat ini dilakukan pengkuran ketercapaian tujuan . 
pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas model yang 
dikembangkan. Uji coba skala luas dilakukan untuk memperoleh model 
pembelajaran yang sempurna dan tidak diragukan lagi keabsahannya. 
validasi pada produk tahap 1 dilanjutkan pada tahap kedua dengan 
melewati beberapa proses yakni Uji coba skala luas, uji coba ahli, uji 
eksperimen, penyempurnaan dan penghalusan model sehingga dihasilkan 
Final model pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn. 
Selanjutnya akan dilakukan diseminasi dengan melakukan pertemuan 
ilmiah, membuat jurnal ilmiah terkait dengan model pembelajaran yang 
diciptakan, dan sosialisasi pada pihak yang berkepentingan mengebnai 
pemafaatan model pembelajaran transformatif berbasis learning how to 
learn untuk peningkatan kreativitas belajar generasi milenial. 
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BAB IX
KONSTRUKSI, 

REKONSTRUKSI DAN 
VALIDASI MODEL 
PEMBELAJARAN 
TRANSFORMATIF

Pada bab ini dibahas tentang hasil konstruksi, rekonstruksi dan 
validasi model pembelajaran transformatif berbasis learning how to 
learn. Pokok bahasan pada bab ini mencakup a) Situasi dan kondisi 
empirik pembelajaran, b) Model konseptual dan uji validitas model, 
c) Revisi model, d) Ujicoba model pada skala terbatas, dan e) Ujicoba 
model pada skala luas.

A. Situasi dan Kondisi Empirik Pembelajaran

Pada subbab ini dipaparkan berbagai persoalan dan kondisi empirik 
pembelajaran dalam kaitannya dengan pengembangan kreativitas 
generasi milenial. Data ini diambil secara induktif pada beberapa 
matakuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan menurut pandangan generasi 
milenial dan pendidik selaku pelaku utama dalam pembelajaran. 
Persoalan dan kondisi empirik kegiatan pembelajaran dimaksud secara 
ringkas dapat diperiksa pada paparan berikut.
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1. Perilaku belajar generasi milenial dan pendidik dalam 
pembelajaran
Data yang diambil di Fakultas Ilmu pendidikan menunjukkan 

kurang adanya keterlibatan generasi milenial dan fasilitator dalam 
proses pendidikan yang penuh kompetisi, inisiasi dan prestasi.  Masing 
masing baik dari generasi milenial maupun pedidikan mempunyai 
pandangan berbeda tentang proses pembelajaran. Fakta lapangan yang 
menggambarkan kondisi empirik kinerja generasi milenial dan pendidik 
dalam pembelajaran dapat diperiksa pada tabel 3.

Tabel 8. Performa Generasi Milenial dan Pendidik dalam Proses 
Interaksi Pembelajaran 

No Performa Generasi milenial Performa Pendidik

1 Semakin lama semakin malas Suka terlambat datang

2 Sering terlambat datang Ada yang sering tidak hadir

3 Suka membolos tanpa alasan Tidak jelas   menyampaikan materi

4 Suka beralasan tanpa bukti Menyampaikan materi nonstop

5 Mengantuk jika dijelaskan pendidik Materi tidak sesuai dengan RPS

6 Kurang konsentrasi ketika putus cinta Monoton tidak menarik

7 Tidak disiplin mengikuti pembelajaran Tidak menggunakan media

8 Ingin cepat pulang Bersikap pilih kasih/tidak fair

9 Pengin hura-hura dengan teman
Hasil kerja generasi milenial tidak 
diperiksa

10
Main HP/sms-an saat mengikuti 
pembelajaran

Situasi belajar tegang

11 Malu dan takut berpendapat
Nilai akhir tidak mencerminkan 
kemampuan sebenarnya

12 Malas mengerjakan tugas
Tidak merespon pertanyaan/ pendapat 
generasi milenial

13 Sering tertidur di kelas
Jawaban yang diberikan tidak sesuai 
dengan pertanyaan  

14 Kurang memperhatikan pembelajar-an Tidak suka ada pertanyaan 

15 Tidak bersemangat mengikuti kuliah Tidak menjelaskan tujuan  perkuliahan
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No Performa Generasi milenial Performa Pendidik

16
Takut kepada pendidik yang terlalu 
serius

Tidak menyampaikan RPS

17 Pasif saat diskusi Tidak menyampaikan buku sumber  

18 Suka copy paste jika ada tugas Suka memindah-mindah jam kuliah

19 Didominasi generasi milenial tertentu Tidak disiplin waktu

20
Ada yang cari muka di hadapan pen-
didik

Tidak memberikan praktik lapangan

21 Senang mencontek saat ujian
Ketika tidak masuk tidak menginformasikan 
kepada generasi milenial  

22 Tidak suka formal

23 Tidak suka dipaksa ngomong

24 Ramai sendiri waktu kuliah

25 Ada yang individualistik

26 Ada “genk” atau kelompok eksklusif

27
Bosan jika pendidik menjelaskan 
nonstop tanpa istirahat

28
Benci jika pendidik tidak adil/ “pilih 
kasih”

29
Ada generasi milenial yang terlalu 
dominan

30 Senang jika ujian take home

31 Sering membuat pendidik jengkel

32 Cuek, jahil dan bikin gaduh sendiri

33 Senang jika ada jam kosong

34 Materi belajar tidak bisa dicerna

35
Kondisi ruangan kelas pengap dan 
panas

36 Titip tandatangan daftar hadir

37 Malas mencari sumber belajar
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No Performa Generasi milenial Performa Pendidik

38 Senang jika tidak ada tugas

39 Tidak berpakaian rapi

40 Terlibat cinta lokasi

41 Cari perhatian pendidik

42 Suka “ngegosip”

43 Kurang kerja sama

44
Akan rajin jika pendidik dianggap 
menyenangkan

45 Sering mencela teman

46 Berpendapat ingin menang sendiri

47 Berpakaian tidak sopan dan tidak rapi

48 Tidak suka kalau ditanya pendidik

 
Pendidik merupakan tokoh, panutan dan identifikasi bagi para 

generasi milenial. Oleh karena itu, pendidik haus memiliki kualitas 
tertentu seperti tanggung jawab, berwibawa, mandiri dan disiplin. Begitu 
pula dengan generasi milenial yang harus menghargai lingkungan sekitar 
mereka termasuk keberadaan pendidik dan teman sejawat . Antara 
generasi milenial dan pendidik harus ada interaksi yangbaik sehingga 
pengembangan materi dapat tercapai dan generasi milenial dapat 
mengerti denganmateri yang disampaikan oleh pendidik. ntara satu 
unsur pendidikan dengan unsur pendidikan yang lain sangat keterkaitan 
satu sama lain, mereka saling membutuhkan dan jika salah satu tidak 
terpenuhi maka pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik karena 
masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri, maka komunikasi 
edukatif antara pendidik dan generasi milenial belum terbentuk dan tidak 
terdisain sebagai bagian dari proses pembelajaran. Persoalan mendasar 
yang dapat diangkat dari data di atas adalah belum ditemukannya 
model pembelajaran yang mampu mengangkat dan memberikan saluran 
komunikasi yang tepat kepada generasi milenial agar terjadi interaksi 
edukatif antara generasi milenial dan pendidik.
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Persoalan yang dihadapi generasi milenial dan pendidik tidak semata 
persolan yang ada di dalam proses pembelajaran, tetapi juga persoalan 
pribadi yang dihadapi oleh keduanya. Maka karena itu, dalam penelitian 
ini juga perlu diungkap berbagai pengalaman belajar generasi milenial 
yang dapat dikonstruksi sebagai bahan belajar dan perumusan tujuan 
pembelajaran. 

2. Pengalaman generasi milenial dan bahan belajar
Keanekaragaman pengalaman merupakan bekal bagi generasi 

milenial dalam menerapkan kompetensi akademik yang dimiliki pada 
dunia nyata. Pengalaman kehidupan generasi milenial yang dapat 
diangkat sebagai bahan pembelajaran, proses pembelajaran dalam 
perspektif long life education (pendidikan sepanjang hayat) tidak 
hanya dilakukan dalam konteks akademik namun juga non akademik. 
Pendidikan tatakrama, pengalaman mengikuti kompetisi, pengalaman 
ikut organisasi, pengalaman bersosalisasi dapat diangkat sebagai bahan 
pembelajaran. pendidikan tidak mengenal usia, waktu dan tempat 
dimanapun dan kapanpun kita bisa belajar. Belajar bisa dimana saja 
dari berbagai sumber. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan 
seseorang mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan 
kebutuhan hidupnya karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak 
yang sama saat dilahirkan. Kompetensi akademik generasi milenial perlu 
diimplementasikan dalam kehidupan nyata melalui berbagai aktivitas 
yang ditekuni, pengalaman generasi milenial tidak tercabut dan terpisah 
dengan kompetensi akademik yang diperoleh selama belajar di lembaga 
pendidikan.

3. Pandangan generasi milenial tentang pembelajaran 
Generasi milenial berkeinginan pembelajaran yang sesuai 

dengan iklim lembaga pendidikan, menciptakan kondisi belajar yang 
menyenangkan dan membahagiakan, kondisi kelas yang kondusif sehingga 
mendorong terjadinya proses belajar mengajar tang efektif. Berikut 
beberapa pandangan generasi milenial mengenai proses pembelajaran,  
antara lain : 
1. Pembelajaran harusnya dibangun dengan pola interaksi multi 

arah, belajar adalah proses peningkatan kemampuan baik di ranah 
kognitif, afektif dan juga ranah keterampilan melalui aktivitas 
interaksi antarelemen pembelajaran. Elemen pembelajaran yang 
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dimaksud ada tiga, yakni guru, siswa dan media atau sumber belajar. 
Pembelajaran dapat dikatakan aktif apabila terjadi interaksi yang 
sempurna antara ketiganya. Tanpa adanya interaksi, maka tidak 
akan ada proses belajar. Pola interaksi multi arah ini tidak hanya 
melibatkan interaksi dinamis agar guru dengan generasi milenial, 
tetapi juga bias melibatkan interaksi dinamis antara generasi 
milenial yang satu dengan generasi milenial yang lain. 

2. Berpusat pada siswa. Belajar pada hakikatnya merupakan bentk 
fasilitas yang  diberikan guru agae siswa dapat mengembangkan 
bakat minatnya secara mandiir sesuai dengan karakteristinya. Hal ini 
mengedepankan pada siswa sebagai subjek pembejaran yang didik 
untuk mampu menentukan sendiri proses serta hasil belajarnya.  

3. Pendidik sebagai fasilitator dan pendamping pembelajaran, Guru 
dianggap sebagai fasilitator hendaknya mampu bersikap baik dan 
memiliki pemahaman yang tinggi terhadap generasi milenial melalui 
kegiatan dalam pembelajaran dan memiliki kompetensi dalam 
menyikapi perbedaan individual. 

4. Diskusi dan dialog dalam pembelajaran, dialog pada pembelajaran 
selain dapat mengajak siswa untuk berpikir kritis juga dapat 
mengajarkan siswa bertanggung jawab, membentuk kecakapan 
berkomunikasi dengan baik, serta dapat bekerja sama, Dalam 
proses dialog siswa memiliki kesempatan untuk beriteraksi dengan 
teman sebaya, lingkungan, selain itu siswa juga dalam mengalami 
sendiri peristiwa yang telah dilaluinya sehingga pengetahuan dapat 
dikontruksi sendiri oleh siswa.

5. Sharing antara generasi milenial dan pendidik. Proses kegiatan 
belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 
perbuatan guru dan generasi milenial atas dasar hubungan timbal 
balik yang berlangsung dalam situasi edukatif. Dengan metode 
sharing, peseta didik dapat menyatu pada satu kesimpulan topic 
yang dibicarakan, generasi milenial akan tergugah dan merenungkan 
setiap makna dari pembicara baik dari apa yang disampaikan guru 
maupun teman sejawat. 

6. Berbasis kebutuhan, sebuah program pembelajaran akan dirasakan 
manfaatnya oleh siswa jika saja menggunakan pembelajaran yang 
memadukan konteks nyata kehidupan siswa (pembelajar). Selain itu 
sebaiknya pembelajaran menggunakan pendekatan yang berpusat 
pada siswa dengan tidak menggunakan penyampaian tradisional/
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konvensional. Pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan juga 
harus mampu memberikan pemahaman dan kemampuan generasi 
milenial dalam melakukan diagnosis persoalan masyarakat, 
melakukan kerjasama dengan sumber-sumber masyarakat, melatih 
generasi milenial untuk menyelasaikan masalah yang dihadapi, 
memanfaatkan sumber-sumber di masyarakat sebagai sumber 
belajar.

7. Dibekali kemampuan dan pengalaman tentang berkompetisi, 
beraktualisasi dan keberanian dalam menampilkan kompetensi 
akademiknya dalam forum ilmiah. Pembelajaran dengan 
menggunakan forum komunikasi dianggap oleh generasi milenial 
sebagai salah satu model pembelajaran yang relevan untuk 
diterapkan dalam proses pebelajaran. Generasi milenial juga 
perlu dilatih untuk berpendapat, berargumentasi, mengutamakan 
belajar mandiri, mengubah perilaku, menumbuhkan budaya baca, 
membangun sikap ingin tahu, dan memperkuat kepercayaan diri. 
Situasi pembelajaran harus memperhatikan prinsip interaktif, 

inspiratif, aktif, atraktif, persuasif, menantang, menyenangkan, 
menarik, motivatif, variatif dalam penggunaan metode dan contextual 
learning. 

4. Pemanfaatan sumber dan media belajar 
Berbagai sumber belajar telah dimanfaatkan generasi milenial 

dalam pengembangan dirinya. Generasi milenial belajar mengetahui 
apapun yang ada di dunia dari semua benda yang ada di dunia sehingga 
apapun bisa menjadi sumber belajar. Sumber belajar tersebut tersebar 
luas di tempat tinggal, lembaga pendidikan, keluarga. Beberapa yang 
dapat dimanfaatkan antara lain, kejadian alam, teman sejawatm orang 
tua, pejabat pemerintah, cerita rakyat. Organisasi social, media cetak, 
media elektronik dan lain sebagainya. 

5. Pandangan terhadap hakikat belajar dan pembelajaran  
Dalam hal ini, beberapa generasi milenial memiliki pendapat 

yang berbeda dengan teori pembelajaran. Pendapat generasi milenial 
mengenai prinsip pembelajaran telah memberikan referensi bagi pendidik 
untuk meningkatkan kualitasnya. Generasi milenial menginginkan 
pembelajaran yang demokratis, menggunakan teknologi, tidak otoriter, 
tidak ada ujian yang membelenggu, pengetahuan yang diajarkan sesuai 
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dengan kebutuhan, pembelajaran multi arah, student centered, tujuan 
belajar relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengangkat issue yang 
sedang tren, sesuai dengan katalog/kontrak perkuliahan, berorientasi 
pada masyarakat dan beroedoman pada nilai dan norma yang berlaku. 

Generasi milenial berpendapat, belajar dan pembelajaran tidak 
cukup hanya transfer pengetahuan, melainkan juga proses transfer 
learning. Transfer learning adalah suatu proses pembelajaran dengan 
cara memecahkan satu masalah dan menerapkannya pada masalah 
yang berbeda tetapi terkait. Dalam hal ini, pendidik selalu siap dalam 
memberikan konsul kepada generasi milenial.

6. Pandangan tentang hakikat keberhasilan belajar
Generasi milenial memiliki terminologi sendiri tentang apa yang 

dimaksud dengan hakikat keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar 
yang selama ini ditentukan sepenuhnya oleh pendidik, kini berupaya 
untuk dibawa ke ranah generasi milenial sebagai subjek belajar yang 
bertanggungjawab atas masa depannya. Pemahaman generasi milenial 
tentang hakikat belajar dapat diperiksa dalam uraian berikut, yaitu (1) 
memahami materi yang disampaikan pendidik, (2) Mampu mengaplikasikan 
hasil belajar, (3) Tercapainya tujuan belajar yang tercantum dalam 
RPS, (4) Terjadi peningkatan pengetahuan, (5) Menemukan cara 
belajar sendiri, (6) Mampu mengembangkan materi pembelajaran, (7) 
Menemukan inovasi dalam pembelajaran, (8) Mampu memecahkan dan 
menyelesaikan masalah kehidupan, (9) Mampu mengaktualisasikan hasil 
belajar dalam kehidupan nyata, (10) Mampu mengaktualisasikan hasil 
belajar secara berkelanjutan, (11) Menyampaikan hasil belajar untuk 
kebermanfaatan orang lain, (12) Terjadi perubahan ke arah yang lebih 
baik, (13) Menghasilkan karya, dan (14) Mampu melakukan refleksi 
terhadap pengalaman kehidupan. 

Memperhatikan pendapat generasi milenial tersebut di atas dapat 
dijelaskan, bahwa parameter keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari 
nilai atau skor hasil tes, tetapi lebih merupakan pencapaian kualifikasi 
akademik dalam terminologi penerapan kehidupan di masyarakat. 
Hal ini sesuai dengan yang dikeluarkan oleh UNESCO mengenai 4 pilar 
belajar yakni : belajar untuk menguasai pengetahuan (learning to 
know), belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do), belajar 
untuk hidup bermasyarakat (learning to live together), belajar untuk 
mengembangkan diri (learning to be). 
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Keberhasilan belajar bisa diketahui dengan melakukan proses 
penilaian. Oleh karena itum penilaian harus benar benar sah (valid). 
Dalam situasi seperti ini model evaluasi pembelajaran juga harus 
dilakukan rekonstruksi dan disain ulang agar lebih relevan dengan 
kebutuhan generasi milenial dan mampu memberikan jastifikasi yang 
tepat tentang kualifikasi generasi milenial dalam kaitannya dengan 
penguasaan akademik dan empirik.

7. Pandangan tentang model pembelajaran dan transformasi
Pemahaman generasi milenial tentang model pembelajaran yang 

mampu menghasilkan transformasi dapat diperiksa dalam uraian berikut, 
yaitu (1) Proses pembelajaran harus lebih bervariatif tidak monoton, 
(2) Menggunakan media belajar yang menarik, (3) Pendidik sebagai 
pendorong dan pendamping belajar, (4) Sarana belajar yang memadai, 
(5) Pelibatan secara generasi milenial secara aktif, (6) Memperhatikan 
potensi diri generasi milenial dan lingkungan, (7) Memberikan 
kebebasan generasi milenial untuk berpendapat dan berekspresi, (8) 
Mengadakan praktik lapangan, (9) Terlibat dalam penelitian, pengabdian 
masyarakat yang dilakukan pendidik, (10) Melakukan studi banding, 
(11) Memberikan gambaran tentang masa depan generasi milenial, (12) 
Mengadakan pelatihan peningkatan motivasi, (13) Proses pembelajaran 
tidak menegangkan, (14) Tidak memaksakan kehendak kepada generasi 
milenial, (15) Beban tugas sesuai dengan kekuatan generasi milenial 
dan bisa dipahami, (16) Apresiatif terhadap kinerja generasi milenial, 
(17) Memberikan kepercayaan kepada generasi milenial, (18) Percaya 
terhadap kemampuan generasi milenial, (19) Inovatif dalam pemanfaatan 
media dan sumber belajar, (20) Diperlukan reward dan punishment, (21) 
Melakukan interaksi persuasif, (22) Contextual learning, (23) Menghargai 
pendapat generasi milenial, dan (24) Mengadakan praktik lapangan.

B. Model Konseptual dan Uji Validasi Model 

1. Model Konseptual  
Model konseptual fasilitasi pembelajaran yang dikembangkan 

dalam penelitian ini diangkat dari hasil analisis lapangan dan kajian 
komprehensif tentang teori belajar dan pembelajaran yang relevan 
dengan filosofi pembelajaran transformatif. Berkaitan dengan upaya 
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peningkatan kreativitas belajar (learning vreativities), model fasilitasi 
yang dikembangkan dalam model pembelajaran ini mencakup beberapa 
komponen utama berikut, yaitu (1) pengembangan peran pendidik 
sebagai fasilitator, (2) peran generasi milenial sebagai subjek belajar, 
(3) pola interaksi edukatif antara pendidik dan generasi milenial, (4) 
suasana belajar dalam pembelajaran transformatif, (5) penggunaan 
kata-kata persuasif, dan (6) penetapan indikator pencapaian kreativitas 
belajar dalam pembelajaran. Agar mudah dipahami, berikut ini disajikan 
tampilan gambar prototipe model pembelajaran transformatif berbasis 
learning how to learn. 

Gambar 5. Prototipe model pembelajaran transformatif berbasis 
learning how to learn

Untuk mendapatkan pengakuan akademis, model pembelajaran 
transformatif yang dikembangkan dalam penelitian ini perlu dilakukan 
uji validitas, baik terhadap aspek konten, konstruk maupun teknis 
kebahasaan model. Validasi dan pengembangan komponen model 
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konseptual dilakukan dengan melibatkan (1) pakar pendidikan yang 
berkompeten terhadap pembelajaran, (2) praktisi dan akademisi, dan 
(3) generasi milenial yang terlibat dalam pengembangan model.  

2. Validasi Model oleh Pakar 
Validasi model oleh pakar dilakukan untuk memeriksa model yang 

dibuat agar diperoleh model yang kredibel dan layak diterapkan pada 
proses pembelajaran. Kredibilitas model diketahui dari efektivitas model 
dalam meningkatkan kreativitas belajar generasi milenial. Pengalaman 
serta kasus yang sering terjadi dalan proses pembelajaran digunakan 
sebagai dasar pembentukan konsep model yang baru sehingga diperolehh 
model kredibel yang memiliki kekuatan dalam proses pembelajaran. 

Beberapa pendapat pakar pada pengembangan model pembelajaran 
transformative antara lain: 
a. Pembelajaran adalah proses untuk membantu generasi milenial agar 

dapat belajar dengan baik yang menyebabkan terjadinya perubahan 
pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.  Pembelajaran 
merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dan sistematis.
Pembelajaran dilakukan oleh generasi milenial bukan sesuatu yang 
dilakukan terhadap generasi milenial. Pengetahuan dan keterampilan 
yang didapatkan generasi milenial tidak semata mata berasal dari 
guru sebagai fasilitator melainkan juga berasal dari pengalaman 
generasi milenial. pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri 
dari unsur-unsur yang saling berangkaian satu sama lain. Oleh karena 
itu, proses implementasi model pembelajaran transformatif perlu 
dilengkapi dengan berbagai komponen pendukung keutuhan model 
pembelajaran, seperti tujuan model, rasionalitas dikembangkannya 
model, persiapan implementasi model, dan strategi evaluasi yang 
mendukung ketercapaian model. 

b. Pendidik dapat merumuskan cara cara membangkitkan kinerja 
generasi milenial, misalnya dengan pemberian hadiah, pujian, 
penghargaan, penguatan dan pemberian hukuman. 

c. Pemberian ruang dan waktu belajar diimbangi dengan pemberian 
motivasi sehingga ruang dan waktu yang diberikan dapat digunakan 
secara efektif dan efisien.

d. Pendidik perlu menambah metode problem based learning, 
pembelajaran berbasis masalah pada kehidupan nyata sehingga 
terjadi peningkatan pemahaman tentang sumber belajar masyarakat.
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e. Kelima, proses pembelajaran di kelas perlu disesuaikan dengan 
filosofi pembelajaran transformatif yang lebih menekankan 
aktivitas generasi milenial dalam memanfaatkan peluang belajar 
semaksimal mungkin. Keenam, pemanfaatan waktu belajar di kelas 
harus lebih difokuskan pada upaya pencapaian “belajar bagaimana 
belajar mandiri” agar generasi milenial memiliki pemahaman yang 
benar terhadap cara dan proses belajar mandiri. Hal ini penting 
mengingat proses pembelajaran sebenarnya harus difokuskan 
pada upaya terciptanya kemandirian belajar generasi milenial 
dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia di 
lingkungannya.

3. Validasi Model oleh Pendidik 
Pendidik yang dipilih untuk memberikan tanggapan dan penilaian 

model pembelajaran transformatif adalah pendidik yang aktif mengelola 
pembelajaran. Berikut beberapa masukan dan pendapat yang diberikan 
pendidik terhadap pengembangan model pembelajaran transformatif, 
yaitu (1) model pembelajaran transformatif sangat cocok dengan filosofi 
pembelajaran yang lebih menekankan pada proses belajar mandiri, 
sehingga keberadaan model ini diharapkan mampu meningkatkan 
kinerja pendidik dan generasi milenial, (2) perlu dilengkapi dengan 
petunjuk atau syarat-syarat pelaksanaan, sehingga pendidik mampu 
menggunakan model dengan tepat sesuai tujuan, dan (3) agar proses 
fasilitasi pembelajaran dapat dilakukan secara lancar, maka model 
pembelajaran yang dikembangkan perlu dilengkapi dengan rambu-
rambu proses implementasinya termasuk sikap dan perilaku pendidik 
dalam menerapkan model.  

4. Validasi Model oleh Generasi milenial  
Tanggapan generasi milenial terhadap model pembelajaran 

transformatif lebih banyak diarahkan pada peran pendidik dalam 
memberikan peluang generasi milenial untuk melakukan improvisasi 
pembelajaran. Berikut pendapat dan masukan yang diberikan generasi 
milenial terhadap pengembangan model pembelajaran transformatif, 
yaitu (1) Pendidik harus mampu memberikan waktu yang cukup dalam 
pembelajaran supaya proses dialog dan diskusi dapat berjalan dengan 
baik. Model pembelajaran transformatif perlu dilengkapi dengan panduan 
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dalam penilaian dan pengukuran prestasi belajar yang dicapai generasi 
milenial, selain hasil ujian tertulis yang dilakukan secara reguler; (2) 
Pembelajaran transformatif memerlukan waktu lebih banyak dibanding 
dengan pembelajaran yang banyak menggunakan metode ceramah; 
(3) Pembelajaran transformatif memerlukan pendampingan yang lebih 
intensif dari pendidik, sehingga segala persoalan yang dihadapi generasi 
milenial dapat segera terpantau dan dapat dilakukan pembenahan 
secepatnya; (4) Alokasi waktu belajar di kelas harus diberikan secara 
cukup untuk keperluan kegiatan dialog tentang ”belajar bagaimana cara 
belajar” (learning how to learn) maupun belajar tentang isi (content 
learning) pembelajaran; (5) Diperlukan pengakuan atas prestasi 
generasi milenial tentang kreativitas dalam pembelajaran, baik di luar 
maupun di dalam kelas. Pengakuan prestasi belajar dimaksud dapat 
berupa pemberian bobot nilai atas kreativitas belajar yang ditunjukkan, 
sehingga kelulusan akhir akan ditentukan oleh keutuhan prestasi 
yang berupa hasil ujian dan kreativitas dalam proses pembelajaran; 
dan (6) Model pembelajaran transformatif dinilai akan lebih atraktif 
dan menyenangkan, karena lebih banyak memberikan peluang untuk 
berdialog, berdiskusi, berdebat, bertanya jawab, dan belajar mandiri 
melalui berbagai sumber belajar di kelas maupun lingkungan masyarakat. 
Seluruh pendapat dan masukan eksternal dianalisis dan diklasifikasikan 
ke dalam kelompok untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan fokus 
permasalahan masing-masing.  

Berdasarkan hasil analisis dari uji validasi dapat disimpulkan 
bahwa terdapat beberapa bagian yang perlu dilakukan revisi berkenaan 
dengan upaya penyempurnaan model agar lebih efektif, yaitu (1) 
merumuskan strategi penyiapan kelompok diskusi sebelum pelaksanaan 
pembelajaran, (2) melakukan sosialisasi terhadap model pembelajaran 
yang akan diterapkan, (3) melengkapi model dengan rambu-rambu 
untuk memandu sikap dan perilaku pendidik dalam menjalankan model 
pembelajaran, (4) merumuskan kalimat persuasif untuk membangkitkan 
motivasi belajar, (5) melengkapi model pembelajaran dengan deskripsi 
tentang rasionalitas dan tujuan pengembangan model, (6) merumuskan 
strategi pendayagunaan pengalaman generasi milenial dan lingkungan 
sebagai penunjang sumber belajar, dan (7) merumuskan parameter 
keberhasilan belajar.  
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C. Revisi Model 

Berikut deskripsi hasil revisi model pembelajaran transformtif 
berbasis learning how to learn setelah dilakukan validasi atau uji 
eksternal oleh pakar, meliputi hal-hal yang berkenaan dengan persiapan, 
pelaksanaan, evaluasi dan monitoring serta dampak pembelajaran.
1.   Revisi pada persiapan pembelajaran 

Persiapan pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan kesiapan 
pendidik dan generasi milenial dalam mengimplementasikan model, baik 
persiapan kapasitas akademik pendidik, kesiapan material pembelajaran 
maupun kesiapan generasi milenial dalam merespon model pembelajaran 
yang diterapkan. Penyiapan pembelajaran dilakukan dengan melibatkan 
generasi milenial, tenaga teknis, pendidik dengan harapan agar masing-
masing memiliki komitmen untuk melaksanakan pembelajaran dengan 
sebaik-baiknya. 

Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan pada fase persiapan 
pembelajaran dalam implementasi model pembelajaran transformatif, 
yaitu; 
a. Melakukan prakondisi kepada generasi milenial, bahwa dalam 

pembelajaran akan diterapkan model pembelajaran yang relatif 
berbeda dengan biasanya. Prakondisi dimaksudkan untuk memberikan 
informasi kepada generasi milenial tentang pembelajaran 
transformatif dan sekaligus mengajak peran serta secara aktif 
generasi milenial dalam pembelajaran. Prakondisi juga dimaksudkan 
untuk memberikan reinforcment kepada generasi milenial, bahwa 
pencapaian hasil belajar tidak hanya diukur dari prestasi dalam 
mengerjakan soal-soal ujian, tetapi juga unjuk kerja selama proses 
pembelajaran.  

b. Penyiapan perangkat dan media pembelajaran yang diperlukan dalam 
pembelajaran transformatif, yaitu papan planel untuk unjuk kerja 
dan unjuk prestasi, lembar gagasan (curah pendapat), kartu gagasan 
pribadi untuk mengajukan pendapat, lembar isian kreativitas belajar, 
dan kartu belajar untuk merekam inti pengetahuan yang diperoleh 
dalam pembelajaran mandiri.

c. Pengaturan setting belajar yang memungkinkan terjadinya dialog 
dan diskusi antara generasi milenial dan pendidik dapat berjalan 
dengan mudah.
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d. Merumuskan kontrak belajar yang meliputi pola interaksi 
pembelajaran, pembentukan kelompok belajar, jadwal presentasi 
hasil belajar baik mandiri maupun kelompok, jadwal ujian atau 
unjuk prestasi, dan parameter  kelulusan.

e. Penyiapan strategi monitoring dan evaluasi belajar, terutama 
menyangkut teknik evaluasi yang bersifat critical thinking 
dan reflektif. Masing-masing generasi milenial diperkenankan 
memberikan kritikan dan penilaian terhadap diri sendiri, teman 
sejawat dan pendidik tentang kinerja yang dilakukan selama proses 
pembelajaran.

f. Melakukan diskusi dengan pendidik lain yang terlibat dalam 
pengembangan model untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 
dalam memahami model pembelajaran transformatif.

2.   Revisi pada fase pelaksanaan pembelajaran
Beberapa hal yang perlu dilakukan pada fase pelaksanaan 

pembelajaran dalam implementasi model pembelajaran transformatif, 
yaitu a) mengubah peran pendidik lebih sebagai fasilitator belajar, 
b) memperlakukan generasi milenial sebagai subyek belajar, c) 
mendayagunakan pengalaman generasi milenial dan potensi lingkungan 
sebagai penunjang sumber belajar, d) melakukan apersepsi pembelajaran, 
e) membangun interaksi pembelajaran berbasis interaktif-dialogik-
konsultatif, f) menerapkan kalimat persuasif sebagai teknik pembangkitan 
motivasi belajar, g) melakukan monitoring dan evaluasi melalui refleksi 
dan berfikir kritis, h) melakukan evaluasi pembelajaran, dan i) dampak. 
a)   Peran pendidik sebagai fasilitator belajar

Pengembangan peran pendidik dalam pembelajaran transformatif 
diarahkan pada peran sebagai fasilitator belajar. Beberapa peran 
pendidik dalam proses pembelajaran adalah (1) mempercepat terjadinya 
interaksi belajar (motivator/catalyst) agar pembelajaran lebih efektif 
dan efisien, (2) membantu proses belajar (process helper) agar generasi 
milenial lebih aktif dan dinamis dalam kegiatan pembelajaran, (3) 
menghubungkan sumber belajar (resources linker), baik sumber 
insani maupun noninsani yang tersedia di lingkungan, (4) membantu 
memecahkan masalah belajar yang dihadapi generasi milenial (solution 
helper) dengan cara mengajukan beberapa alternatif yang akan mereka 
tentukan sendiri, dan (5) merancang strategi evaluasi berbasis self 
evaluation.  
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b)   Generasi milenial sebagai subyek belajar
Hasil kajian lapangan menunjukan bahwa perilaku belajar generasi 

milenial belum menunjukkan tingkat keaktivan dan kreativitas belajar 
sesuai harapan dan kapasitasnya sebagai generasi milenial. Secara 
umum generasi milenial masih suka bertindak dan berpikir serampangan 
dengan mengambil jalan pintas (menerabas) dan tidak melaksanakan 
pekerjaan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati 
bersama. Oleh karena itu, dalam pengembangan model pembelajaran 
transformatif perlu dibahas tentang deskripsi kreativitas belajar yang 
dapat dijadikan parameter pendidik dan generasi milenial untuk 
menentukan keberhasilan pembelajaran.  

Deskripsi peran generasi milenial sebagai subjek belajar dalam 
pembelajaran transformatif dapat dilihat dari pelibatan dan intensitas 
keterlibatan generasi milenial dalam proses pembelajaran. Pelibatan 
dan keterlibatan dalam pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk 
kesiapan, kesediaan dan perilaku belajar. Secara substantif pelibatan dan 
keterlibatan generasi milenial dalam pembelajaran dapat diamati mulai 
dari fase persiapan, fase pelaksanaan dan fase evaluasi pembelajaran. 

Implementasi model pembelajaran transformatif dapat dilakukan 
ketika peran fasilitasi diperlukan sesuai dengan permasalahan yang 
dihadapi, baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi 
pembelajaran. Secara akademik hal ini dapat dipahami, sebab 
pembelajaran adalah suatu proses yang memumgkinkan persoalan 
belajar muncul kapan saja dalam rentang waktu selama aktivitas belajar 
dilakukan.

Intensitas keterlibatan dan pelibatan generasi milenial dalam proses 
pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas berikut, yaitu (1) mengkritisi 
visi dan misi pembelajaran, (2) mengkritisi dan memberi masukan 
tentang substansi silabus yang disusun pendidik, (3) mengkritisi dan 
memberikan pendapat tentang tujuan belajar yang dicapai dalam 
proses pembelajaran, (4) mengelola dan menata seting kelas sesuai 
dengan kebutuhan, baik menyangkut tata letak tempat duduk, media 
peraga dan media pembelajaran, (5) menyampaikan kesiapan belajar 
kepada pendidik dan memulai pembelajaran dengan senang hati dan 
konstruktif, (6) merespon apersepsi dan pengantar pembelajaran yang 
dilakukan pendidik dalam bentuk dialog dan diskusi tentang substansi 
pembelajaran, (7) merespon dorongan yang diberikan untuk belajar keras 
dan sungguh-sungguh sebagai akibat dari gaya persuasif, motivatif dan 
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edukatif yang diperankan pendidik dalam pembelajaran, (8) melakukan, 
mencari dan menemukan sumber belajar pendukung di luar kelas untuk 
menunjang keberhasilan belajar, (9) menyelesaikan dan mencari solusi 
untuk mengatasi kelambatan atau gangguan dalam pembelajaran, (10) 
memecahkan masalah belajar, baik yang dialami sendiri maupun orang 
lain dengan mempertimbangkan kelemahan dan kelebihan,  dan (11) 
melakukan evaluasi hasil belajar dan evaluasi diri atas program, proses 
dan hasil belajar.
c)   Pengalaman dan potensi lingkungan sebagai penunjang sumber 
 belajar

Pemanfaatan potensi lingkungan sebagai sumberdaya belajar 
merupakan perwujudan prinsip belajar seumur hidup dan belajar untuk 
semua (lifelong education and education for all) yang sudah menjadi 
master konsep pendidikan dunia. Pemanfaatan dan pendayagunaan 
potensi lingkungan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran dapat 
dimaknai sebagai upaya penciptaan suasana belajar mandiri tanpa 
bergantung keberadaan pendidik. Generasi milenial harus dibekali 
pemahaman tentang pemanfaatan berbagai sumber belajar yang 
tersedia di lingkungannya. Pendayagunaan sumber belajar lingkungan 
dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan pendidik, 
antara lain dalam hal kehadiran dalam pembelajaran, penerapan model 
pembelajaran, penguasaan materi belajar, dan penampilan diri dalam 
menjalankan pembelajaran.

Beberapa sumber belajar masyarakat yang dapat dimanfaatkan 
untuk memperkaya kapasitas akademik dan meningkatkan kemampuan 
belajar mandiri generasi milenial, antara lain (1) tokoh masyarakat, 
baik formal maupun informal, anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, nenek, 
kakek, adik, kakak dan saudara lainnya, (2) guru, dosen dan penyuluh 
yang ada di kampus dan masyarakat, (3) pelaku ekonomi, baik yang di 
pasar, keluarga, rumah tangga maupun dunia usaha lainnya, (4) pelaku 
budaya, baik budaya lokal, regional maupun internasional, (5) seniman, 
baik kontemporer, tradisional maupun ke-kini-an, (6) karyawan swasta 
dan pemerintah yang memiliki kapasitas membelajarkan, (7) kelompok 
sosial kemasyarakatan yang memiliki kekayaan informasi pembelajaran, 
(8) teman belajar, teman kerja dan teman profesi lainnya, dan (9) 
peristiwa insidental yang terjadi di lingkungan sekitar.

Pengakuan dan pemanfaatan kekayaan pengalaman generasi 
milenial dan potensi lingkungan merupakan hal lazim dalam praktik 
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pendidikan orang dewasa. Pemanfaatan potensi generasi milenial dan 
lingkungan belajar terbukti mampu menciptakan pembelajaran lebih 
dinamis, atraktif dan menarik. Pemanfaatan pengalaman belajar dan 
potensi lingkungan dapat dirupakan dalam bentuk apersepsi atau 
batu loncatan pembelajaran. Apersepsi pembelajaran dapat dimulai 
dengan cara berikut, yaitu (1) melakukan tanya jawab tentang berbagai 
aktivitas generasi milenial di lingkungan masyarakat, (2) mengungkap 
contoh-contoh orang sukses untuk diambil pelajaran, (3) mengungkap 
kelompok indigenous masyarakat sebagai medan dan media belajar, (4) 
mendesain teknik komunikasi masyarakat sebagai bahan pembelajaran, 
(5) pengalaman sukses dan gagal generasi milenial untuk pembangkitan 
semangat belajar generasi milenial yang lain, dan (6) mengangkat cerita 
rakyat yang sarat hikmah kehidupan.
d)   Penerapan apersepsi pembelajaran

Berikut beberapa contoh kalimat apersepsi yang dapat digunakan 
dalam pembelajaran.
	 Sebelum perbincangan pokok bahasan ini dimulai, saya ingin tahu 

apa yang anda lakukan dalam kurun waktu tiga hari terakhir terkait 
dengan pokok bahasan yang akan dibahas hari ini?   

	 Adakah peristiwa menonjol yang anda alami dalam kehidupan 
keluarga dan masyarakat dikaitkan dengan pembelajaran? 

	 Baru saja kita mendengar dan mengetahui peristiwa terbakarnya 
pasar Jaya Makmur, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus 
itu? 

	 Kemarin pagi saya melihat ada antrian panjang ratusan manusia 
yang saling berdesak-desakan. Sebagian besar dari mereka adalah 
kaum lansia yang akan mengambil jatah BLT. Apa yang menarik dari 
peristiwa itu jika dikaitkan dengan pokok bahasan kita hari ini? 
Dapatkah anda memberikan solusi atau alternatif pemecahan dalam 
kaitannya dengan pembangunan ekonomi masyarakat.

	 Pak Anto pagi itu sangat sibuk menyiapkan putra-putrinya berangkat 
ke sekolah, sementara Bu Anto sibuk di dapur menyiapkan makan 
pagi. Putra tertua Pak Anto terlihat ikut membantu adiknya 
mengantarkan ke sekolah. Dengan buru-buru Pak Anto mengambil 
peralatan kerja untuk segera berangkat ke tempat kerja, sedangkan 
Bu Anto berangkat menjajakan makanan kecil di pinggir-pinggir 
sekolah. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga 
Pak Anto dikaitkan dengan bahasan dalam matakuliah  ini.
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	 Peristiwa yang sangat menghebohkan telah terjadi di lingkungan 
kita, yaitu pembunuhan anak oleh orang tua kandungnya sendiri. 
Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tua tersebut? Kenapa hal 
itu bisa terjadi pada anak kandungnya sendiri? Mengapa tetangga 
sekitar sampai tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut?

	 Pemilu kampus baru saja kita laksanakan untuk memilih ketua 
Himpunan Mahasiswa Jurusan. Masing-masing calon telah 
menentukan program dan kegiatan satu tahun mendatang. Apa yang 
bisa kita ambil dari kegiatan tersebut untuk kegiatan perkuliahan 
kita sekarang ini?
Masih banyak contoh dan kejadian dalam kehidupan nyata yang dapat 

diangkat sebagai bahan dasar pembelajaran, sekaligus sebagai batu 
loncatan bagi pendidik untuk menyampaikan bahasan dalam kegiatan 
pembelajaran. Contoh-contoh tersebut di atas merupakan kejadian nyata 
yang didesain sebagai pembuka pembelajaran dan berfungsi sebagai 
batu loncatan untuk memasuki perbincangan pembelajaran. Strategi ini 
dianggap mampu mendongkrak perhatian dan motivasi generasi milenial 
untuk aktif terlibat dalam pembelajaran. 

Namun demikian, pemanfaatan potensi generasi milenial dan 
lingkungan sebagai bahan pembelajaran bergantung pada kemampuan 
dan kecerdikan pendidik dalam mengolah informasi. Jika pemanfaatan 
potensi tersebut dilakukan pada saat yang tepat, maka dapat dipastikan 
pembelajaran akan lebih dinamis, lebih hidup dan tidak akan kekurangan 
ide dalam menjelaskan berbagai persoalan belajar. 
e)   Interaksi edukatif berbasis interaktif-dialogik-konsultatif  

Pola interaksi edukatif antara pendidik dan generasi milenial dalam 
pembelajaran transformatif dibangun atas dasar kepercayaan, yang 
diwujudkan dalam bentuk hubungan saling membelajarkan, mengkritisi 
dan mengakui eksistensi masing-masing dalam proses pembelajaran. 
Dalam konteks ini, pendidik harus mampu memerankan diri lebih sebagai 
fasilitator belajar, dengan peran sebagai katalisator belajar, penghubung 
sumber belajar, pembantu proses belajar dan pembantu solusi persoalan 
pembelajaran. Melalui pola seperti ini maka interaksi edukatif antara 
pendidik dan generasi milenial didasarkan pada prinsip pembelajaran 
learning how to learn, yang menekankan pada filosofi pemberdayaan 
generasi milenial sebagai subjek belajar.
f)    Kalimat persuasif sebagai teknik pembangkitan motivasi belajar

Kata-kata atau kalimat pesuasif dirumuskan sebagai upaya menjawab 
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masukan pakar yang menyarankan adanya teknik pembangkitan motivasi 
belajar agar generasi milenial lebih terdorong untuk meningkatkan 
keaktivan belajar, baik melalui pendampingan maupun belajar mandiri. 
Untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran transformatif diperlukan 
kekayaan dan kemampuan pendidik dalam menngembangkan kata-kata 
persuasif yang mampu mendorong dan membangkitkan kepercayaan 
generasi milenial agar lebih percaya diri dalam pembelajaran. Kata-kata 
persuasif menjadi salah satu alat utama pembelajaran transformatif 
yang dinilai mampu memberikan motivasi belajar generasi milenial.  

Berikut beberapa contoh kata-kata persuasif yang dapat diterapkan 
dalam pembelajaran transformatif.
•	 Anda memiliki kekayaan pengalaman yang hebat, tentu anda pasti 

berhasil jika mampu memanfaatkan pengalaman itu dengan baik
•	 Saya yakin anda mampu belajar dengan baik karena anda memiliki 

potensi yang yang hebat
•	 Peluang ini tidak akan berulang lagi, oleh karena itu manfaatkan 

sebaik mungkin agar anda lulus dengan baik 
•	 Pendidikan akan menentukan masa depan anda
•	 Dengan pendidikan orang akan lebih bermartabat
•	 Anda pasti bisa melanjutkan kuliah jika anda belajar dengan baik 

dan mampu mengelola kemampuan anda
•	 Pekerjaan yang anda tekuni saat ini tentu menunggu kemampuan 

yang anda peroleh dari belajar ini
•	 Belajarlah dengan tekun dan disiplin meskipun pendidik tidak datang 

di kelas karena kesungguhan belajar anda pasti mendapat imbalan 
di kemudian hari

•	 Kalau orang lain bisa mencapai keberhasilan secara gemilang kenapa 
anda tidak mengikuti keberhasilannya

•	 Anda akan mendapat penghormatan dan apresiasi dari orang lain 
jika anda juga menghormati orang lain

•	 Hargailah pendapat teman niscaya anda juga akan dihargai oleh 
orang lain

•	 Ada temuan menarik untuk kita renungkan, bahwa hasil belajar 
yang diperoleh dari proses belajar mandiri dan atas dasar kehendak 
sendiri akan lebih bermakna dalam kehidupan

•	 Saya telah membaca dan memeriksa pekerjaan anda dan hasilnya 
sangat luar biasa, meskipun beberapa hal perlu diulangi dan 
dipelajari lagi
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•	 Ternyata anda mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik 
meskipun anda bekerja sendiri tanpa bantuan langsung pendidik

•	 Berhati-hatilah dalam mengerjakan setiap pekerjaan sebab hasil 
kerja anda tentu akan dinilai oleh orang lain, kapanpun dan di mana 
pun anda berada

•	 Saya melihat semangat anda yang luar biasa untuk mengikuti 
pendidikan ini dan saya sangat yakin anda pasti akan berhasil 

•	 Demi masa depan dan kebaikan anda sendiri, saya siap mendampingi 
dan memberikan konsultasi belajar kepada anda.   

Kata-kata atau kalimat persuasif tersebut merupakan cuplikan 
dari sekian banyak kata atau kalimat persuasif yang telah diterapkan 
dalam pembelajaran dan terbukti mampu menghidupkan suasana 
pembelajaran ke arah peningkatan kreativitas belajar. Penggunaan kata-
kata persuasif juga mampu memberikan inspirasi kepada pendidik untuk 
lebih meningkatkan kapasitasnya sebagai fasilitator belajar. Dalam 
menjalankan peran sebagai fasilitator belajar, pendidik juga lebih 
percaya diri dalam memberikan apresiasi atas prestasi generasi milenial 
dan juga hukuman terhadap sikap dan perilaku generasi milenial yang 
dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip pembelajaran. 

Beberapa hal yang harus dipahami oleh pendidik dalam memberikan 
persuasi kepada generasi milenial adalah suasana hati generasi milenial, 
suasana medan pembelajaran, suasana daya dukung pembelajaran dan 
suasana hati pendidik sendiri. Jika suasana tersebut dapat dipahami 
oleh pendidik, maka pemberian apresiasi, hukuman atau hadiah kepada 
generasi milenial dapat tepat waktu dan tepat sasaran. 
g)   Monitoring dan evaluasi pembelajaran melalui refleksi dan berpikir 

kritis 
Monitorng dan evaluasi pembelajaran dilakukan terhadap 3 (tiga) 

aspek, yaitu evaluasi program, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Ketiga 
aspek tersebut memiliki kontribusi terhadap terbentuknya kreativitas 
belajar generasi milenial. Monitoring evaluasi dilakukan dengan cara 
refleksi terhadap pembelajaran tentang kinerja generasi milenial dan 
pendidik dalam interaksi edukatif. Refleksi dilakukan dengan cara  
mengisi lembar isian kreativitas belajar dan ungkap pendapat tentang 
proses, program, dan kreativitas belajar yang dicapai generasi milenial.
h)   Evaluasi pembelajaran 

Hal penting yang juga harus dipahami oleh pendidik dalam 
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menjalankan model pembelajaran transformatif adalah kriteria 
output kreativitas belajar. Hasil validasi diketahui bahwa diperlukan 
penjelasan dan rambu-rambu tentang parameter kreativitas belajar 
generasi milenial. Oleh karena itu, dalam ujicoba selanjutnya rambu-
rambu kreativitas belajar harus sudah terdeskripsikan dengan jelas dan 
dapat dipahami pendidik agar parameter keberhasilan model dapat 
disimpulkan dengan baik.

Revisi terkait dengan hasil validasi ini diarahkan pada penjelasan 
atau uraian yang lebih operasional dan bersifat direktif agar hal-hal yang 
tersaji dalam model dapat digunakan sebagai landasan implementasi 
pembelajaran. Dalam menjalankan model pembelajaran transformatif 
diharapkan pendidik berani melakukan improvisasi dan pengembangan 
sesuai dengan karakteristik generasi milenial, sehingga proses 
pembelajaran lebih menyenangkan (joyfull), atraktif dan dinamis. 
Improvisasi dalam implementasi model fasilitasi ini sangat dimungkinkan, 
karena model ini disusun dengan memperhatikan aspek fleksibilitas, 
akseptabilitas dan aksesabilitas pendidik dalam menggunakan model.

Berikut perkembangan konstruksi model pembelajaran transformatif  
berbasis learning how to learn (Gambar 8).

Gambar 5. Prototipe Model Pembelajaran Transformatif Berbasis 
Learning How to Learn
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i)    Dampak 
Dampak atau outcome pembelajaran transformatif adalah 

terbentuknya kepercayaan diri dan tanggungjawab generasi milenial 
dalam berbagai tindakan. Kepercayaan diri dan tanggungjawab terbentuk 
sebagai akibat dari keleluasaan berpikir dan bertindak selama mengikuti 
pembelajaran sebagai perwujudan pengakuan generasi milenial sebagai 
subjek belajar.

D. Ujicoba Model Pada Skala Terbatas

1. Proses Ujicoba
Ujicoba model pembelajaran transformatif berbasis learning how 

to learn pada skala terbatas dilakukan pada peserta matakuliah Belajar 
dan Pembelajaran, Pendidikan Seumur Hidup, dan Program Pengalaman 
Lapangan. Ujicoba terbatas dilakukan setelah revisi uji validasi berhasil 
diselesaikan sesuai dengan masukan pakar dan calon pengguna model. 
Hal ini dimaksudkan agar konstruksi dan substansi model memiliki 
fisibilitas untuk diterapkan dalam praktik pembelajaran secara lebih 
luas.

Proses ujicoba terbatas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut, yaitu (1) menyiapkan pendidik pengampu matakuliah yang dikenai 
ujicoba, (2) menyiapkan perangkat pembelajaran yang diperlukan, 
(3) menyampaikan model pembelajaran kepada generasi milenial, (4) 
implementasi model, (5) menganalisis kekurangan dan kelemahan model 
untuk persiapan ujicoba berikutnya, (6) menganalisis hasil implementasi 
model berkenaan dengan pencapaian kreativitas belajar.

2. Hasil Ujicoba  
Beberapa temuan hasil ujicoba terbatas yang dilakukan pada 

matakuliah terbatas dapat dirangkum dalam tabel 6. Hasil ujicoba ini 
menggambarkan kualitas model pembelajaran yang mampu memberikan 
inspirasi kepada pendidik dan generasi milenial untuk meningkatkan 
motivasi dan kreativitas belajar. Kinerja belajar dalam beberapa 
matakuliah yang dikenai ujicoba terbatas diuraikan dalam bentuk 
intensitas dan kualitas dengan harapan data yang disajikan memiliki 
kelenturan dan kekuatan untuk berubah ke arah yang lebih baik.
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Gambar 6. Model Konseptual Pembelajaran Transformatih Berbasis 
Learning How to Learn Hasil Ujicoba Terbatas

Tabel  9: Pokok-pokok Hasil Ujicoba Terbatas
Kinerja Pembelajaran

Kelayakan Model
Kinerja Pendidik Kinerja Generasi milenial

Telah terjadi peningkatan 
performansi dalam menjalankan 
model

Sudah mulai tertarik dengan model 
pembelajaran yang diterapkan 

Model 
pembelajaran 
layak 
dikembangkan dan 
dilakukan ujicoba 
lanjutan untuk 
memperoleh 
tingkat kelayakan 
yang lebih 
tinggi dan 
kesempurnaan 
model secara 
menyeluruh 

Memiliki pemahaman tentang 
filosofi pembelajaran sebagai 
upaya pemberdayaan generasi 
milenial

Lebih leluasa dalam 
mengaktualisasikan diri dalam 
interaksi pembelajaran

Bersemangat dengan model yang 
diterapkan

Memiliki kesungguhan dan 
semangat belajar

Terjadi peningkatan kehadiran 
meskipun belum optimal

Kehadiran meningkat dan 
keterlambatan kehadiran semakin 
menurun 

Proses dialog dan diskusi yang 
dilakukan telah berhasil memacing 
aktivitas belajar generasi milenial 
meskipun belum berjalan maksimal

Keberanian merespon 
pembelajaran sudah kelihatan 
meskipun proses komunikasi masih 
perlu ditata agar lebih tertib dan 
tidak saling menjatuhkan
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Kinerja Pembelajaran
Kelayakan Model

Kinerja Pendidik Kinerja Generasi milenial

Keterbukaan dan saling mengkritik, 
memberi masukan  terhadap 
proses pembelajaran sudah bisa 
dijalankan dengan baik meskipun 
masih perlu pembiasaan  

Terjadi dialog dan saling 
mengkritik (memberi masukan) 
tentang model yang diterapkan 
dalam pembelajaran

Perlu peningkatan kemampuan 
pendidik untuk mendorong semua 
generasi milenial aktif dalam 
pembelajaran

Perlu peningkatan pemerataan 
aktivitas dalam proses 
pembelajaran 

Diperlukan teknik untuk 
mengungkap pengalaman belajar 
generasi milenial melalui apersepsi 

Perlu keberanian untuk 
mengungkap tentang pengalaman 
belajar yang telah dimiliki

Perlu peningkatan pendayagunaan 
lingkungan belajar sebagai sumber 
dan media belajar

Pemahaman lingkungan sebagai 
potensi sumberdaya belajar masih 
perlu ditanamkan dan diyakinkan 
pada diri generasi milenial

Perlu dioptimalkan kemampuan 
pendidik dalam mendesaian belajar 
mandiri pada diri generasi milenial

Kemampuan belajar mandiri 
masih kurang dan perlu terus 
ditingkatkan melalui berbagai 
teknik yang relevan 

Teknik pendampingan belum 
berjalan baik, masih perlu dibekali 
teknik pendampingan yang sesuai 
dengan karakteristik generasi 
milenial

Sering terjadi kesulitan dalam 
menyelesaikan tugas belajar 
terutama yang berkaitan dengan 
kemampuan belajar mandiri

Fungsi pendidik sebagai fasilitator 
masih belum optimal dan perlu 
disosialisasikan kepada generasi 
milenial

Belum terjadi pemahaman yang 
utuh tentang peran pendidik 
sebagai fasilitator belajar, 
sehingga generasi milenial 
kesulitan untuk berinteraksi 
dengan pendidik

Perlu peningkatan kemampuan 
merumuskan dan menerapkan 
teknik persuasif dan motivatif 
untuk membangkitkan semangat 
belajar generasi milenial

Masih perlu peningkatan motivasi 
dan semangat belajar

Berpijak pada hasil ujicoba terbatas diketahui bahwa telah 
terjadi peningkatan performansi generasi milenial dalam aktivitas 
pembelajaran, yaitu tingkat kehadiran, kesungguhan menyelesaikan 
tugas mandiri, ketekunan mengikuti pembelajaran, ketahanan dalam 
mengikuti pembelajaran, keberanian berpendapat, dan kemampuan 
berdialog dengan teman sejawat. Secara umum dapat dikatakan bahwa 
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telah terjadi peningkatan semangat generasi milenial dan pendidik 
dalam mengikuti pembelajaran, baik dalam interaksi tatap muka maupun 
dalam penyelesaian tugas-tugas mandiri. 

Namun demikian, masih banyak persoalan yang harus diatasi dalam 
implementasi model pembelajaran transformatif, yaitu (1) belum terjadi 
pemerataan prestasi generasi milenial dalam mengikuti pembelajaran, 
(2) pendidik belum mampu mengelola interaksi pembelajaran yang 
menekankan pada aktivitas generasi milenial, (3) pengalaman belajar 
generasi milenial belum dimanfaatkan secara optimal, (4) Peningkatan 
kinerja belajar masih cenderung didominasi oleh generasi milenial 
tertentu yang memiliki kelebihan prestasi belajar, (5) belum ditemukan 
keberanian generasi milenial dalam mengajukan gagasan inovatif 
berkaitan dengan proses pembelajaran, (6)  pendayagunaan potensi 
masyarakat masih lemah, dan (7) sering muncul keluhan dan keputusasaan 
generasi milenial dalam menggali sumber belajar masyarakat.

Meskipun secara umum terjadi peningkatan kreativitas, tetapi 
harus diakui bahwa peningkatan kreativitas belajar tersebut belum 
menunjukkan kualitas yang meyakinkan. Optimalisasi kreativitas 
belajar masih dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik 
pembangkitan semangat dan persuasif dalam proses pembelajaran. 
Kemampuan generasi milenial dalam belajar mandiri, menyelesaikan 
tugas rumah, mempresentasikan tugas terstruktur masih belum 
menunjukkan hasil maksimal, meskipun demikian kemampuan tersebut 
masih dapat ditingkatkan dengan cara melakukan revisi dalam 
implementasi model dan pola hubungan interaktif antara pendidik dan 
generasi milenial. Oleh karena itu, dalam ujicoba selanjutnya beberapa 
hal yang berkenaan dengan pola hubungan interaksi tersebut perlu 
diperhatikan dengan baik.

3. Revisi Model
Revisi model pembelajaran transformatif berbasis learning how 

to learn lebih diarahkan pada penguatan peran pendidik sebagai 
fasilitator belajar. Melalui penguatan peran itu diharapkan dapat lebih 
mempertajam kinerja pendidik dalam memfasilitasi proses belajar 
generasi milenial. Untuk meningkatkan efektivitas model dilakukan 
melalui interaksi intensif antara pendidik dan generasi milenial sebagai 
berikut, yaitu (1) mengungkapkan pendapat tentang persoalan belajar 
yang mereka hadapi, (2) melakukan diskusi interaktif (reviue) hasil 
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belajar mandiri, (3) meningkatkan intensitas pendampingan belajar 
(interaksi-konsultatif) sesuai dengan persoalan yang dihadapi, dan (4) 
merumuskan rambu-rambu strategi fasilitasi pembelajaran. Deskripsi 
revisi model dapat dicermati pada paparan berikut.
a) Mengungkapkan persoalan belajar yang dialami generasi milenial

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada 
generasi milenial mengungkapkan berbagai persoalan belajar yang 
dialami. Kegiatan ini terbukti mampu mengurangi beban belajar 
generasi milenial dan membuka jalan bagi pendidik dalam memberikan 
fasilitasi belajar sesuai dengan karakteristik setiap generasi milenial. 
Pendidik harus memperhatikan dan merekam semua persoalan yang 
dihadapi generasi milenial untuk dianalisis dan diklasifikasikan sesuai 
jenis masalah dan prioritas penyelesaiannya. 

Pendidik harus mampu menghargai semua persoalan yang 
disampaikan generasi milenial, baik persoalan yang berkaitan dengan 
kegiatan akademik maupun non akademik seperti persoalan rumah 
tangga, keluarga dan masyarakat. Solusi dan pemecahan masalah yang 
diberikan seharusnya juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan 
hal-hal tersebut.
b) Melakukan diskusi dan dialog tentang hasil belajar mandiri

Diskusi dan dialog ini dilakukan untuk memberikan semangat dan 
apresiasi terhadap kinerja generasi milenial, baik yang berkenaaan 
dengan tugas mandiri maupun tugas kelompok. Strategi yang dilakukan 
adalah (1) melakukan pemeriksaan terhadap hasil belajar secara 
konsisten, (2) melakukan presentasi terhadap hasil belajar mandiri 
melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil sesuai dengan hasil 
belajar, (3) melakukan uji sejawat terhadap hasil belajar mandiri secara 
singkat, (4) selalu memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap 
hasil belajar, (5) menyampaikan kata-kata persuasif dan motivatif 
secara konsisten dan tepat waktu, (6) melakukan identifikasi kesulitan 
dan kelemahan belajar yang dialami, dan (7) memberikan fasilitasi dan 
merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah belajar.  

Konsistensi sikap dan perilaku pendidik dalam melakukan fasilitasi 
belajar terbukti mampu meningkatkan performansi belajar generasi 
milenial dalam pembelajaran. Retensi dan penurunan performansi 
belajar sering terjadi akibat adanya saling balas antara generasi milenial 
dan pendidik, masing-masing pihak mencari pembenaran atas sikap dan 
perilakunya. Misalnya, generasi milenial sering tidak masuk karena 
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pendidik juga sering tidak datang, atau pendidik sering tidak datang 
karena generasi milenial juga sering tidak hadir dalam pembelajaran. 
Untuk itu perlu dilakukan komunikasi dan kesepakatan bersama tentang 
berbagai hal berkaitan dengan proses pembelajaran.
c) Meningkatkan intensitas pendampingan belajar berbasis interaktif-

konsultatif-dialogik
Interaktif-konsultatif dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan 

generasi milenial dalam mendesain dan melakukan belajar mandiri 
sesuai dengan situasi dan kondisi. Cara ini dilakukan karena dari hasil 
analisis temuan lapang diketahui bahwa rendahnya kualitas belajar 
mandiri sering diakibatkan oleh kurang jelasnya tugas yang diberikan 
dan sempitnya waktu penyelesaian tugas. Bagi generasi milenial yang 
telah memiliki tanggungjawab keluarga dan beban hidup bermasyarakat 
diperlukan perhatian khusus dalam pemberian beban dan tugas belajar 
mandiri. Beban dan tugas belajar mandiri harus dapat dilakukan secara 
terintegrasi dengan beban dan tugasnya di rumah tangga dan masyarakat, 
agar mereka memiliki kekayaan dan keuntungan belajar ganda. Tugas 
dan beban belajar mandiri harus lebih diarahkan pada pembentukan 
tanggungjawab akademik dan pembiasaan diri dalam menyelesaikan 
berbagai persoalan kehidupan.  
d) Merumuskan panduan proses fasilitasi pembelajaran

Panduan proses pembelajaran transformatif dimaksudkan untuk 
memberikan kemudahan bagi setiap pengguna model agar mereka mudah 
memahami dan melaksanakan sesuai dengan filosofi pembelajaran sebagai 
upaya perubahan pola pikir dan pola tindak generasi milenial. Panduan 
merupakan acuan atau pola tindak dalam kegiatan pembelajaran dan 
itu diperlukan karena praktik pembelajaran merupakan rekayasa sosial 
(social enginering) yang memiliki kelenturan dan kebebasan dalam 
berekspresi.

4. Panduan model pembelajaran transformatif
a)  Persiapan pembelajaran

Dalam pembelajaran transformatif, terdapat beberapa rambu-rambu 
yang dapat dilakukan pendidik sebagai upaya untuk membangun kesiapan 
generasi milenial terlibat penuh dalam interaksi pembelajaran, yaitu 
(1) menginformasikan visi dan misi pembelajaran program pendidikan 
kepada generasi milenial, (2) melakukan terlebih dahulu eksplorasi 
tentang hakikat belajar dan pembelajaran dengan cara melakukan 
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dekonstruksi dan rekonstruksi pembelajaran, (3) mendiskusikan dan 
lakukan kontrak belajar dalam kurun waktu tertentu, (4) mendiskusikan 
tujuan pembelajaran dengan generasi milenial agar terjadi pemahaman 
dan kesiapan mereka untuk melakukan perubahan, (5) mendiskusikan 
posisi dan setting belajar sesuai dengan karakteristik generasi milenial 
sebagai orang dewasa dan pendidik sebagai fasilitator belajar, (6) 
menghindari posisi dan setting belajar yang terkesan interogatif dan 
intervensif yang berpotensi menimbulkan hubungan negatif antara 
pendidik dan generasi milenial, (7) memulai aktivitas pembelajaran 
ketika generasi milenial sudah siap belajar, (8) melakukan pengantar 
pembelajaran dengan menggunakan apersepsi (batu loncatan) yang 
relevan dengan kehidupan nyata dan segera libatkan mereka untuk 
berinteraksi dalam pembelajaran, (9) menyiapkan kata-kata atau 
kalimat yang bersifat persuasive, reward, reinforcement, atau 
punishment yang bersifat edukatif (jika diperlukan) untuk meningkatkan 
motivasi belajar, (10) menyiapkan strategi pemecah suasana belajar (ice 
breaking) untuk membangun dan mempertahankan suasana belajar yang 
menyenangkan, (11) menyiapkan strategi pendampingan belajar agar 
generasi milenial aktif merespon pembelajaran, dengan cara bertanya, 
menjawab, membantah, menolak atau menyetujui, (12) memberi waktu 
yang cukup kepada generasi milenial untuk merespon pembelajaran dan 
tidak tergesa-gesa dilanjutkan sebelum ada respon, (13) menyiapkan 
strategi yang relevan untuk membantu pemecahan hambatan belajar, 
(14) melengkapi strategi pemecahan masalah yang diajukan dengan 
berbagai kelemahan dan kelebihan yang kemungkinan akan muncul 
di kemudian hari, agar generasi milenial dapat mempertimbangkan 
dan mengantisipasi segala dampak keputusan yang diambil, (15) 
membiasakan segala bantuan dan bimbingan kepada generasi milenial 
bersifat alternatif, agar generasi milenial tidak terkesan di fetacomply 
atau dipaksa untuk mengikuti pendapat pendidik yang berpotensi terjadi 
penolakan, (16) berusaha untuk berempati kepada generasi milenial, 
menerima keberadaan generasi milenial secara wajar, memberikan 
statemen yang bersifat menghargai dan motivatif serta memberikan 
peluang untuk mengeluarkan gagasan baru, (17) melakukan respon 
kepada setiap persoalan secara tepat dan terukur dan membiarkan 
proses diskusi berjalan sendiri tanpa intervensi berlebihan dari pendidik, 
dan (18) menyiapkan strategi evaluasi yang memiliki karakter critical 
reflective yang mampu membangkitkan semangat generasi milenial 
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untuk melakukan self evaluation, self determination, self improvement 
dan self awareness.
b) Pelaksanaan pembelajaran

Dalam konteks fasilitasi pembelajaran, orientasi pembelajaran 
diarahkan dari kebiasaan transfer of knowledge ke arah transfer of 
process dengan penekanan pada pembentukan kemampuan generasi 
milenial untuk mengolah informasi secara komprehensif. Dengan 
cara demikian, generasi milenial diharapkan mampu melakukan dan 
memahami cara belajar yang baik. 

Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan pendidik dalam 
interaksi pembelajaran transformatif, yaitu (1) mendiskusikan 
rencana pembelajaran, (2) bersama generasi milenial merumuskan 
tujuan belajar, (3) bersama generasi milenial memahami visi dan 
misi belajar, (4) mendiskusikan bahan belajar, (5) mengajak generasi 
milenial mendesain seting belajar, (6) mengajak generasi milenial 
merencanakan pola evaluasi belajar, (7) mengajak dialog, berdiskusi 
dan mengungkap perasaan generasi milenial, (8) menggali gagasan 
generasi milenial sebagai bahan dasar pembelajaran, (9) memberi 
penguatan, dorongan, dan saran edukatif sesuai dengan kebutuhan 
generasi milenial, (10) menghargai dan menghormati pendapat generasi 
milenial, (11) mengingatkan dan mengajak generasi milenial untuk rajin 
belajar, (12) menerima eksistensi generasi milenial apa adanya secara 
wajar, (13) menghargai prestasi generasi milenial dan mendorong untuk 
terus berprestasi, (14) memfasilitasi generasi milenial menemukan 
dan mencari sumber belajar secara  mandiri tanpa bergantung pada 
pemberian dan perintah pendidik, (15) mendiskusikan media belajar 
yang bisa dimanfaatkan, (16) memberikan alternatif pilihan sumber 
belajar, (17) memfasilitasi generasi milenial dalam memecahkan masalah 
belajar, (18) memfasilitasi untuk menemukan alternatif pemecahan 
masalah, (19) memanfaatkan ide generasi milenial untuk memecahkan 
masalah belajar, (20) memberikan gambaran tentang kemungkinan 
munculnya hambatan belajar, dan (21) mendorong generasi milenial 
untuk mengambil keputusan sendiri secara bertanggungjawab. 

Berkaitan dengan peran pendidik sebagai fasilitator belajar, 
terdapat beberapa persyaratan yang harus dipahami pendidik agar 
dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu (1) memahami filosofi 
pembelajaran, (2) memahami sistem organisasi pembelajaran, (3) 
memahami karakteristik generasi milenial, (4) memahami lingkungan dan 



161IX. Konstruksi, Rekonstruksi & Validasi Model Pembelajaran Transformatif

seting belajar dengan benar, (5) memahami sumber-sumber belajar yang 
relevan dengan kebutuhan generasi milenial, (6) mampu menempatkan 
dirinya sebagai partner belajar, (7) mampu menempatkan diri sebagai 
pemimpin organisasi belajar, (8) mampu mengidentifikasi kebutuhan 
belajar dengan benar, dan (9) mampu mensosialisasikan kebutuhan 
belajar kepada generasi milenial.  
c) Peningkatan kesiapan dan kapabilitas pendidik dalam menjalankan 

model pembelajaran
Dari proses uji validasi diketahui bahwa ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi pendidik dalam menjalankan model pembelajaran 
transformatif, yaitu pendidik harus (1) memiliki pemahaman yang kuat 
terhadap filosofi pembelajaran sebagai proses pemberdayaan, (2) mampu 
mendesain pembelajaran sebagai proses dialogis dan pengembangan sikap 
kritis (critical thinking), (3) memiliki pemahaman, bahwa pembelajaran 
bukan hanya bersifat content transmission tetapi juga bersifat problem 
posing model, (4) memiliki kemampuan untuk mengelola waktu dengan 
baik, sehingga tidak mudah terjebak pada aspek nonakademik tanpa 
memperhatikan isi kurikulum, dan (5) memiliki pemahaman yang baik 
tentang teknik motivasi dan pembangkitan semangat belajar generasi 
milenial. 

Berkenaan dengan hasil validasi tersebut, maka implementasi 
model pembelajaran transformatif perlu didahului dengan upaya 
peningkatan pemahaman dan kemampuan pendidik dalam mengelola 
generasi milenial. Generasi milenial harus disikapi sebagai makhluk 
yang berdaya, cerdas dan memiliki potensi untuk bertindak dan bereaksi 
terhadap objek. Peningkatan kemampuan pendidik dalam pembelajaran 
transformatif dimaksudkan sebagai upaya penyiapan pendidik dalam 
menjalankan model pembelajaran agar memiliki pemahaman yang jelas 
tentang filosofi dan semangat model pembelajaran transformatif. 

Peningkatan kapasitas pendidik ditekankan pada pemahaman tentang 
(1) hakikat program pendidikan, (2) pentingnya kreativitas belajar pada 
diri generasi milenial, (3) hakikat dan model fasilitasi pembelajaran 
dalam peningkatan kreativitas belajar, (4) kreativitas belajar sebagai 
salah satu bentuk hasil belajar, (5) peran pendidik dan generasi milenial 
dalam interaksi pembelajaran, (6) kata-kata persuasif dalam fasilitasi 
pembelajaran, (7) fasilitasi pembelajaran dan suasana interaksi edukatif 
antara pendidik dan generasi milenial, dan (8) pengukuran, evaluasi dan 
monitoring hasil belajar. 
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 Strategi peningkatan pemahaman pendidik dalam pembelajaran 
transformatif meliputi langkah-langkah seperti terlihat pada gambar 7. 
Setelah melalui proses ujicoba terbatas dan pelatihan atau peningkatan 
kapasitas pendidik dalam pembelajaran transformatif, berikut revisi 
penyempurnaan konstruksi atas model hasil ujicoba terbatas dengan 
beberapa tambahan dan penyempurnaan (Gambar 8). 

Gambar 7. Alir Peningkatan Kapasitas Dosen dan Mahasiswa tentang 
Pembelajaran Transformatif

E. Ujicoba Model Pada Skala Luas

Ujicoba model pembelajaran transformatif berbasis learning how to 
learn pada skala luas dilakukan dengan melibatkan beberapa matakuliah 
kependidikan dan pendidik yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ujicoba 
ini memiliki tingkat kerumitan dan kerawanan terhadap penyimpangan 
dalam penggunaan model karena pemahaman masing-masing pendidik 
berbeda-beda terhadap alir kerja model. Oleh karena itu dalam ujicoba 
skala luas disediakan medan diskusi dan dialog yang lebih banyak dengan 
pendidik pengguna model untuk menampung dan merespon segala 
persoalan yang berkenaan dengan penerapan model pembelajaran 
transformatif.

Berkenaan dengan operasional konstruksi model tersebut, berikut 
disajikan alur interaksi edukatif yang terjadi antara pendidik dan generasi 
milenial dalam proses pembelajaran transformatif (Tabel 6). Interaksi 
edukatif merupakan proses pembelajaran yang bersifat dinamis, karena 
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itu rambu-rambu interaksi pembelajaran tersebut sangat mungkin terjadi 
perubahan sesuai dengan permasalahan yang muncul di lapangan. Semua 
aspek yang tersaji dalam deskripsi ini merupakan hasil kajian teoretik 
dan empirik dalam proses pembelajaran di lapangan. 

Gambar 8. Konstruksi Model Pembelajaran Transformatif Berbasis 
Learning How to Learn Hasil Ujicoba secara Luas
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BAB X
MODEL PEMBELAJARAN 
TRANSFORMATIF BAGI 
GENERASI MILENIAL

Pada bab ini dibahas tentang analisis terhadap temuan penelitian 
implementasi model pembelajaran transformatif berbasis learning 
how to learn sebagai upaya untuk pengembangan kreativitas belajar 
(learning creativities) generasi milenial. Secara teknis, analisis atas hasil 
temuan penelitian dikelompokkan dalam sub bahasan berikut, yaitu a) 
Pembelajaran transformatif dan pengembangan kreativitas belajar, b) 
Efektivitas model pembelajaran transformatif dalam pengembangan 
kreativitas belajar, dan c) Kesimpulan implementasi model pembelajaran 
transformatif berbasis learning how to learn.  

Berpijak pada data hasil penelitian sebagaimana dijabarakan pada 
bab sebelumnya, diketahui bahwa pertama, model pembelajaran 
transformatif berbasis learning how to learn terbukti secara efektif 
mampu mendorong terjadinya transformasi (perubahan mendasar) 
pada diri generasi milenial. Kedua, orientasi transformasi dari model 
pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn ini adalah 
lebih pada transformasi perilaku (change in behaviour), yaitu perilaku 
kreativitas belajar. Ketiga, secara metodologis, disain pembelajaran 
yang dikembangkan pada model pembelajaran transformatif berbasis 
learning how to learn didasarkan pada pendekatan rasional kognitif 
(cognitive-rational approach) sebagaimana dikonsepsikan Jack Mazirow. 
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Keempat, meskipun menggunakan pendekatan rasional kognitif, tetapi 
alir implementasi yang digunakan lebih bersifat eklektik, artinya tidak 
sepenuhnya mengikuti secara runtut sebagaimana alir implementasi yang 
dikonsepsikan dalam pendekatan rasional kognitif. Melalui penerapan 
model dalam skala terbatas, alir implementasi yang digunakan 
merupakan kombinasi dari berbagai perspektif dengan berfokus pada 
proses transformasi generasi milenial secara lebih cepat dan efektif. 

A. Pembelajaran Transformatif dan Pengembangan Kreativitas 
Belajar

Bertumbuh dan berkembangnya kretivitas belajar melalui 
pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn memiliki 
keterkaitan erat dengan upaya perubahan sikap belajar atau cara belajar 
(change in behaviour) generasi milenial sebagai salah satu bentuk/
wujud transformasi. Pembahasan tentang kreativitas belajar generasi 
milenial dalam kaitannya dengan implementasi model pembelajaran 
transformatif berbasis learning how to learn melibatkan sejumlah 
faktor yang berkaitan dengan perubahan dan pembentukan perilaku 
generasi milenial. Seturut dengan indikator transformasi (indicative of 
transformation) sebagaimana dikonsepsikan oleh Cranton (1978) bahwa 
bentuk transformasi bisa berupa perubahan asumsi dasar (change in 
assumption), perubahan perspektif (change in perspective), maupun 
perubahan perilaku (change in behavior). 

Dalam konteks model pembelajaran transformatif berbasis learning 
how to learn ini, bentuk transformasi yang diharapkan terjadi pada 
atau dialami oleh generasi milenial lebih difokuskan pada transformasi 
perilaku (change in behaviour), yaitu kreativitas belajar. Meskipun 
demikian, tidak metutup kemungkinan generasi milenial mengalami 
transformasi pada asumsi dasar atau transformasi perspektif, karena 
perubahan sikap atau perilaku sangat ditentukan oleh perubahan asumsi 
dasar ataupun perubahan persepektif. Yang menjadi fokus orientasi 
dari implementasi model pembelajaran transformatif ini lebih pada 
transformasi perilaku (change in behaviour) sebagai wujud transformasi 
yang secara nyata bisa diamati. 

Dalam penelitian ini, sikap dapat dipahami sebagai bentuk organisasi 
kognitif, afektif, dan behavioral yang ada dalam diri individu dalam 
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merespon sesuatu yang menjadi objek sikap. Sikap belajar adalah 
perilaku yang berkenaan dengan aspek kognitif (perseptual), afektif 
(emosional), dan perilaku (behavioral) generasi milenial dalam merespon 
kegiatan pembelajaran yang diikuti. Berkaitan dengan implementasi 
model pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn, sikap 
belajar generasi milenial dimaknai sebagai kesiapan generasi milenial 
untuk merespon secara positif yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan 
perilaku belajar yang lebih kreatif (learning creativities) ditunjukkan 
selama mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 
transformatif berbasis learning how to learn. 

Penerapan model pembelajaran transformatif berbasis learning 
how to learn ini diorientasikan untuk menumbuh-kembangkan sikap 
belajar generasi milenial yang lebih kreatif (learning creativities). 
Pemahaman ini didasarkan pada konsepsi teoritik bahwa pembentukan 
dan/atau perubahan sikap belajar kreatif senantiasa berlangsung dalam 
proses interaksi (baca: dialogis) antara generasi milenial sebagai subyek 
sikap dan model pembelajaran yang diterapkan sebagai obyek sikap. 
Bertumbuh dan berkembangnya sikap belajar kreatif pada diri generasi 
milenial ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Sebagai faktor eksternal, implementasi model pembelajaran 
transformatif berbasis learning how to learn merupakan rekayasa sosial 
(social enginering) dalam bentuk penciptaan kondisi dan/atau suasana 
belajar yang secara hipotetis mampu secara efektif mempengaruhi 
bertumbuh dan berkembangnya sikap belajar kreatif generasi milenial. 
Di sisi lain, generasi milenial merupakan subyek belajar yang secara 
sadar mampu memberikan respon terhadap rekayasa sosial yang 
dikenakan kepadanya. Berdasarkan struktur antropologisnya, generasi 
milenial memiliki potensi-potensi edukabilitas (educability), baik berupa 
potensi eksistensial, sosial maupun relasional, yang dapat dibimbing, 
dibelajarkan dan dilatih melalui proses pembelajaran yang diletakkan 
dalam kerangka gerak dinamis dialektis (Koesoemah, 2010). Model 
pembelajaran transformatif berbasisi learning how to learn adalah salah 
satu model pembelajaran yang diletakkan di atas prinsip gerak dinamis 
dialektis, dengan orientasi untuk melakukan proses perubahan secara 
mendasar (baca: transformasi) pada diri generasi milenial, khususnya 
perubahan perilaku dalam belajar (change in behavior). Dalam konteks 
ini sikap belajar kreatif menjadi target produk yang diharapkan dan 
dialami generasi milenial sebagai respon secara sadar atas implementasi 
model pembelajaran transformatif. 
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Perubahan perilaku belajar generasi milenial dipengaruhi oleh 
faktor internal, yang meliputi daya pilih (selektivitas), kecenderungan 
minat dan perhatiannya terhadap pengaruh yang datang dari luar diri 
generasi milenial berkenaan dengan aspek-aspek model pembelajaran 
transformatif yang diterapkan dalam pembelajaran. Situasi masyarakat 
sekitar, tata ruang dan tata kelas, pengaturan setting belajar, metode 
belajar, isi pesan belajar, siapa yang menyampaikan dan yang menyokong 
pesan, bagaimana cara dan situasi penyampaiannya berpengaruh 
terhadap kecepatan perubahan sikap belajar generasi milenial. 

Berkenaan dengan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap 
perubahan sikap belajar kreatif, dalam penelitian ini pendidik perlu 
diberi pelatihan tentang bagaimana hakikat dan strategi implementasi 
model dengan tujuan agar pendidik dalam perannya sebagai penyampai 
pesan memiliki kredibilitas yang tinggi di mata generasi milenial, setting 
belajar menjadi lebih menarik, sehingga mereka memiliki kepercayaan 
dan kemauan kuat untuk menerima isi pesan. Di samping itu, dalam 
penelitian ini juga dilakukan pemantauan secara cermat, baik secara 
partisipatif maupun nonpartisipatif untuk mendukung dan menopang 
keberhasilan implementasi model.

Berkaitan dengan pengaruh kredibilitas sumber (komukator) terhadap 
perubahan sikap belajar generasi milenial, hasil penelitian Hovland dan 
Weiss (dalam Sofwan, 1986) menyatakan bahwa suatu pesan apabila 
dikomunikasikan oleh sumber yang lebih dapat dipercaya, maka pesan 
itu lebih diterima dan mampu menumbuhkan sikap baru sesuai dengan 
maksud dan tujuan penyampaian pesan. Oleh karena itu, apabila model 
pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn didesain 
secara menarik, memperhatikan aspek internal generasi milenial, dan 
disampaikan oleh pendidik yang kredibel, mampu menghasilkan sikap 
positip generasi milenial dalam proses pembelajaran.

Faktor internal lain yang turut menentukan terjadinya perubahan 
dan pembentukan sikap positif seseorang adalah dorongan motivasi 
untuk mencapai kedudukan dan status tertentu. Wrightman (1977:389) 
mengatakan bahwa individuals seek to achieve certain state that lead to 
attitude change. Proses semacam itu lebih didasari oleh faktor internal 
generasi milenial, antara lain berupa minat, kebutuhan, daya pilih, 
dan kemauan mengolah respons yang diterimanya sebagai upaya untuk 
mencapai prestasi. Walaupun tidak sepenuhnya semata-mata karena 
faktor internal, akan tetapi apabila faktor internal generasi milenial 
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lebih dominan dalam proses perubahan dan pembentukan sikap belajar 
atau perilaku belajar, maka kualitas dan daya tahan sikap yang baru 
terbentuk itu akan dapat bertahan lebih lama dibanding pengaruh dari 
luar (faktor eksternal). 

Faktor internal sangat mendominasi, hal ini karena generasi 
milenial yang telah dewasa memiliki kredibilitas, mampu mengolah 
dan menganalisis model pembelajaran secara kritis. Untuk mengamati 
perubahan sikap seseorang, Kelman dalam Secord dan Backman 
(1964:122) mengusulkan tiga perbedaan proses pengaruh sosial yang 
dapat menyebabkan perubahan sikap seseorang, yaitu (1) compliance, 
(2) identification, dan (3) internalization. 

Compliance (pemenuhan) dapat terjadi apabila individu menerima 
dengan baik pengaruh dari orang lain atau kelompok karena berharap 
akan memperoleh reaksi yang memuaskan dari orang lain itu. Reaksi 
yang memuaskan di sini bisa berupa hadiah (reward) atau pembatalan 
hukuman (avoiding punishment), walaupun pada dasarnya individu 
yang dipengaruhi tersebut rata-rata tidak setuju terhadap pesan yang 
disampaikan oleh orang atau agen yang memberi pengaruh (influence 
agent).

Perubahan sikap yang didasarkan pada hadiah atau hukuman biasanya 
bersifat dangkal dan pinggiran (peripherial). Pada pendekatan yang 
bersifat peripherial biasanya lebih memperhitungkan aspek keuntungan 
atau kerugian yang diperoleh berkaitan dengan pesan yang diterima, 
dan tidak terlalu banyak melibatkan proses pemikiran secara mendalam. 
Dalam konteks pembelajaran, perubahan yang disebabkan oleh hadiah 
atau pengurangan hukuman, misalnya tetap naik kelas walaupun nilainya 
rendah karena rajin masuk, tidak akan menghasilkan daya tahan sikap 
secara permanen. Generasi milenial akan kembali ke sikap semula ketika 
cita-cita yang diinginkan sudah dicapai. 

Identification (proses adopsi) dapat terjadi apabila individu melakukan 
adopsi suatu tingkah laku yang diperoleh dari orang atau kelompok lain 
lebih dikarenakan tingkah laku yang diadopsi itu berhubungan dengan 
kepuasan diri dan bermakna (berarti) bagi dirinya. Identification can be 
said to occurs when an individual adopts behavior derived from another  
person or group because this behavior is associated  with a satisfying 
self defining relationship to this person or group (Secord & Backman, 
1964:122). Proses identifikasi ini biasanya dilakukan terhadap orang 
atau kelompok lain yang dikagumi atau diidolakan. Good (1973:291) 
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menjelaskan bahwa identifikasi merupakan the act or process of 
classifying the self with a group or person, ussually admired. Dengan 
bercermin kepada orang yang dikagumi atau diidolakan, secara perlahan 
seseorang akan mengidentikan dirinya, baik yang berkenaan karakter 
internal maupun eksternal, yang pada akhirnya mampu membentuk 
sikap baru (perubahan perilaku) pada orang yang bersangkutan. 

Untuk mempercepat proses identifikasi generasi milenial terhadap 
model pembelajaran transformatif, diperlukan hubungan timbal balik 
secara mendalam antara pendidik dan generasi milenial, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, sehingga kemampuan generasi milenial 
untuk mengenal dan mengidentikan diri kepada pendidik yang dianggap 
kredibel mudah terlaksana dan segera bisa dicapai. Intinya, proses 
identifikasi untuk perubahan sikap belajar generasi milenial diperlukan 
karakter pendidik yang kredibel sehingga dirinya menjadi figur yang 
dihormati dan dipercaya. Dengan cara demikian, setiap pendidik harus 
memiliki kemampuan cukup tentang profesinya sebagai fasilitator 
pembelajaran dan memiliki kepribadian yang baik sebagai pendidik agar 
mampu menginspirasi generasi milenial untuk melakukan perubahan 
sikap belajar ke arah yang  lebih konstruktif.

Internalization (penerimaan) dapat terjadi apabila individu 
menerima dengan baik pengaruh yang datang kepadanya, karena 
pengaruh perilaku yang diterima sesuai dengan sistem nilai yang ada 
pada dirinya. Internalization can be said to occur when an individual 
accepts influence because the induced behavior is congruent with his 
value system (Secord & Backman, 1964:123). Bahwa internalization 
lebih menekankan pada faktor internal generasi milenial untuk mengolah 
pesan yang masuk ke dalam dirinya dan apabila pesan yang diterima tidak 
sesuai dengan kehendaknya maka tidak terjadi proses pembentukan sikap 
baru. Good (1973) mendefinisikan internaliasi sebagai acceptence by the 
individual of attitude, principles, codes, or sanctions that become a part 
of himself in forming value judgments and in  determining his conduct. 
Bahwa internalisasi merupakan bentuk penerimaan individu mengenai 
sikap, prinsip-prinsip, isyarat-isyarat, atau sanksi yang menjadi bagian 
dari dirinya dalam membentuk keputusan untuk menentukan sikap atau 
tingkah lakunya. 

Proses diterimanya pengaruh dari luar oleh generasi milenial akan 
melahirkan sikap atau perilaku baru apabila pengaruh yang diterima 
merupakan bagian dari kehidupan dirinya. Hal ini bermakna bahwa 
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proses pembentukan dan perubahan sikap atau perilaku berdasarkan 
teori internalization, kendali utama ditentukan oleh seberapa besar 
kekuatan faktor internal seseorang untuk menyeleksi keselarasan model 
pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn sebagai 
faktor eksternal, dengan sistem nilai yang telah lama bercokol dalam 
diri generasi milenial. 

Menurut Kelman, di antara ketiga proses pengaruh sosial yang mampu 
menjadi dasar kemantapan bertindak generasi milenial sehubungan 
dengan proses perubahan sikap hanya internalization (Secord & Backman, 
1964:111). Adalah penting bahwa proses perubahan sikap seseorang 
akan lebih akurat dan mantap apabila faktor internal seseorang secara 
efektif mampu mereview dan merefleksi secara kritis terhadap informasi 
(pesan) diterima. Keterlibatan generasi milenial dalam melakukan 
refleksi kritis terhadap pesan-pesan yang diterimanya, pada gilirannya 
akan melahirkan suatu kesadaran diri untuk melakukan perubahan 
(baik berupa perubahan asumsi dasar, perspektif, ataupun perilaku) 
sehubungan dengan penerimaan pesan yang masuk ke dalam dirinya. 
Dalam kontek penelitian ini dapat dipahami bahwa pelibatan faktor 
internal generasi milenial dalam proses perubahan dan pembentukan 
sikap kreatif dalam belajar lebih berorientasi pada central yang menjadi 
objek perubahan dan pembentukan sikap.

Berpijak pada ulasan di atas dapat dipahami bahwa pembentukan 
(baca: perubahan) sikap atau perilaku generasi milenial dalam belajar 
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu 
perubahan sikap dengan menggunakan teori compliance (pemenuhan), 
identification (proses adopsi), dan internalization (penerimaan). Apabila 
perubahan dan pembentukan perilaku yang dimaksud adalah kreativitas 
belajar (learning creativities), maka faktor internal yang perlu 
diperhatikan adalah a) kemampuan generasi milenial memilih perangkat 
belajar, b) kesiapan dan kesediaan untuk belajar, c) kemampuan dan 
kemauan untuk belajar, d) kesediaan untuk mengolah dan memikirkan 
pesan belajar, e) minat dan kebutuhan terhadap objek belajar (subject 
matter), dan f) sistem nilai yang telah dimiliki generasi milenial.

Faktor eksternal yang berpengaruh bagi perubahan dan pembentukan 
sikap belajar generasi milenial yang lebih kreatif adalah (1) kredibilitas 
pendidik, (2) kebermaknaan materi belajar bagi generasi milenial, (3) 
ketepatan waktu belajar, (4) keberfungsian dan keefektifan sarana 
prasarana belajar yang digunakan. 
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Dalam pembelajaran, kinerja pendidik harus bisa diandalkan; pesan 
belajar atau materi belajar harus sesuai dengan nilai kebutuhan generasi 
milenial; tempat dan media belajar harus sesuai dengan kebutuhan 
dan daya jangkau; waktu dan jadual belajar tidak merugikan; pesan 
belajar atau bahan belajar harus mampu memberikan keuntungan bagi 
dan relatif tidak bertentangan dengan norma/sistem nilai yang dianut 
generasi milenial. Pertentangan nilai atau norma antara pesan (materi 
belajar) dengan penerima pesan (generasi milenial) dapat menghambat 
proses penerimaan pesan belajar dan internalisasi nilai kreativitas dalam 
belajar.  

Berpijak pada hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa a) model 
pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn terbukti 
secara efektif mampu mendorong terjadinya transformasi (perubahan 
mendasar) pada diri generasi milenial, b) orientasi transformasi yang 
menjadi target utama adalah transformasi perilaku, yaitu perilaku 
kreativitas belajar (learning creativities), c) disain pembelajaran yang 
dikembangkan pada model ini didasarkan pada pendekatan rasional 
kognitif, dan d) alir implementasi yang digunakan lebih bersifat eklektik 
dengan berfokus pada proses transformasi generasi milenial secara lebih 
cepat.

B. Efektivitas Model Pembelajaran Transformatif dalam 
Pengembangan Kreativitas Belajar 

Efektivitas model pembelajaran transformatif berbasis learning how 
to learn dalam pengembangan kreativitas belajar (learning creativities) 
generasi milenial antara lain ditentukan oleh beberapa aspek berikut, 
yaitu (1) kemampuan pendidik dalam memerankan diri sebagai fasilitator 
belajar, (2) kemampuan generasi milenial dalam memerankan diri sebagai 
pelaku dan sasaran utama dalam pembelajaran, dan (3) kemampuan 
pendidik dan generasi milenial dalam mendayagunakan pengalaman 
yang dimiliki dan protensi lingkungan untuk mengembangkan sumber 
dan media belajar. 

Perilaku persuasif dan motivatif fasilitator dalam pembelajaran 
juga menjadi instrumen penting dalam interaksi edukatif (O’Donnell 
& Kable, 1982) karena posisi dan status generasi milenial masih 
memerlukan pendampingan, pembangkitan semangat dan perbantuan 
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dalam mencerna dan mengelola proses pembelajaran. Oleh karena itu, 
fasilitasi pembelajaran yang dilakukan bukan berarti pembiaran untuk 
melakukan belajar sesuka hati tanpa desain dan perencanaan, tetapi 
justru memerlukan pengorganisasian belajar, pendampingan untuk 
melakukan interaktif, konsultatif dan dialogik. 

Braakman & Edwards (2002) menegaskan bahwa peran fasilitator 
dalam melakukan fasilitasi proses pembelajaran diorientasikan untuk 
mendorong partisipasi penuh generasi milenial, mengembangkan 
dinamika kelompok untuk meningkatkan keakraban dan kekompakan 
belajar, mengelola resistensi generasi milenial menjadi motivasi belajar, 
memecahkan masalah belajar secara inklusif, dan menjamin pengambilan 
keputusan secara partisipatif. Disebutkan juga bahwa peran fasilitator 
dalam proses fasilitasi adalah berusaha menjadi seorang yang netral 
terhadap isi fasilitasi, menjadi seorang pengarah dalam proses kelompok, 
membuat proses pembelajaran lebih efektif, dan melakukan rencana 
pertemuan-pertemuan secara efisien dan efektif. Memperhatikan 
pendapat tersebut, proses fasilitasi lebih menekankan pada partisipasi 
peserta belajar dan kemampuan fasilitator dalam mengelola konflik, 
meningkatkatkan motivasi peserta belajar, dan melakukan pengarahan 
dan pendampingan belajar.

Nilai hakiki fasilitasi dalam dunia pendidikan adalah mengutamakan 
penghargaan dan harmoniasi interaksi sebagai penghormatan dan 
pengakuan terhadap manusia sebagai makhluk yang beradab dan 
bermartabat. Situasi apapun yang terjadi dalam pembelajaran harus 
bisa dikelola dan diarahkan untuk peningkatan kualitas proses dan 
produktivitas belajar yang positif. Pengembangan kreativitas sebagai 
investasi sumberdaya manusia merupakan peristiwa atau proses yang 
penuh fluktuatif dan dinamis.  

Menurut Psacharopoulos (1987), pendidikan merupakan proses 
penanaman modal sumberdaya manusia (human capital) yang akan 
menghasilkan seperangkat kemampuan yang tak ternilai harganya. 
Proses penanaman sumberdaya manusia tidak dapat dipanen dalam 
jangka waktu cepat atau cepat memperoleh hasil (quick yielding), tetapi 
merupakan proses yang panjang dan menghasilkan suatu produk manusia 
terdidik (educated manpower) yang akan memberikan perubahan 
positif bagi kehidupan. Manusia terdidik berusaha menguasai berbagai 
pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan, baik pengetahuan 
praktis (practical knowledge), pengetahuan intelektual (intellectual 



174 Pembelajaran Transformatif: Model Pembelajaran yang Memberdayakan

knowledge), pengetahuan rekreatif/pengisi waktu (pastime knowledge), 
pengetahuan spiritual (spiritual knowledge), maupun pengetahuan 
lain yang tak terdefinisikan sebagai kebutuhan (unwanted knowledge) 
(Psacharopoulos, 1987).

Pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn 
merupakan model pembelajaran yang mampu mendorong terjadinya 
proses transformasi pada diri generasi milenial, khususnya dalam 
bentuk perubahan sikap belajar yang lebih kreatif. Model pembelajaran 
ini dirumuskan melalui proses pengembangan dan uji lapangan secara 
berjenjang dengan berbagai uji validasi dan revisi sesuai dengan 
kondisi lapangan. Harus diakui bahwa ketika diterapkan pada generasi 
milenial (baca: subyek belajar) yang memiliki dinamika dan kehendak 
masing-masing, model pembelajaran ini belum mampu sepenuhnya 
menumbukh-kembangkan kreativitas generasi milenial secara maksimal 
dan ideal. Meskipun demikian, secara umum hasil penelitian ini 
memberikan keyakinan kepada para pendidik bahwa perilaku dan 
sikap generasi milenial dapat bertumbuh dan berkembang melalui 
proses pembelajaran, baik melalui proses pembimbingan (guidance), 
pembelajaran (instructional) maupun pelatihan (training) sesuai dengan 
situasi yang terjadi pada diri generasi milenial dan medan pembelajaran. 
Dengan memanfaatkan piranti-piranti sosio-antropologis seperti 
sosialisasi, internalisasi dan enkulturasi dalam mengembangkan desain 
model pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn maka 
kreativitas belajar generasi milenial dapat bertumbuh dan berkembang. 

Menurut Harefa, (2000;43) pendidikan bukan sekedar proses 
investasi modal yang bersifat material (capital invesment), tetapi lebih 
merupakan proses investasi sumberdaya manusia (human invesment) 
yang memerlukan strategi perlakuan pendidikan dengan mengutamakan 
prinsip-prinsip dialog yang dilandasi oleh cinta kasih, kritis dan berupaya 
mengembangkan potensi generasi milenial secara optimal. 

Dalam terang pembelajaran transformatif, generasi milenial harus 
diperlakukan sebagai subjek belajar yang aktif, dan pendidik lebih 
berperan sebagai fasilitator. Generasi milenial diposisikan sebagai pelaku 
atau aktor utama dalam proses pembelajaran yang memiliki daya aksi, 
reaksi dan improvisasi terhadap segala aktivitas pembelajaran. Proses 
pembelajaran diharapkan mampu memberikan jaminan atas terciptanya 
karakter generasi milenial yang kreatif, mandiri dan bertanggungjawab. 
Oleh karena itu proses pembelajaran harus diarahkan pada terciptanya 
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suasana belajar kreatif yang mampu melahirkan kepercayaan diri pada 
generasi milenial.

Deskripsi kualitatif tentang efektivitas model pembelajaran 
transformatif berbasis learning how to learn dalam pencapaian 
kreativitas belajar pada generasi milenial dapat diperiksa pada paparan 
berikut.  
1. Kehadiran dalam pembelajaran 

Hakikat pembelajaran adalah terciptanya suasana belajar mandiri 
dengan memanfaatkan sumberdaya lingkungan dan bahan-bahan belajar 
yang tersedia dalam kelompok belajar. Kehadiran generasi milenial pada 
kelompok belajar dimaksudkan untuk melakukan interaksi edukatif 
antara generasi milenial dan pendidik. Di sisi yang lain, kehadiran 
generasi milenial dalam proses pembelajaran ternyata memberikan 
kontribusi positif terhadap bertumbuhnya semangat pendidik dalam 
menjalankan tugas-tugas dengan lebih baik. Hal ini terjadi antara lain 
karena karakter belajar masyarakat Indonesia pada umumnya masih 
bersifat dependent dan menggantungkan pada kehadiran dan eksistensi 
pendidik sebagai sumber belajar utama dan penting. 

Perubahan tentang peran pendidik sebagai fasilitator belajar 
dilakukan melalui argumentasi akademik dan bukti emprik yang mampu 
meyakinkan generasi milenial. Eksistensi generasi milenial sebagai 
subjek belajar perlu ditingkatkan dan diaktualisasikan melalui praktik 
pembelajaran. Oleh karena itu, upaya meningkatkan frekuensi kehadiran 
generasi milenial dalam proses pembelajaran memiliki arti yang positif 
dalam meningkatkan dinamika dan harmonisasi sosial mereka, khususnya 
dalam konteks kegiatan pembelajaran.  

Dalam perspektif generasi milenial, penerapan model pembelajaran 
transformatif telah mendorong generasi milenial untuk menghadiri 
kegiatan belajar karena berbagai alasan, yaitu (1) senang bertemu 
dengan teman-teman karena ada kewajiban untuk bersiskusi, (2) 
pendidik bersikap interaktif dan memperhatikan generasi milenial, (3) 
pendidik menghargai generasi milenial, (4) pendidik mendorong generasi 
milenial untuk selalu menyampaikan hasil belajar mandiri, (5) terjadi 
dialog dengan pendidik dan teman sejawat tanpa merasa ada tekanan, 
dan (6) generasi milenial tidak merasa diajari dengan materi yang berat 
karena semuanya didiskusikan dengan mereka.

Muncul kesadaran pada diri generasi milenial bahwa hadir dalam 
pembelajaran bukanlah suatu yang menakutkan dengan berbagai 
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tugas dan pekerjaan belajar, tetapi lebih dirasakan sebagai proses 
persahabatan dan aktualisasi diri dalam sistem kelompok. Di samping itu 
proses pembelajaran juga dirasakan sebagai proses dinamika kelompok 
yang memiliki muatan belajar sesuai dengan materi belajar. Hakikat 
pembelajaran adalah pengakuan dan penghargaan kepada generasi 
milenial dengan memberikan muatan belajar sesuai dengan kapasitas 
merka.

Dalam pembelajaran transformatif segala persoalan pembelajaran 
dapat didiskusikan dan diselesaikan bersama dengan mengutamakan 
keberanian berpendapat, bertanya dan memecahkan masalah sesuai 
dengan keinginan generasi milenial. Kesalahan perilaku dan jawaban 
generasi milenial atas bahan belajar tidak dianggap sebagai kebodohan, 
tetapi merupakan pendapat pribadi mereka yang harus didiskusikan 
bersama untuk mencari kebenaran akademis. 

Oleh karena itu, tingkat kehadiran generasi milenial pada kegiatan 
pembelajaran dengan model pembelajaran transformatif dapat 
meningkat atau lebih tinggi jika dibanding dengan tingkat kehadiran 
pada kegiatan pembelajaran non transformatif. Kehadiran pada kegiatan 
pembelajaran mengalami peningkatan secara bertahap di setiap 
pertemuan, dan selalu diikat dengan kewajibannya untuk melakukan 
interaksi dengan teman belajar, terutama yang berkaitan dengan tugas 
belajar mandiri. 

2. Penurunan angka bolos belajar   
Kebiasaan meninggalkan kelas pada waktu pembelajaran sedang 

berlangsung (baca: membolos) pada awalnya menjadi kebiasaan perilaku 
generasi milenial. Kelas sering kehabisan generasi milenial padahal 
pembelajaran belum selesai. Melalui penerapan model pembelajaran 
transformatif learning how to learn masalah tersebut dapat dikurangi 
secara signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain mampu 
meningkatkan tingkat kehadiran, penerapan model pembelajaran ini 
dapat menurunkan atau meminimalisir kebiasaan perilaku membolos 
generasi milenial. 

Data hasil penelitian ini dinilai cukup fantastis sebab salah satu 
persoalan utama dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran 
di pendidikan tinggi, adalah menurunya semangat belajar generasi 
milenial, di mana  generasi milenial tidak merasa memiliki tanggungjawab 
dalam pelaksanaan tugas, suka membolos, dan meninggalkan kewajiban 
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belajar. Dengan semakin meningkatnya semangat dan ketahanan dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran, maka bisa dipastikan intensitas 
pembelajar generasi milenial dapat meningkat, tanggungjawab belajar 
dapat bertumbuh, proses pembelajaran di kelas menjadi lebih dinamis. 

Berikut beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan 
daya tahan  generasi milenial untuk mengikuti pembelajaran di kelas, 
yaitu (1) proses belajar dianggap lebih menarik, (2) tidak membosankan, 
(3) kegiatan belajar terasa seperti bermain, (4) tidak ada ketegangan 
hubungan dengan pendidik, (5) materi belajar dikaitakan dengan 
kehidupan peserta belajar, dan (6) jadwal belajar disepakati dan 
ditetapkan bersama. Faktor-faktor itu dapat menjadi pengungkit 
daya tahan generasi milenial untuk tetap dan betah mengikuti proses 
pembelajaran sampai tuntas pada setiap sesi pertemuan.  

3. Peningkatan kedisiplinan 
Kebiasaan terlambat datang ke tempat pembelajaran bagi sebagian 

besar generasi milenial dianggap sebagai hal biasa. Demikian juga bagi 
sebagian pendidik, bahwa terlambat hadir ke kelas menjadi kebiasaan 
yang juga saling dimaklumi baik oleh generasi milenial maupun oleh 
pendidik. Melalui penerapan model pembelajaran transformatif diperoleh 
data bahwa tingkat keterlambatan generasi milenial dan pendidik hadir 
di kelas menurun tajam. Hadir tepat waktu pada kegiatan pembelajaran 
merupakan salah satu bentuk kedisiplinan dari produk pendidikan 
yang harus diperjuangkan. Kedisiplinan pendidik dan generasi milenial 
berpengaruh terhadap kinerja dalam suatu sistem komunikasi, termasuk 
komunikasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan untuk 
mengurangi tingkat keterlambatan dan meningkatkan kedisiplinan 
menghadiri pembelajaran menjadi salah aspek penting dalam proses 
pendidikan dan pembentukan pribadi generasi milenial.

Beberapa alasan generasi milenial untuk tidak terlambat datang 
dalam pembelajaran adalah (1) segan terhadap teman dan pendidik 
karena semuanya telah disepakati bersama, (2) memiliki kewajiban untuk 
menyampaikan hasil kerja kelompok, (3) tidak mau ketinggalan informasi 
dalam pembelajaran karena pendidik sering memulai pembelajaran 
dengan apersepsi tentang kehidupan nyata, (4) ingin mengikuti cerita 
awal pembelajaran yang dianggap selalu menarik perhatian generasi 
milenial, dan (5) tertarik dengan model ice breaking atau penyegaran 
suasana belajar yang sering dilakukan pendidik dalam membangkitkan 
semangat belajar.
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Kedisiplinan generasi milenial dalam menghadiri kegiatan 
belajar juga telah mendorong pendidik untuk tidak terlambat dalam 
melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. Hubungan saling menghormati 
dan saling membalas perilaku dan sikap antara pendidik dan generasi 
milenial mampu menjadi perekat hubungan yang harmonis dalam proses 
pembelajaran. Dalam ilmu sosial, hubungan timbal balik sepadan ini 
disebut sebagai hubungan resiprositas. Titik tekan resiprositas adalah 
memberikan respon sepadan atas stimulus yang diterimanya akibat dari 
perubahan dan perhatian yang diberikan oleh orang lain. Dalam kontek 
penelitian ini, generasi milenial telah memberikan stimulus yang positif 
terhadap proses pembelajaran yang difasilitasi oleh pendidik, sehingga 
pendidik pun memberikan imbalan sepadan dengan merespon positif 
terhadap perilaku dan sikap generasi milenial dalam pembelajaran. 

4. Keberanian berpendapat dalam proses pembelajaran 
Kemampuan bertanya, menjawab, mendebat atau membantah, 

dan memecahkan permasalahan belajar merupakan sebagian dari 
kecerdasan intelektual yang pantas dihargai sebagai prestasi belajar. 
Kemampuan untuk melakukan hal itu memerlukan akumulasi pemikiran 
secara komprehensif, baik berkaitan dengan penguasaan substansi 
pembicaraan, pokok persoalan yang sedang dibahas, penguasaan bahasa 
yang argumentatif, ketenangan psikologis maupun pemahaman terhadap 
situasi pembicaraan. Tidak mudah untuk mengajukan pertanyaan, 
jawaban, bantahan dan pemecahan masalah jika tidak memiliki kapasitas 
kecerdasan sebagaimana dimaksud. Generasi milenial cenderung diam 
tidak berkomentar jika tidak ada dorongan yang kuat dari fasilitator. 
Oleh karena itu, kemampuan bertanya, menjawab, mendebat dan 
memecahkan masalah merupakan bagian penting yang ingin dicapai 
atau ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya bagi generasi milenial.

Dalam terminologi pendidikan modern, kemampuan berbicara 
termasuk di dalamnya bertanya, menjawab, mendebat dan memecahkan 
masalah sudah menjadi kajian dan target pencapaian dalam setiap 
sistem pembelajaran. Kapabilitas generasi milenial dalam penguasaan 
akademik dapat dilihat atau dibangun melalui aktualisasi dan ekspresi 
ketika generasi milenial menyampaikan pendapat. Kedewasaan 
generasi milenial seringkali diukur dari gaya dan cara berbicara, 
termasuk kemampuan mengelola emosi dan perilaku sesuai dengan 
tujuan pembicaraan, seting pembicaraan, lawan bicara, karakteristik 
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lingkungan pembicaraan dan dampak pembicaraan yang mungkin akan 
ditimbulkan.

Mengingat pentingnya kemampuan berbicara, maka aspek ini menjadi 
bagian dari kreativitas generasi milenial dalam proses pembelajaran. 
Beberapa alasan generasi milenial berani bertanya, menjawab, 
mendebat dan mengajukan pemecahan masalah pembelajaran adalah 
(1) keleluasaan yang diberikan pendidik kepada generasi milenial, 
(2) pendidik dan teman belajar tidak serta merta dapat menyalahkan 
pendapat generasi milenial, (3) apapun jawaban generasi milenial selalu 
mendapat respon positif dari pendidik, (4) setiap pendapat generasi 
milenial dibahas oleh pendidik melalui tanya jawab dan diskusi dengan 
generasi milenial, (5) penggunaan metode diskusi dan tanya jawab dalam 
apersepsi telah mendorong generasi milenial untuk berpendapat, dan 
(5) keputusan untuk menyimpulkan hasil belajar dikembalikan kepada 
generasi milenial.  

5. Kemampuan memecahkan masalah belajar
Hasil implementasi model pembelajaran transformatif learning 

how to learn mendapati bahwa kemampuan generasi milenial dalam 
memecahkan masalah belajar mengalami peningkatan walaupun 
tidak signifikans. Kemampuan dan kesertaan generasi milenial dalam 
memecahkan masalah belajar sudah mulai terlihat walaupun belum 
menonjol. Kemampuan memecahkan masalah mempersyaratkan adanya 
keberanian dan ketepatan usulan terhadap masalah belajar yang hendak 
dipecahkan. Belum optimalnya tingkat partisipasi generasi milenial 
dalam memecahkan masalah belajar lebih disebabkan oleh sempitnya 
wawasan dan terbatasnya persepektif yang dimiliki. Di samping itu, ada 
rasa takut ketika persoalan belajar yang hendak dipecahkan menyangkut 
persoalan orang lain. Namun jika persoalan yang hendak dipecahkan itu 
berkaitan dengan diri sendiri yang dibawa pada persoalan kolektif kelas, 
pada umumnya tingkat partisipasi dan keberanian generasi milenial untuk 
ambil bagian dalam pemecahan atau pemberian solusi jauh lebih tinggi. 
Dalam konteks ini sebaiknya persoalan pembelajaran yang dihadapi 
masing-masing generasi milenial ditarik dalam skala kelas, didisain 
sebagai persoalan bersama, dan dipecahkan untuk kepentingan bersama. 
Bagi sebagian generasi milenial, memberikan solusi kepada teman lain 
merupakan suatu kehormatan dan kehebatan, tetapi memberikan solusi 
kepada persoalan kelas lebih dianggap sebagai kewajiban. 
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6. Kemampuan belajar mandiri
Meningkatnya kemampuan generasi milenial untuk belajar secara 

mandiri seiring atau sejalan dengan meningkatnya tanggungjawab dan 
kepercayaan yang diberikan pendidik kepada generasi milenial. Melalui 
implementasi model pembelajaran transformatif diperoleh data bahwa 
tugas dan kepercayaan yang diberikan pendidik kepada generasi milenial 
jauh lebih banyak dan tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dengan 
baik.  

Atas dasar keyakinan pendidik terhadap kekayaan pengalaman belajar 
generasi milenial, maka generasi milenial juga memiliki kepercayaan 
diri dan keyakinan akan kemampuannya untuk melakukan belajar secara 
mandiri. Kemampuan generasi milenial dalam mengelola pembelajaran 
dan mendisain pengalaman belajar sebagai bahan pembelajaran ternyata 
mampu menghasilkan kepercayaaan diri generasi milenial untuk belajar 
mandiri.

Sikap pendidik yang selalu berusaha untuk menghormati dan 
menghargai terhadap setiap hasil karya generasi milenial ternyata 
mampu meningkatkan kemandirian belajar generasi milenial. Hal ini akan 
mendukung terciptanya perilaku belajar generasi milenial sesuai dengan 
misi pembelajaran, yaitu proses belajar mandiri dengan meletakkan 
pendidik sebagai fasilitator belajar. Membangun kepercayaan pendidik 
terhadap eksistensi generasi milenial sebagai subyek belajar yang kaya 
pengalaman sungguh tidak mudah. Namun seiring dengan meningkatnya 
pemahaman terhadap model pembelajaran transformatif, maka semakin 
memantapkan keyakinan pendidik untuk berperan sebagai fasilitator 
belajar. 

7. Ketaatan dan ketepatan dalam menyelesaikan beban belajar
Meningkatnya ketepatan dan ketaatan dalam mengerjakan dan 

menyelesaikan beban belajar diakibatkan oleh meningkatnya kehadiran 
dan kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran. Generasi milenial yang 
disiplin mengikuti kegiatan pembelajaran biasanya tidak pernah terlambat 
masuk kelas, tidak pernah membolos, dan memiliki kemandirian belajar 
yang tinggi, serta mampu menyelesaikan tepat waktu terhadap seluruh 
rangkaian tugas dan beban belajar yang menjadi tanggungjawabnya. 
Generasi milenial akan malu jika tugas belajar tidak dapat dikerjakan 
dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati bersama, karena 
seluruh tugas rumah atau mandiri telah dibicarakan bersama dengan 
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generasi milenial. Generasi milenial juga merasa ketinggalan dengan 
temannya jika pekerjaan tidak diselesaikan tepat waktu, karena 
dipastikan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan berikutnya. Hal 
demikian menunjukkan bahwa kedisiplinan dalam mengerjakan tugas 
dipengaruhi oleh volume dan frekuensi pemberian tugas di samping 
kesepakatan tentang waktu penyelesaian tugas tersebut.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tugas dan beban belajar 
selalu dikerjakan dengan baik asalkan semuanya dibicarakan dahulu dan 
disepakati bersama. Fakta ini memperkuat teori belajar transformatif 
bahwa humanistik murni tidak dapat diterapkan secara tersendiri dan 
terpisah dengan teori lain. Artinya, sikap dan perilaku generasi milenial 
dapat terbentuk secara konstruktif jika dikendalikan melalui gabungan 
dari berbagai teori, yaitu humanistik, behavioristik, konstruktivistik dan 
medan sosial.

Teori kritis yang bermuara pada tumbuhnya kepekaan diri dan 
sosial serta terbangunnya self concept pada diri generasi milenial 
tentu akan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya jika dibawa pada 
tataran konstruktivistik melalui berbagai pengalaman dan fakta empirik. 
Di sinilah letak urgensi penelitian ini dilakukan untuk menciptakan 
kedisiplinan, kesadaran diri, penghormatan diri sendiri dan orang lain 
serta pengakuan terhadap eksistensi masing-masing generasi milenial 
dengan melakukan rekayasa sosial melalui model pembelajaran secara 
komprehensif. Model pembelajaran transformatif menggunakan prinsip 
belajar bersama, belajar sendiri, belajar mandiri, belajar kelompok 
sesuai kebutuhan.

8. Kemampuan mengajukan gagasan inovatif
Kemampuan generasi milenial dalam mengajukan gagasan yang 

dianggap baru sebenarnya merupakan bagian dari proses pencarian 
identitas kecerdasan dan intelektualitas. Semakin sering melakukan 
dialog ternyata mampu menghasilkan kapasitas generasi milenial dalam 
berpendapat dan mengajukan ide-ide baru dalam proses pembelajaran. 
Misalnya, ide tentang posisi tempat duduk, penggunaan medan belajar 
di luar kelas, mengajukan alternatif tempat pembelajaran, mengajukan 
acara refreshing dengan bermain outbond, melakukan kunjungan ke 
pusat pedagang kaki lima untuk belajar kewirausahaan, dan melakukan 
pengamatan di berbagai mall atau pusat perbelanjaan modern untuk 
memahami perilaku usaha dan ekonomi kelompok menengah atas.
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Sebaliknya, rendahnya kemampuan dan keberanian generasi 
milenial dalam mengajukan gagasan baru diduga karena interaksi 
pembelajaran yang dilakukan lebih banyak berupa komunikasi satu arah 
dan hanya terfokus pada aspek akademik saja. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik kurang memperhatikan 
kegiatan pembelajaran di luar kelas, kurang memberikan peluang kepada 
generasi milenial untuk belajar mandiri, kurang konsisten terhadap 
kegiatan nonakademik sebagai upaya pengayaan kemampuan generasi 
milenial, dan tidak memiliki variasi teknik pembelajaran yang kreatif 
dan menyenangkan.

Berbagai gagasan baru yang diajukan generasi milenial seringkali 
berkenaan dengan persoalan-persoalan nonakademik. Kegiatan non-
akademik dimaksudkan untuk meningkatkan, membekali dan melengkapi 
kompetensi generasi milenial dalam pembelajaran, termasuk sebagai 
upaya penciptaan suasana belajar yang menyenangkan. Keberanian 
mengajukan gagasan terhadap hal-hal yang tidak berkaitan langsung 
dengan peristiwa akademik dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi 
tekanan atau risiko kesalahan jika ide yang diajukan tidak sesuai dengan 
tujuan pembelajaran.

Dalam perspektif pemberdayaan dan peningkatan kreativitas belajar, 
apa yang dilakukan generasi milenial merupakan prestasi yang patut 
dihargai, sebab kapasitas dan kapabilitas generasi milenial tidak hanya 
diperoleh melalui kegiatan instruksional, tetapi juga noninstruksional 
atau efek pengiring (nurturent effect). Efek pengiring merupakan 
aspek penting dalam pembelajaran dan terbukti mampu meningkatkan 
kemampuan dan perubahan sikap serta karakter generasi milenial 
ke arah yang lebih konstruktif. Efek pengiring ini seharusnya sudah 
menjadi bagian yang terpisahkan dari proses penilaian keberhasilan 
belajar generasi milenial yang terintegrasi dengan capaian kurikulum 
pembelajaran.

9. Interaksi saling membelajarkan
Kebiasaan saling membelajarkan dideteksi melalui pengamatan 

tentang perilaku generasi milenial dalam mengerjakan tugas-tugas 
belajar melalui diskusi, dialog, tanya jawab dan kerja kelompok. Selain 
itu juga dilakukan dialog tentang pola belajar yang dilakukan generasi 
milenial di rumah terutama strategi penyelesaian tugas mandiri dan 
komunikasinya dengan teman sejawat serta masyarakat sekitar.
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Interaksi saling membelajarkan merupakan iklim belajar yang selalu 
diharapkan dapat tercipta dalam proses pembelajaran. Kebiasaan saling 
membelajarkan akan mampu menghasilkan pola pembelajaran mandiri, 
swaarah dan swakelola, yang pada gilirannya akan menghasilkan 
sistem pembelajaran yang benar-benar bercirikan nonformal. Saling 
membelajarkan juga akan mampu menggantikan atau melengkapi proses 
pembelajaran yang seringkali hanya menggantungkan guru sebagai satu-
satunya sumber belajar. Padahal, dalam sistem pembelajaran orang 
dewasa, masing-masing generasi milenial memiliki peran ganda, yaitu 
sebagai pembelajar (pendidik) dan atau sebagai pebelajar (generasi 
milenial). 

Kebiasaan saling membelajarkan akan mampu menciptakan budaya 
belajar dengan daya jangkau yang sangat luas dalam medan dan sistem 
belajar yang lebih interaktif, atraktif dan humanistik. Dalam penelitian 
ini, kebiasaan saling membelajarkan dan berdiskusi pada diri generasi 
milenial terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini terjadi karena 
model pembelajaran transformatif learning how to learn memberikan 
keleluasaan kepada generasi milenial untuk beraktualisasi dan 
berimprovisasi dalam proses pembelajaran. Hasil belajar tidak hanya 
diukur dari hasil akhir yang berupa angka-angka kuantitatif, tetapi juga 
diukur melalui berbagai perubahan sikap, perilaku dan keterampilan-
keterampilan lain yang mendukung kapasitas intelektual generasi 
milenial. 

Dalam pandangan generasi milenial, kebiasaan saling membelajarkan 
dan dialog hanya dapat dicapai jika pendidik memberikan peluang untuk 
itu dan menghormati apapun hasil diskusi. Menurut generasi milenial, 
kebiasaan saling membelajarkan membutuhkan alokasi waktu yang lama, 
oleh karena itu jadwal pembelajaran harus didisain untuk keperluan 
belajar kelompok, berdiskusi, dialog, berlatih peran, peer teaching 
untuk menghasilkan proses belajar yang masing-masing memiliki sikap 
saling membelajarkan.  

10. Pengakuan terhadap kelemahan diri dan kelebihan orang lain
Peningkatan aspek ini dapat dilihat dari kesungguhan generasi 

milenial untuk menghubungi teman sejawat dan orang lain yang 
memiliki kemampuan lebih terhadap persoalan yang sedang dihadapi. 
Generasi milenial juga bersemangat untuk berdiskusi dengan teman lain 
yang dinilai lebih menguasai pokok bahasan yang sedang dibicarakan. 
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Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran transformatif learning 
how to learn mampu membentuk sikap belajar yang lebih terbuka, 
saling membelajarkan dan kejujuran generasi milenial untuk mengakui 
kelemahan diri sendiri dan kelebihan orang lain. Penunjukan dan 
penugasan terhadap generasi milenial senior untuk menjadi pendamping 
belajar mendapat sambutan positif. Generasi milenial menjadi lebih 
terbuka dalam berdiskusi sehingga terjadi saling tukar pendapat antar 
teman sejawat yang pada gilirannya terbentuk sikap saling menghormati 
terhadap kelebihan dan kekurangan orang lain termasuk pada diri sendiri.

Di samping menggunakan frekuensi perilaku dan pengakuan diri, 
pengukuran kejujuran generasi milenial untuk mengakui kelemahan diri 
dan kelebihan orang lain dilakukan dengan cara memberikan persoalan 
kepada generasi milenial yang menggambarkan pengungkapan terhadap 
kemampuannya.

11. Peningkatan motivasi berprestasi
Keberhasilan dalam meningkatkan motivasi berprestasi antara 

lain ditunjukkan dalam kualitas hasil belajar, intensitas interaksi 
pembelajaran dengan teman dan lingkungan, tidak merasa puas terhadap 
hasil pekerjaan yang telah dicapai, bersemangat saat mengerjakan 
pekerjaan belajar, rajin bertanya jika belum memahami persoalan, 
dan mendiskusikan hasil pekerjaan dengan pendidik atau sesama 
teman. Meskipun optimal, tetapi kesediaan generasi milenial untuk 
meningkatkan prestasi belajar mampu menginspirasi pendidik lain untuk 
menerapkan model pembelajaran transformatif ini dalam interaksi 
pembelajaran. Hal ini berarti bahwa model pembelajaran transformatif 
mampu meningkatkan kreativitas belajar generasi milenial, terutama 
yang berkenaan dengan motivasi berprestasi. Hasil belajar yang 
didasarkan atas motivasi berprestasi akan mampu meningkatkan kualitas 
dan kapasitas generasi milenial terhadap kualifikasi diri.

12. Keberanian mengadopsi ide/hal baru
Keberhasilan meningkatkan keberanian generasi milenial dalam 

menanggapi dan merespon sesuatu yang dianggap baru merupakan 
dampak positif dari penerapan model pembelajaran transformatif ini. 
Keberanian generasi milenial memilih dan menentukan cara belajar yang 
dianggap baru telah memberikan konstribusi yang signifikan terhadap 
dinamika pembelajaran.  
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Hal-hal yang dianggap baru yang berusaha dicoba dan diajukan 
untuk didiskusikan antara lain berkaitan dengan materi pelajaran, 
media belajar, dan sumber belajar. Materi belajar yang diajukan adalah 
diskusi dengan permasalahan terbaru, eksplorasi sumber belajar dari 
internet dan kerja praktik lapangan tentang keterampilan hidup. Sumber 
belajar manusia yang diinginkan untuk memperkaya pengalaman belajar 
adalah mendatangkan praktisi pendidikan dan pakar kewirausahaan 
yang bergerak dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia. 
Pemanfaatan internet/media maya sebagai bentuk inovasi pembelajaran 
juga telah dicoba dan menjadi bagian kehidupan oleh sebagian generasi 
milenial, sehingga diperlukan pembahasan secara sungguh-sungguh.

13. Keberanian dan kepercayaan mengambil keputusan belajar
Peningkatan keberanian dan kemampuan generasi milenial dalam 

mengambil keputusan tentang persoalan pembelajaran dilakukan 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan (1) menentukan kebenaran 
terhadap hasil diskusi, (2) menentukan hasil karya belajar baik berupa 
tugas rumah maupun tugas mandiri, (3) memutuskan untuk datang 
atau tidak dalam kegiatan pembelajaran. Data ini diungkap melalui 
pengamatan tentang aktivitas generasi milenial di dalam kelas dan luar 
kelas, argumentasi yang diajukan dalam mengambil keputusan, frekuensi 
generasi milenial dalam menentukan sikap belajar, dan kinerja belajar di 
lingkungan masyarakat melalui lembar isian atau portopolio. Kepercayaan 
diri dalam setiap pekerjaan merupakan salah satu kajian psikologis dari 
kreativitas belajar. Aspek-aspek ini diungkap melalui respon-respon yang 
ditampilkan dalam melakukan aktivitas belajar. Untuk memperkuat 
hasil temuan perlu dilakukan dialog mendalam dengan generasi milenial 
tentang berbagai respon belajar yang merupakan gambaran dari cara 
berpikir, cara berpendapat dan cara merasakan tentang suatu objek 
yang sedang dihadapi. 

Kajian ini melibatkan unsur keyakinan dan persepsi generasi milenial 
terhadap objek belajar, ungkapan tentang emosi dan perasaannya dalam 
melakukan belajar, dan kecenderungan bertindak (kesiapan untuk 
mereaksi) terhadap persoalan belajar merupakan sikap positif generasi 
milenial terhadap objek sikap (Secord dan Backman, 1964, Gerungan, 
1995). Dari sini diketahui tentang semangat dan perasaan generasi 
milenial dalam melakukan interaksi belajar dengan lingkungannya. 
Ketika generasi milenial memberikan respon  positif terhadap kegiatan 
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pembelajaran, maka pada saat itu juga dapat disimpulkan bahwa generasi 
milenial memiliki karakter belajar dengan senang hati, menerima objek 
sikap belajar dengan senang hati dan melakukannya dengan penuh 
keikhlasan dan keceriaan. 

Respon positif terhadap objek belajar merupakan faktor utama 
dalam membangun keberhasilan belajar, sebab hakikat pembelajaran 
adalah interaksi generasi milenial dengan sumber belajar dan perangkat 
pembelajaran lainnya. Eksistensi pendidik adalah sebagai pendamping 
dan partner belajar, yang pada suatu saat akan mengarahkan dan 
memberi kosultasi kepada generasi milenial ketika dibutuhkan (Schwarz, 
2002).

14. Kesediaan membantu teman sejawat
Kecerdasan sosial merupakan bagian penting dalam pengembangan 

kreativitas generasi milenial. Kehidupan generasi milenial tidak selalu 
berdiri sendiri, dan mengatasi segala persoalan dengan kemampuan 
sendiri, tetapi sering memerlukan orang lain untuk diajak dialog dan 
berdiskusi untuk saling bertukar gagasan. Kesediaan generasi milenial 
untuk memberikan bantuan belajar kepada generasi milenial yang 
lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian kreativitas 
dan menjadi salah satu aspek yang didesain untuk ditingkatkan dalam 
pembelajaran transformatif.  

Pengungkapan tentang kesediaan generasi milenial untuk 
memberikan bantuan belajar kepada orang lain dilakukan dengan cara 
(1) memberikan soal belajar untuk dikerjakan di kelas dan masing-masing 
generasi milenial diperbolehkan saling bertanya kepada temannya, (2) 
melakukan tanya jawab tentang kebiasaan belajar generasi milenial dan 
cara mengatasi kesulitan belajar, (3) mengamati performansi generasi 
milenial dalam pembelajaran ketika diadakan kerja kelompok, latihan 
soal ujian, diskusi belajar untuk memecahkan masalah, (4) melakukan 
presentasi terhadap hasil dikusi dengan panduan belajar dari pendidik, 
(5) menerima respon dari generasi milenial yang lain sebagai masukan 
yang harus dihargai sebagai kekayaan pengetahuan. 

15. Penerapan hasil belajar dalam kehidupan nyata
Penerapan hasil belajar pada kehidupan nyata dilakukan oleh 

sebagian generasi milenial. Penerapan hasil belajar dalam kehidupan 
nyata diungkap melalui perspektif cita-cita dan target belajar generasi 
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milenial untuk mencapai tujuan belajar. Penyiapan diri generasi milenial 
untuk memperoleh pekerjaan dan memasuki perkuliahan juga merupakan 
upaya penerapan hasil belajar dalam kehidupan nyata generasi milenial. 

Berdasarkan paparan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 
model pembelajaran transformatif learning how to learn terbukti cukup 
efektif dalam mendorong terjadinya transformasi pada diri generasi 
milenial. Meskipun demikian, harus diakui bahwa a) kualitas transformasi 
yang dihasilkan masih sebaatas pada transformasi perilaku. Secara 
substansial, indikasi transformasi yang diharapkan dan diidealkan dari 
pembelajaran transformatif  adalah transformasi asumsi dasar (change 
in assumption), transformasi perspektif (change in perspective), dan 
transformasi perilaku (change in behavior). Dengan keterbatasan tools 
dan instrumen penilaian yang dikembangkan, maka indikasi transformasi 
yang bisa terlihat dari proses transformasi yang dialami generasi milenial 
masih terbatas pada transformasi perilaku. Untuk itu perlu dikaji dan 
dikembangkan berbagai instrumen dan tools yang secara efektif dapat 
mengungkapkan secara detail ragam transformasi yang sesungguhnya 
dialami generasi milenial.
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BAB XI
STRATEGI IMPLEMENTASI 
MODEL PEMBELAJARAN 

(SEKEDAR CONTOH)

A. Langkah Implementasi Model Pembelajaran

1. Persiapan Pembelajaran  
Persiapan pelaksanaan pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan 

kesiapan pendidik dan generasi milenial dalam menjalankan model 
mpembelajaran, baik persiapan kapasitas akademik pendidik, kesiapan 
material pembelajaran maupun kesiapan generasi milenial dalam 
merespon model pembelajaran yang diterapkan pendidik. Beberapa 
hal yang dilakukan dalam penyiapan pelaksanaan pembelajaran adalah 
sebagai berikut.
a)   Melakukan prakondisi kepada generasi milenial 

Prakondisi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada generasi 
milenial tentang pembelajaran transformatif dan sekaligus mengajak 
generasi milenial untuk aktif merespon setiap model pembelajaran yang 
dijalankan pendidik. Prakondisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan 
reinforcment kepada generasi milenial, bahwa pencapaian hasil belajar 
dalam pembelajaran tidak hanya diukur dari prestasi mengerjakan 
soal-soal ulangan tetapi juga kinerja generasi milenial dalam proses 
pembelajaran. Generasi milenial harus disiapkan untuk lebih aktif 
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mengikuti pembelajaran, bersikap dan berperilaku responsif terhadap 
proses pembelajaran.
b)   Penyiapan perangkat dan media pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam implementasi 
model pembelajaran transformatif, antara lain berupa papan planel 
untuk unjuk kerja dan unjuk prestasi, lembar gagasan (curah pendapat), 
kartu ide/gagasan pribadi untuk mengajukan pendapat, lembar isian 
kreativitas belajar generasi milenial, dan kartu belajar untuk merekam 
inti pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran mandiri.
c)   Pengaturan setting belajar

Pengaturan seting belajar meliputi penataan posisi tempat duduk 
sesuai kebutuhan, penempatan posisi pendidik yang memungkinkan 
pendidik untuk melakukan fasilitasi pembelajaran, dn pengaturan media 
dan perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar.  
d)   Penyiapan strategi monitoring dan evaluasi belajar

Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara  
melakukan refleksi untuk mengetahui dan menganalisis, proses dan 
hasil belajar yang berupa kreativitas belajar generasi milenial dalam 
pembelajaran. Refleksi pembelajaran dilakukan secara kritis dengan 
cara masing-masing generasi milenial memberikan kritikan dan penilaian 
terhadap diri sendiri, teman sejawat dan pendidik tentang berbagai 
kinerja yang dilakukan selama dalam pembelajaran.
e)   Peningkatan pemahaman pendidik terhadap pembelajaran 

transformatif
Peningkatan pemahaman pendidik dimaksudkan untuk meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas dalam memahami model pembelajaran 
transformatif. Peningkatan pemahaman pendidik terhadap model 
pembelajaran transformatif dapat dilakukan melalui pelatihan, dialog, 
diskusi terfokus dan curah pendapat. Bahan pelatihan pendidik diangkat 
dari hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan filosofi pembelajaran 
transformatif serta pentingnya pengembangan kreativitas bagi generasi 
milenial. Agar pelatihan bisa lebih efektif, maka sebaiknya seluruh 
materi pelatihan dirumuskan dari hasil asesmen kebutuhan dosen 
dalam pembelajaran transformatif dan dilakukan secara partisipatif. 
Seluruh tahapan penyiapan pembelajaran dilakukan dengan melibatkan 
pengelola, pendidik, generasi milenial dan narasumber teknis, agar 
masing-masing memiliki komitmen untuk melaksanakan pembelajaran 
dengan sebaik-baiknya.  
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Adapun proses peningkatan kapasitas dan kapabilitas pendidik dalam 
pembelajaran transformatif dapat digambartkan sebagai berikut.

Berikut ini disajikan draf hasil ujicoba terbatas model pembelajaran 
transformatif berbasis learning how to learn untuk peningkatan 
kreativitas belajar generasi milenial dalam mengeksplorasi kompetensi 
akdemik dalam kehidupan nyata di masyarakat.

2. Pelaksanaan pembelajaran transformatif
a)   Mengubah peran pendidik menjadi fasilitator belajar  

Pengembangan peran pendidik dalam pembelajaran transformatif 
diarahkan peran dirinya sebagai fasilitator belajar yang mampu (1) 
mempercepat terjadinya interaksi belajar (motivator/catalyst) agar 
pembelajaran akan lebih efektif dan efisien, (2) membantu proses 
belajar (process helper) agar generasi milenial lebih aktif dan dinamis, 
(3) menghubungkan sumber belajar (resources linker), baik sumber insani 
maupun noninsani, (4) membantu memecahkan masalah belajar yang 
dihadapi generasi milenial (solution helper) dengan cara mengajukan 
beberapa alternatif yang bisa dipilih sendiri oleh generasi milenial, dan 
(5) merancang strategi evaluasi berbasis self evaluation.   

Beberapa hal yang dapat dilakukan pendidik dalam kaitannya 
dengan peran pendidik sebagai fasilitator belajar adalah sebagai 
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berikut (1) informasikan visi dan misi belajar pada kepada generasi 
milenial, (2) lakukan pemetaan tentang konsep hakikat belajar pada 
diri generasi milenial, dengan cara melakukan dekonstruksi-rekonstruksi 
pembelajaran, (3) diskusikan dan lakukan kontrak belajar dengan 
generasi milenial, (4) diskusikan tujuan pembelajaran dengan generasi 
milenial agar terjadi pemahaman dan kesiapan generasi milenial untuk 
melakukan perubahan diri, (5) diskusikan posisi dan seting kelas dengan 
generasi milenial sesuai dengan karakteristik orang dewasa, (6) hindari 
posisi dan seting belajar yang terkesan interogatif dan interventif yang 
berpotensi menimbulkan hubungan negatif antara generasi milenial dan 
pendidik, (7) mulailah aktivitas pembelajaran jika generasi milenial 
sudah benar-benar siap untuk melakukan komunikasi belajar, (8) 
lakukan pengantar pembelajaran dengan menggunakan apersepsi (batu 
loncatan) yang relevan dengan kehidupan nyata dan segera libatkan 
mahasiswa dalam pembelajaran, (9) siapkan kata-kata persuasif dan 
motivatif (reward, reinforcement atau punishment) yang bersifat 
edukatif untuk diterapkan pada saat yang tepat, agar generasi milenial 
berani bertanya, menjawab, membantah, menolak, menyetujui, 
memberikan solusi ataupun memberikan penguatan nonverbal lainnya, 
(10) siapkan strategi pemecah ketegangan belajar (ice breaking) untuk 
membangun suasana belajar yang menyenangkan, (11) beri waktu yang 
cukup bagi generasi milenial untuk merespon pembelajaran dan jangan 
tergesa-gesa dilanjutkan sebelum ada respon balik generasi milenial, 
(12) siapkan strategi untuk membantu dan mendampingi generasi 
milenial dalam menemukan sumber dan media belajar, (13) siapkan 
strategi pendampingan yang tepat untuk memecahkan terjadinya 
hambatan belajar, (14) siapkan alternatif strategi penyelesaian masalah 
belajar dengan dilengkapi berbagai kelemahan dan kelebihan yang 
kemungkinan muncul di kemudian hari, agar generasi milenial dapat 
mempertimbangkan dan mengantisipasi segala dampak keputusan yang 
diambilnya, (15) biasakan segala bantuan dan bimbingan belajar selalu 
bersifat alternatif, agar generasi milenial tidak terkesan di fetacomply 
atau dipaksa untuk mengikuti pendapat dosen yang berpotensi terjadi 
penolakan, (16) berusahalah berempati kepada generasi milenial, 
menerima keberadaan generasi milenial secara wajar, memberikan 
statemen yang bersifat motivatif dan memberikan peluang kepada 
generasi milenial untuk mengembangkan gagasan sendiri, dan (17) 
siapkan strategi evaluasi yang memiliki karakter critical reflective 
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yang mampu membangkitkan semangat generasi milenial untuk self 
evaluation, self determination, self improvement dan self awareness.
b)   Memperlakukan generasi milenial sebagai sSubjek belajar  

Hasil kajian lapangan menunjukan, bahwa perilaku belajar generasi 
milenial belum menunjukkan tingkat keaktivan dan kreativitas belajar 
sesuai dengan filosofi pembelajaran. Secara umum mahasiswa masih 
suka bertindak dan berpikir serampangan dengan mengambil jalan pintas 
(menerabas) dan tidak melaksanakan pekerjaan belajar dengan benar 
sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Oleh karena 
itu, dalam pengembangan model pembelajaran transformatif ini dibahas 
tentang deskripsi kreativitas belajar yang dapat dijadikan parameter 
pendidik ataupun generasi milenial dalam menentukan keberhasilan 
pembelajaran.  

Adapun deskripsi tentang peran generasi milenial sebagai subjek 
belajar dalam pembelajaran transformatif dapat dilihat dari pelibatan 
dan intensitas keterlibatan generasi milenial dalam proses pembelajaran. 
Pelibatan dan keterlibatan dalam pembelajaran dapat diwujudkan dalam 
bentuk kesiapan, kesediaan dan perilaku belajar. Kesiapan, kesediaan, 
dan perilaku belajar diarahkan pada pencapaian kreativitas belajar yang 
menjadi tanggungjawab bersama antara pendidik dan generasi milenial.  

Pelibatan dan keterlibatan generasi milenial dalam pembelajaran 
secara hirarkhis dapat dilihat mulai dari aspek persiapan, pelaksanaan 
dan evaluasi pembelajaran. Namun, dalam proses penelitian ini tidak 
ada tuntutan harus dilakukan secara hirarkhis, sebab implementasi 
model transformatif dapat dilakukan kapan saja ketika peran fasilitasi 
diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi generasi milenial, 
baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi  pembelajaran. 
Secara akademik hal ini dapat dipahami, sebab produk penelitian ini 
adalah proses belajar (learning process) yang dilakukan generasi milenial 
dalam rentang waktu selama pembelajaran berlangsung. 

Secara lebih rinci, intensitas keterlibatan dan pelibatan generasi 
milenial dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas berikut 
ini (1) mengkritisi visi dan misi pembelajaran, (2) mengkritisi dan 
memberi masukan tentang substansi silabus yang dibuat pendidik, (3) 
mengkritisi dan memberikan pendapat tentang tujuan belajar yang 
akan dicapai dalam proses pembelajaran, (4) mengelola dan menata 
seting kelas sesuai dengan kebutuhan, baik yang menyangkut tata letak 
tempat duduk, media peraga dan media belajar yang digunakan dalam 
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pembelajaran, (5) menyampaikan kesiapan belajar kepada pendidik 
dan memulai pembelajaran dengan senang hati dan konstruktif, (6) 
merespon apersepsi dan pengantar pembelajaran yang dilakukan 
pendidik yang selanjutnya terjadi dialog dan diskusi tentang substansi 
pembelajaran, (7) merespon proses pembelajaran yang dilakukan 
pendidik, (8) merespon dorongan pendidik untuk belajar keras dan 
sungguh-sungguh sebagai akibat dari gaya persuasif, motivatif dan 
edukatif yang diperankan pendidik dalam pembelajaran, (9) melakukan, 
mencari dan menemukan sumber belajar pendukung di luar medan kelas 
untuk menunjang keberhasilan belajar, (10) menyelesaikan dan mencari 
solusi dalam mengatasi kelambatan atau gangguan dalam pembelajaran, 
(11) memecahkan masalah belajar, baik yang dialami oleh diri sendiri 
maupun teman belajar dengan tetap mempertimbangkan berbagai 
kelemahan dan kelebihannya, dan (12) melakukan evaluasi hasil belajar 
dan evaluasi diri sendiri atas  , proses dan hasil belajar.
c) Mendayagunakan pengalaman dan potensi lingkungan sebagai 

penunjang sumber belajar
Pendayagunaan potensi lingkungan sebagai sumberdaya belajar 

merupakan perwujudan dari prinsip belajar seumur hidup dan 
belajar untuk semua (lifelong education and education for all) yang 
sudah menjadi master konsep pendidikan dunia. Pemanfaatan dan 
pendayagunaan potensi lingkungan sebagai sumber belajar dalam 
pembelajaran dapat dimakanai sebagai upaya penciptaan suasana belajar 
mandiri tanpa bergantung keberadaan pendidik reguler yang melakukan 
interaksi pembelajaran di dalam kelas. Generasi milenial harus dibekali 
pemahaman tentang pemnfaatan berbagai sumber belajar yang tersedia 
di lingkungannya, baik lingkungan kelas maupun lingkungan masyarakat 
yang dapat diakses untuk memperkaya kapabilitas akademis.

Pendayagunaan sumber belajar lingkungan juga dapat dimaknai 
sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan pendidik, antara lain 
tidak hadir dalam pembelajaran, kurang menguasai materi belajar, 
kurang memahami model pembelajaran, karakteristik dan kebutuhan 
generasi milenial, pola pembelajaran tidak menarik, dan penampilan 
membosankan. Beberapa sumber belajar masyarakat yang dapat 
dimanfaatkan generasi milenial untuk memperkaya kapasitas diri 
dan meningkatkan kemampuan belajar mandiri, antara lain (1) tokoh 
masyarakat, baik formal maupun informal, (2) anggota keluarga, 
yaitu ayah, ibu, nenek, kakek, adik, kakak dan saudara lainnya, (3) 
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guru, dosen, penyuluh yang ada di kampus dan masyarakat, (4) pelaku 
ekonomi, baik yang di pasar, keluarga, rumah tangga maupun dunia 
usaha lainnya, (5) pelaku budaya, baik budaya lokal, regional maupun 
internasional, (6) seniman, baik kontemporer, tradisional maupun ke-
kini-an, (7) karyawan swasta dan pemerintah yang memiliki kapasitas 
membelajarkan, (8) kelompok sosial kemasyarakatan yang memiliki 
kekayaan informasi pembelajaran, (9) teman belajar, teman kerja dan 
teman profesi lainnya, dan (10) peristiwa insidental yang terjadi di 
lingkungan sekitar. 

Pengakuan dan pemanfaatan kekayaan pengalaman generasi 
milenial dan potensi lingkungan adalah hal yang lazim dalam praktik 
pendidikan orang dewasa. Pemanfaatan potensi generasi milenial dan 
lingkungan belajar terbukti telah mampu menciptakan pembelajaran 
lebih atraktif dan menarik, sehingga proses pembelajaran lebih dinamis 
dan menimbulkan dialog yang lebih seru. 

Model pemanfaatan pengalaman belajar dan potensi lingkungan 
generasi milenial dalam aktivitas pembelajaran dapat dirupakan 
dalam bentuk apersepsi atau batu loncatan pembelajaran. Apersepsi 
pembelajaran dapat dimulai dengan cara (1) melakukan tanya jawab 
tentang berbagai aktivitas generasi milenial di lingkungan masyarakat, 
(2) mengungkap contoh-contoh orang sukses untuk diambil pelajaran, 
(3) mengungkap kelompok indigenous masyarakat sebagai medan dan 
media belajar, (4) mendesain teknik komunikasi masyarakat sebagai 
bahan pembelajaran, (5) pengalaman sukses dan gagal generasi milenial 
untuk pembangkitan semangat belajar generasi milenial yang lain, dan 
(6) mengangkat cerita rakyat yang kaya akan hikmah kehidupan.

Beberapa contoh kalimat apersepsi atau batu loncatan dalam 
pembelajaran adalah sebagai berikut.
•	 Sebelum perbincangan pokok bahasan ini kita mulai, saya ingin tahu 

apa yang anda lakukan dalam kurun waktu tiga hari terakhir ini 
terkait dengan pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini?   

•	 Adakah peristiwa menonjol yang anda alami dalam kehidupan 
keluarga anda dikaitkan dengan matapelajaran ini? 

•	 Baru saja kita mendengar dan mengetahui peristiwa terbakarnya 
pasar Jaya Makmur, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus 
itu? 

•	 Kemarin pagi saya melihat ada antrian panjang ratuasan manusia 
yang saling berdesak-desakan. Sebagian besar dari mereka adalah 
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kaum lansia yang akan mengambil jatah bantuan langsung tunai. 
Apa yang menarik dari peristiwa itu jika dikaitkan dengan pokok 
bahasan kita hari ini? Dapatkah anda memberikan solusi atau 
alternatif pemecahan dalam kaitannya dengan pembangunan 
ekonomi masyarakat.

•	 Pak Anto pagi itu sangat sibuk menyiapkan putra-putrinya berangkat 
ke sekolah, sementara Bu Anto sibuk di dapur menyiapkan makan 
pagi. Putra tertua Pak Anto terlihat ikut membantu adiknya 
mengantarkan ke sekolah. Dengan buru-buru Pak Anto mengambil 
peralatan kerja untuk segera berangkat ke tempat kerja, sedangkan 
Bu Anto berangkat menjajakan makanan kecil di pinggir-pinggir 
sekolah. Tolong diceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam 
keluarga Pak Anto dikaitkan dengan bahasan dalam matapelajaran 
ini.

•	 Peristiwa yang sangat menghebohkan telah terjadi di lingkungan 
kita, yaitu pembunuhan anak oleh orang tua kandungnya sendiri. 
Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tua tersebut? Kenapa hal 
itu bisa terjadi pada anaknya sendiri? Mengapa tetangga sekitar 
sampai tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut?
Masih banyak contoh dan kejadian di lapangan yang dapat diangkat 

sebagai bahan dasar pembelajaran, sekaligus sebagai batu loncatan 
bagi seorang pendidik untuk menyampaikan bahasan dalam suatu 
matapelajaran. Contoh-contoh tersebut di atas merupakan kejadian 
nyata yang didesain sebagai pembuka pembelajaran yang berfungsi 
sebagai apersepsi atau batu loncatan untuk memasuki perbincangan 
pembelajaran. Strategi ini dianggap telah mampu mendongkrak 
perhatian dan motivasi generasi milenial untuk aktif terlibat diri dalam 
pembelajaran. 

Namun demikian, pemanfaatan potensi mahasiswa dan lingkungan 
sebagai bahan pembelajaran bergantung pada kemampuan dan 
kecerdikan pendidik dalam mengolah informasi yang berasal dari kedua 
sumber tersebut. Jika pemanfaatan pengalaman generasi milenial 
dan potensi lingkungan dilakukan pada saat yang tepat, maka dapat 
dipastikan pembelajaran akan lebih dinamis, lebih hidup dan tidak akan 
kekurangan ide dalam menjelaskan persoalan belajar.  
d) Membangun Interaksi pembelajaran berbasis interaksi konsultatif-

dialogik
Pola interaksi edukatif antara pendidik dan generasi milenial dalam 
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pembelajaran transformatif dibangun atas dasar kepercayaan (trust) 
antara keduanya, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan saling 
membelajarkan, mengkritisi dan mengakui eksistensi masing-masing 
dalam proses pembelajaran.  Dalam konteks ini, dosen harus mampu 
memerankan diri sebagai fasilitator belajar, yang di dalamnya meliputi 
perannya sebagai katalisator belajar, penghubung sumber belajar, 
pembantu proses belajar dan pembantu solusi persoalan pembelajaran. 
Dengan pola seperti ini maka interaksi edukatif antara pendidik dan 
generasi milenial didasarkan pada prinsip pembelajaran learning how to 
learn, yang menekankan pada filosofi pemberdayaan generasi milenial 
sebagai subjek belajar.

Berikut disajikan beberapa hal yang dapat dilakukan pendidik dalam 
proses interaksi pembelajaran, antara lain (1) mensosialisasikan silabus 
belajar, (2) bersama generasi milenial merumuskan tujuan belajar, 
(3) bersama generasi milenial menghayati visi dan misi belajar, (4) 
mendiskusikan bahan belajar, (5) mengajak generasi milenial mendesain 
seting belajar, (6) mengajak generasi milenial merencanakan pola 
evaluasi belajar, (7) mengajak dialog, berdiskusi,mengungkap perasaan 
generasi milenial, (8) mengungkap gagasan generasi milenial sebagai 
pembuka awal pembelajaran sekaligus bahan dasar pembelajaran, 
(9) memberi penguatan, dorongan, dan saran edukatif sesuai dengan 
kebutuhan, (10) menghargai dan menghormati pendapat generasi 
milenial, (11) mengingatkan dan mengajak  generasi milenial untuk rajin 
belajar, (12) menerima eksistensi generasi milenial apa adanya secara 
wajar, (13) menghargai prestasi generasi milenial dan mendorong untuk 
terus belajar dan berprestasi lebih baik, (14) memfasilitasi generasi 
milenial menemukan dan mencari sumber belajar secara  mandiri tanpa 
bergantung pada pemberian dan perintah dosen, (15) mendiskusikan 
media belajar yang bisa diakses generasi milenial, (16) memberikan 
alternatif pilihan sumber belajar, (17) memfasilitasi generasi milenial 
dalam memecahkan masalah belajar, (18) memfasilitasi untuk 
menemukan alternatif pemecahan masalah, (19) memanfaatkan ide 
generasi milenial untuk memecahkan masalah belajar, (20) memberikan 
gambaran tentang kemungkinan terjadinya hambatan atau persoalan 
belajar dan pembelajaran, dan (21) mendorong generasi milenial untuk 
mengambil keputusan sendiri secara bertanggungjawab.
e) Rambu-rambu pola interaksi edukatif dalam pembelajaran 

transformatif   
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Dalam implementasi pembelajaran di lapangan, keempat fungsi 
fasiltator sebagaimana yang dikemukakan Havelock (1988, 1995) tidak 
harus dilakukan secara bertahap dan herarkhies, tetapi dilakukan secara 
simultan dan berkesinambungan sesuai dengan skala prioritas persoalan 
yang harus segera ditangani. Dalam praktik pembelajaran di lapangan, 
bisa saja persoalan mahasiswa yang berkenaan dengan kesulitan 
menghubungi sumber belajar akan berhimpitan dengan masalah yang 
berkenaan dengan proses belajar atau kesulitan memecahkan masalah 
belajar. Oleh karena itu, fasilitator belajar harus berpandangan, bahwa 
generasi milenial adalah pribadi yang utuh dengan segala kelebihan dan 
kelemahannya yang keduanya saling bertautan dan harus diperlakukan 
secara terintegratif. 

Berikut rambu-rambu tabel interaksi edukatif pembelajaran 
transformatif dalam peningkatan kreativitas belajar generasi milenial.

Tabel Rambu-rambu Interaksi Edukatif dalam Model Proses 
Pembelajaran Transformatif

Peran  pendidik
 sbg fasilitator 

belajar

Rambu-rambu
proses fasilitasi

 Generasi milenial 
sbg subjek selajar

Pendayagunaan 
potensi lingkungan 

Aktivitas  generasi mile-
nial dlm pembelajaran 

fasilitatif

Suasana  
pembelajaran

•	 Katalisator/
motivator 
belajar

Bersama  generasi 
milenial melakukan 
hal-hal berikut:
•	 Menganalisis 

peta konsep 
hakikat belajar 
dan pembela-
jaran

•	 Merekonstruksi 
pemahaman  
generasi mile-
nial ttg hakikat 
dan filosofi 
pembelajaran

•	 Merencanakan 
pembelajaran 
berdasar atas 
tujuan dan 
kebutuhan 
belajar

•	 Merencanakan 
desain kegiatan 
pembelajaran 
dan evalu-
asi yg berkara-
kter reflective 
thinking-self 
evaluation

•	 Mendorong 
terjadinya per-
cepatan proses 
belajar

•	 Meningkatkan 
keaktivan 
dan semangat 
belajar  generasi 
milenial melalui 
reinforcement, 
reward, dan 
punishment.

•	 Menggu-
nakan apersepsi  
pembelajaran 
berdasarkan 
tujuan belajar

Generasi milenial 
memerankan dirinya 
sebagai pelaku dan 
sasaran utama  pem-
belajaran, dengan 
cara:
•	 Aktif terlibat dan 

melibatkan diri 
dalam perenca-
naan, pelaksanaan 
(proses), monitor-
ing dan evaluasi 
pembelajaran,  
baik yang di-
lakukan bersama 
pendidik, teman 
sejawat maupun 
dilakukan sendiri 
secara individual

•	 Aktif terlibat dan 
melibatkan diri 
dalam peningka-
tan percepatan 
terjadinya 
interaksi proses 
belajar

•	 Aktif terlibat dan 
melibatkan diri 
dlm membangun 
kelancaran proses 
pembelajaran

•	 Aktif terlibat 
dan melibatkan 
diri dalam men-
gidentifikasi dan 
memanfaatkan 
sumber belajar 
masyarakat untuk 
pengayaan bahan 
belajar

Generasi milenial 
memiliki kapasitas 
dan kapabilitas dlm:
•	 memahami po-

tensi lingkungan 
sbg sumberdaya 
belajar yg dpt 
dimanfaatkan 
untuk pening-
katan motivasi 
belajar

•	 mendayagunak-
an potensi ling-
kungan belajar, 
baik yang ada di 
kelas maupun di 
luar kelas untuk 
meningkatkan 
kecepatan 
belajar

•	 memahami po-
tensi lingkungan 
sebagai sumber 
belajar

•	 Memanfaatkan 
potensi sumber-
daya  lingkungan 
untuk memecah-
kan masalah 
belajar

Beberapa contoh 
potensi lingkungan 
sebagai sumber 
belajar antara lain:
•	 Tokoh ma-

syarakat, baik 
formal maupun 
informal. 

•	 Anggota keluar-
ga, yaitu ayah, 
ibu, nenek, 
kakek, adik, ka-
kak dan saudara 
lainnya.

Dalam aktivitas pembelaja-
ran  generasi milenial me-
miliki karakter dan perilaku 
sebagai berikut: 
•	 Aktif menghadiri 

belajar, aktif ber-
tanya, menjawab dan 
memecahkan masalah 
pembelajaran

•	 Aktif menyelesaikan 
tugas belajar baik se-
cara kelompok maupun 
mandiri

•	 Mampu memanfaatkan 
sumber belajar, baik di 
kelas maupun yang ada 
di lingkungannya

•	 Saling menghargai 
pendapat teman, ter-
jadi dialog dan diskusi, 
terjadi  perdebatan 
edukatif, aktif, ber-
tanya, menjawab, dan 
memecahkan masalah 
belajar.

•	 Melakukan interaksi 
pembelajaran secara 
aktif sesuai dengan 
rencana dan tujuan 
pembelajaran

•	 Saling memberikan ide 
dalam merumuskan al-
ternatif strategi belajar 
yang akan dipilih sesuai 
dengan karakter kelas 
dan peserta  belajar.

•	 Memutuskan strategi 
belajar bersama  pendi-
dik   berdasarkan hasil 
dialog dan diskusi

•	 Memulai pe-
kerjaan atau pe-
lajaran dengan 
senang hati.

•	 Mendayagunak-
an lingkungan 
sebagai media 
belajar.

•	 Berusaha meng-
gali sesuatu 
yang belum 
dipahami.

•	 Suka mempe-
lajari sesuatu 
yang belum 
diteketahui 
orang lain.

•	 Tidak mudah 
menyetujui 
sesuatu yang 
belum terbukti  

•	 Suka mengek-
splorasi sesuatu 
yang belum 
diketahui orang 
lain

•	 Suka menyam-
paikan pen-
galaman baru 
kepada orang 
lain.

•	 Suka meng-
gunakan atau 
memanfaatkan 
informasi yang 
baru.

•	 Mempelajari 
sesuatu sampai 
tuntas.

•	 Pandai atau 
suka men-
ganalogan 
masalah yang 
bersifat maya 
atau fiktif ke 
dalam dunia 
nyata  
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Peran  pendidik
 sbg fasilitator 

belajar

Rambu-rambu
proses fasilitasi

 Generasi milenial 
sbg subjek selajar

Pendayagunaan 
potensi lingkungan 

Aktivitas  generasi mile-
nial dlm pembelajaran 

fasilitatif

Suasana  
pembelajaran

•	 Pembantu 
proses be-
lajar  

•	 Penghu bung 
sumber 
belajar 

•	 Membantu 
memecah 
kan masalah 
belajar 

•	 Memanfaatkan 
lingkungan sbg 
sumber belajar: 
untuk apersepsi, 
pengayaan ba-
han, dan evalu-
asi/ monitoring 
pembelajaran  

•	 Menerapkan 
kata-kata per-
suasive untuk 
meningkatkan 
semangat 
belajar

•	 Melakukan mo-
toring pembe-
lajaran melalui 
kegiatan inter-
aktif, dialogis 
dan reflektif

•	 Mengidentifikasi 
berbagai po-
tensi lingkungan 
insani dan 
noninsani yg dpt 
dimanfaatkan 
untuk pengay-
aan sumber 
belajar

•	 Merumuskan  
strategi peman-
faatan sumber-
daya lingkungan 
untuk keperluan 
pengayaan sum-
ber belajar

•	 Mendorong  
generasi 
milenial untuk 
memanfaatkan 
potensi lingkun-
gan masyarakat 
untuk sumber 
belajar

•	 Mengantisipasi 
dan mengiden-
tifikasi perma-
salahan belajar 
yg mungkin akan 
muncul dalam 
pembelajaran

•	 Membangun ke-
siapan  generasi 
milenial dlm 
menghadapi dan 
mengatasi ber-
bagai masalah 
yg muncul dlm 
pembelajaran

•	 Mendorong  gen-
erasi milenial 
untuk mensikapi 
dan menghadpi 
persmasalahan 
belajar sebagai 
pemicu untuk 
meningkatkan 
kesungguhan 
belajar

•	 Mengidentifikasi 
keberhasilan 
orang lain sbg 
pendorong untuk 
membangun 
keberhasilan diri 
dan mengatasi 
permasalahan 
yang muncul

•	 Aktif terlibat 
dan melibatkan 
diri dalam upaya 
pemecahan ma-
salah belajar yang 
muncul dalam 
seluruh kegiatan 
pembelajaran

•	 Aktif terlibat dan 
melibatkan diri 
dalam perenca-
naan dan pelaksa-
naan monitoring 
evaluasi pembe-
lajaran

•	 Aktif terlibat dan 
melibatkan diri 
dalam menentu-
kan tindak lanjut 
pembelajaran, 
baik pada saat 
setelah lulus 
maupun dalam 
mengikuti ujian.

•	 Guru,  penyuluh 
dan dosen yang 
ada di kampus 
dan masyarakat.

•	 Pelaku ekonomi, 
baik yang di 
pasar, keluarga, 
rumah tangga 
maupun dunia 
usaha lainnya. 

•	 Pelaku budaya, 
baik budaya 
lokal, regional 
maupun interna-
sional.

•	 Seniman, baik 
kontemporer, 
tradisional mau-
pun ke-kini-an.

•	 Karyawan 
swasta dan 
pemerintah yang 
memiliki kapa-
sitas membela-
jarkan.

•	 Kelompok sosial 
kemasyarakatan 
yang memiliki 
kekayaan infor-
masi pembela-
jaran. 

•	 Teman belajar, 
teman kerja dan 
teman profesi 
lainnya.

•	 Peristiwa 
insidental yang 
terjadi di ling-
kungan sekitar.

•	 Melakukan dialog dan 
berdiskusi dengan  pen-
didik tentang strategi 
penemuan berbagai 
sumber belajar yang 
ada di lingkungan  
generasi milenial.

•	 Menggali sumber dan 
media belajar untuk 
pengayaan pembe-
lajaran  

•	 Melakukan dialog dan 
diskusi tentang berb-
agai kesulitan belajar, 

•	 Menentukan alternatif 
pemecahan masalah 
secra bijak untuk 
menyelesaikan masalah 
belajar.

•	 Memecahkan masalah 
melalui proses dialog 
dan saling menghor-
mati masing-masing 
pendapat orang lain

•	 Mengalami peningkatan 
dalam hal kehadiran 
belajar

•	 Menerima strategi 
pembelajaran sebagai 
alat untuk memecahkan 
masalah belajar

•	 Rajin meng-
hadiri kegiatan 
pembelajaran.

•	 Tidak suka 
membolos 
dalam kegiatan 
pembelajaran.

•	 Rajin belajar 
secara mandiri, 
baik di rumah 
maupun di 
kelas.

•	 Jarang ter-
lambat dalam 
menghadiri keg-
iatan belajar.

•	 Suka menjawab 
pertanyaan 
dari  pendidik 
maupun teman 
lain.

•	 Tidak pernah 
terlambat 
dalam meng-
umpulkan tugas 
belajar.

•	 Berani berdebat 
dan minta klari-
fikasi kepada 
lawan bicara/
dialog ketika. 
persoalan yang 
dibicarakan 
dianggap belum 
tuntas  

•	 Mampu me-
nyelesaikan 
pekerjaan lebih 
awal dari yang 
lain.

•	 Pandai meng-
gunakan dan 
memilih bahasa 
yang mudah 
dipahami se-
hingga masalah 
rumit menjadi 
sederhana.

•	 Suka memberi-
kan alternatif 
jawaban atau 
pemecahan 
dalam setiap 
permasalaha.

•	 Tidak suka 
mengulangi 
pembicaraan 
yang sudah 
jelas.

•	 Mudah beradap-
tasi terhadap 
situasi yang 
baru dikenal-
nya.

•	 Pandai mem-
buat suasana 
menjadi lebih 
atraktif dan 
menarik  

•	 Mampu me-
mutuskan 
permasalahan 
dengan cepat 
dan tepat.

•	 Menerapkan 
hasil belajar 
dalam kehidu-
pan nyata.

•	 Mengakui 
kelemahan diri 
dan kelebihan 
orang lain

•	 Taat terhadap 
komitmen dan 
kesepakatan 
bersama.

•	 Kemampuan-
nya diakui oleh 
orang lain.
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Peran  pendidik
 sbg fasilitator 

belajar

Rambu-rambu
proses fasilitasi

 Generasi milenial 
sbg subjek selajar

Pendayagunaan 
potensi lingkungan 

Aktivitas  generasi mile-
nial dlm pembelajaran 

fasilitatif

Suasana  
pembelajaran

•	 Suka memberi-
kan bantuan 
belajar kepada 
orang lain.

•	 Percaya diri 
terhadap 
keputusan dan 
pekerjaan yang 
telah dilaku-
kannya

f)    Memilih dan menerapkan kata-kata persuasif dalam pembelajaran  
Untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran transformatif ini 

diperlukan kekayaan dan kemampuan dosen dalam menyampaikan kata-
kata persuasif yang mampu mendorong dan membangkitkan kepercayaan 
generasi milenial untuk lebih kreatif dalam belajar.

Beberapa contoh kata-kata persuasif yang dapat diterapkan dalam 
pembelajaran transformatif adalah sebagai berikut:
•	 Saudara memiliki kekayaan pengalaman yang hebat, tentu saudara 

pasti berhasil jika mampu memanfaatkan pengalaman itu dengan 
baik.

•	 Saya yakin anda mampu belajar dengan baik karena anda memiliki 
potensi yang sangat luar biasa.

•	 Peluang dan kesempatan ini tidak akan berulang lagi, oleh karena 
itu manfaatkan sebaik mungkin agar anda lulus dengan baik.

•	 Anda pasti akan bisa melanjutkan kuliah jika anda belajar dengan 
baik dan mampu mengelola kemampuan anda.

•	 Pekerjaan yang anda tekuni saat ini tentu menunggu kemampuan 
yang anda peroleh dari belajar ini.

•	 Belajarlah dengan tekun, baik dan disiplin meskipun dosen tidak 
ada di kelas karena kesungguhan anda pasti mendapat imbalan pada 
suatu saat.

•	 Kalau orang lain bisa mencapai keberhasilan secara gemilang kenapa 
anda tidak bisa.

•	 Belajar adalah kewajiban setiap manusia sebagai khalifah di muka 
bumi

•	 Anda akan mendapat penghormatan dan apresiasi dari orang lain 
jika anda juga menghormati orang lain.

•	 Hargailah pendapat teman niscaya anda juga akan dihargai oleh 
orang lain.

•	 Ada temuan menarik untuk kita renungkan, bahwa hasil belajar 
yang diperoleh dari proses belajar mandiri atau atas dasar kehendak 
sendiri lebih bermakna dalam kehidupan.
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•	 Saya telah membaca dan memeriksa pekerjaan anda dan hasilnya 
sangat luar biasa, meskipun beberapa hal perlu diulangi lagi.

•	 Ternyata anda mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik 
meskipun anda bekerja sendiri tanpa bantuan langsung dosen.

•	 Berhati-hatilah dalam mengerjakan setiap pekerjaan, sebab hasil 
kerja anda tentu akan dinilai oleh orang lain kapan pun dan di mana 
pun.

•	 Tidak ada pekerjaan yang sia-sia jika dikerjakan dengan penuh 
kesungguhan.
Kata-kata persuasif tersebut di atas hanyalah sebagai contoh 

atau inspirasi bagi pendidik untuk mengembangkan strategi apresiasi 
belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Namun demikian 
perlu diingat, bahwa implementasi di lapangan sangat ditentukan oleh 
suasana hati generasi milenial, suasana medan pembelajaran, suasana 
daya dukung pembelajaran dan suasana hati pendidik yang bersangkutan 
untuk berbuat baik dalam proses pembelajaran.

g)   Persyaratan yang harus dimiliki pendidik dalam pembelajaran 
failitatif
Berkenaan dengan peran pendidik sebagai fasilitator belajar 

sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat beberapa persyaratan 
yang harus dipahami pendidik agar dapat menjalankan tugasnya dengan 
baik, yaitu (1) memahami filosofi pembelajaran pendidikan kesetaran, 
(2) memahami sistem organisasi pembelajaran, (3) memahami 
karakteristik generasi milenial, (4) memahami lingkungan dan seting 
belajar dengan benar, (5) memahami sumber-sumber belajar yang 
relevan dengan kebutuhan generasi milenial, (6) mampu menempatkan 
dirinya sebagai partner belajar, (7) mampu menempatkan diri sebagai 
pemimpin organisasi belajar, (8) mampu mengidentifikasi kebutuhan 
belajar dengan benar, dan (9) mampu mensosialisasikan kebutuhan 
belajar kepada generasi milenial.

h)   Suasana kreatif dalam proses pembelajaran transformatif
Model pembelajaraan transformatif ini diharapkan akan menghasilkan 

suasana belajar yang lebih dinamis, konstruktif, saling respek terhadap 
teman belajar, pendidik dan lingkungan belajar, proses belajar lebih 
kreatif, menyenangkan dan dilakukan dengan rasa tangungjawab. 
Adapun rambu-rambu deskripsi kreativitas belajar yang dimaksud dalam 
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pembelajaran transformatif adalah sebagai berikut, yaitu (1) Memulai 
pekerjaan atau pelajaran dengan penuh semangat dan senang hati, 
(2) Mendayagunakan lingkungan sebagai media belajar, (3) Berusaha 
menggali sesuatu yang belum dipahami, (4) Suka mempelajari sesuatu 
yang belum diketahui orang lain, (5) Tidak mudah meng-ya-kan sesuatu 
yang belum terbukti kebenarannya, (6) Suka mengeksplorasi sesuatu yang 
belum diketahui (memiliki motivasi berprestasi), (7) Suka menyampaikan 
pengalaman baru kepada orang lain, (8) Suka menggunakan atau 
memanfaatkan informasi yang dianggap baru, (9) Mempelajari sesuatu 
sampai tuntas, (10) Pandai atau suka menganalogan masalah yang 
bersifat maya atau fiktif ke dalam dunia nyata yang mudah dipahami, 
(11) Rajin menghadiri kegiatan pembelajaran, (12) Tidak suka membolos 
dalam kegiatan pembelajaran, (13) Rajin belajar secara mandiri, baik 
di rumah maupun di kelas, (14) Jarang terlambat dalam menghadiri 
kegiatan belajar, (15) Menjawab pertanyaan dari tuto maupun teman 
yang lain, (16) Tidak pernah terlambat dalam mengumpulkan tugas 
belajar, (17) Berani berdebat dan minta klarifikasi kepada lawan bicara/
dialog ketika persoalan yang dibicarakan dianggap belum tuntas atau 
tidak benar, (18) Mampu menyelesaikan pekerjaan lebih awal dari 
yang lain, (19) Pandai menggunakan dan memilih bahasa yang mudah 
dipahami sehingga masalah rumit menjadi simpel, (20) Suka memberikan 
alternatif jawaban atau pemecahan dalam setiap permasalahan, (21) 
Tidak suka mengulangi pembicaraan yang sudah jelas, (22) Mudah 
beradaptasi terhadap situasi yang baru dikenalnya, (23) Pandai membuat 
suasana menjadi segar dan menarik karena ide-ide segar, (24) Mampu 
memutuskan permasalahan dengan cepat dan tepat, (25) Menerapkan 
hasil belajar dalam kehidupan nyata, (26) Mengakui kelemahan diri 
dan kelebihan orang lain (jujur terhadap kemampuannya), (27) Taat 
terhadap komitmen dan kesepakatan bersama, (28) Kemampuannya 
diakui oleh orang lain, (29) Suka memberikan bantuan belajar kepada 
orang lain, dan (30) Percaya diri terhadap keputusan dan pekerjaan yang 
telah dilakukannya.

Puncak dari suasana belajar ini adalah terciptanya dinamika positip 
kelas dan kreativitas generasi milenial dalam pembelajaran termasuk 
kreativitas pendidik dalan membelajarkan generasi milenial. Dengan 
demikian, produk yang diperoleh generasi milenial bukan sekedar 
kelulusan saja, tetapi juga terbentuknya kapasitas dan kapabilitas 
diri dalam mengelola proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik 
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dirinya sebagai orang dewasa belajar.

3. Evaluasi Pembelajaran
Kreativitas belajar merupakan produk belajar yang dihasilkan 

selama proses pembelajaran berlangsung. Sebagai produk belajar yang 
bercirikan kinerja proses, evaluasi model pembelajaran transformatif 
ini difokuskan pada aspek performansi generasi milenial yang berkenaan 
dengan kreativitasnya dalam proses pembelajaran sesuai dengan 
indikator yang ditetapkan dalam pembelajaran ini. Untuk memperkuat 
hasil evaluasi kreativitas belajar, perlu diungkap pula aspek-aspek 
pembelajaran yang berkenaan dengan pembelajaran meliputi jadwal 
pembelajaran, lama belajar, waktu belajar, bahan belajar, metode 
belajar, dan relevansi kualifikasi pendidik dengan matapelajaran yang 
dibina. Di samping output yang berupa kreativitas belajar, model 
pembelajaran transformatif ini diharapkan juga mampu menghasilkan 
dampak (outcome) pembelajaran yang berupa kepercayaan diri dan 
tanggungjawab generasi milenial dalam setiap pikiran dan tindakan.

Alat evaluasi yang dapat digunakan meliputi lembar isian generasi 
milenial (learning sheet) yang berisi tentang kreativitas generasi 
milenial dalam pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 
Tekanan (stressing) evaluasi dalam pembelajaran transformatif ini 
adalah evaluasi yang berkarakter critical reflective, self awareness, self 
evaluation, dan self improvement. Adapun bentuk learning creativity 
sheet untuk merekam kreativitas belajar dapat diperiksa pada bagian 
lampiran disertasi ini.

B. Contoh Lembar Kreativitas Belajar

Untuk mempermudah memahami proses perekaman data tentang 
kinerja generasi milenial dan pendidik dalam penerapan model 
pembelajaran transformatif, di bawah ini dilampirkan contoh lembar 
kreativitas dan lembar observasi tentang kinerja pembelajaran. Lembar 
kreativitas dan observasi ini hanya sebagai contoh dan bisa berubah 
sesuai dengan situasi dan hasil penelitian selanjutnya. (Lapiran 2: 
Learning Creativity Sheet).
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Lampiran 2
LEARNING CREATIVITY SHEET

Nama	Generasi	milenial	 :	……………………………………
Angkatan	 	 :	…………………………………..	
Nama	Pendidik	 	 :	……………………………………
Matakuliah	 	 :	……………………………………

Fungsi 
Fasilitasi 

 Peran Pendidik Kreativitas Belajar 
a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v dst 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Learning 

Catalyst/ 
   motivator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Process 

helper    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Resources 

linker  
 
 
 
 
 
 
 
• Solution 

helper/ 
    solution  
    giver 

 
 
 
 

• Informasikan visi 
dan misi 
pembeljaran 

 
• meLakukan 

eksplorasi hakikat 
belajar 

 
• Mendiskusikan dan 

lakukan kontrak 
belajar 

 
• Diskusikan tujuan 

pembelajaran  
 
• Diskusikan posisi 

dan seting belajar  
 
• Hindari posisi dan  

seting belajar yang 
terkesan 
interventif 

 
• Mulailah aktivitas 

pembelajaran jika 
mahasiswa-benar 
sudah siap 

 
• Lakukan pengantar 

pembelajaran 
dengan 
menggunakan 
apersepsi  

 
• Siapkan dan 

gunakan kata-kata 
dan kalimat 
persuasif 

 
• Siapkan strategi 

motivasi dan 
pendampingan  

 
• Beri waktu bagi 

peserta  belajar 
untuk merespon 
pemblajran 

 
• Siapkan strategi 

untuk membantu 
dan mendampingi 
belajar  peserta  
belajar 

 
• Siapkan alternatif 

strategi 
penyelesaian 
masalah belajar 

 
• Lengkapi altrenatif 

pemecahan 
masalah dengan 
kelemahan dan 
kelebihan yang 
mungkin terjadi 
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Fungsi 
Fasilitasi 

 Peran Pendidik Kreativitas Belajar 
a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v dst 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Learning 

Catalyst/ 
   motivator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Process 

helper    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Resources 

linker  
 
 
 
 
 
 
 
• Solution 

helper/ 
    solution  
    giver 

 
 
 
 

• Informasikan visi 
dan misi 
pembeljaran 

 
• meLakukan 

eksplorasi hakikat 
belajar 

 
• Mendiskusikan dan 

lakukan kontrak 
belajar 

 
• Diskusikan tujuan 

pembelajaran  
 
• Diskusikan posisi 

dan seting belajar  
 
• Hindari posisi dan  

seting belajar yang 
terkesan 
interventif 

 
• Mulailah aktivitas 

pembelajaran jika 
mahasiswa-benar 
sudah siap 

 
• Lakukan pengantar 

pembelajaran 
dengan 
menggunakan 
apersepsi  

 
• Siapkan dan 

gunakan kata-kata 
dan kalimat 
persuasif 

 
• Siapkan strategi 

motivasi dan 
pendampingan  

 
• Beri waktu bagi 

peserta  belajar 
untuk merespon 
pemblajran 

 
• Siapkan strategi 

untuk membantu 
dan mendampingi 
belajar  peserta  
belajar 

 
• Siapkan alternatif 

strategi 
penyelesaian 
masalah belajar 

 
• Lengkapi altrenatif 

pemecahan 
masalah dengan 
kelemahan dan 
kelebihan yang 
mungkin terjadi 

 

                       
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

Fungsi 
Fasilitasi 

 Peran Pendidik Kreativitas Belajar 
a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v dst 

• Berusahalah untuk 
mampu berempati 
kepada mahasiswa 

 
• Siapkan strategi 

evaluasi yang 
berkarakter critical 
reflective,critical 
thinking, dan self 
evaluation and self 
determination 

 

Keterangan:
a.	 Memulai	pekerjaan	atau	pelajaran	

dengan	sungguh-sungguh
b.	 Mendayagunakan	lingkungan	sebagai	

media	belajar
c.	 Berusaha	menggali	sesuatu	yang	belum	

dipahami
d.	 Suka	mempelajari	sesuatu	yang	belum	

diketahui	orang	lain
e.	 Tidak	mudah	menyetujui	sesuatu	yang	

belum	terbukti	kebenarannya
f.	 Suka	mengeksplorasi	sesuatu	yang	belum	

diketahui	(memiliki	motivasi	berprestasi)
g.	 Suka	menyampaikan	pengalaman	baru	

kepada	orang	lain
h.	 Suka	menggunakan	atau	memanfaatkan	

informasi	yang	dianggap	baru
i.	 Mempelajari	sesuatu	sampai	tuntas	
j.	 Pandai	atau	suka	menggambarkan	

masalah	yang	bersifat	dalam	situasi	nyata
k.	 Rajin	menghadiri	kegiatan	pembelajaran
l.	 Tidak	suka	membolos	dalam	kegiatan	

pembelajaran
m.	 Rajin	belajar	secara	mandiri,	baik	di	

rumah	maupun	di	kelas
n.	 Jarang	terlambat	dalam	menghadiri	

kegiatan	belajar

o.	 Suka	menjawab	pertanyaan	dari	dosen	maupun	
teman	yang	lain

p.	 Tidak	terlambat	dalam	mengumpulkan	tugas	
belajar

q.	 Berani	berdebat	dan	minta	klarifikasi	kepada	lawan	
bicara	ketika	persoalan	yang	dibicarakan	dianggap	
belum	tuntas	atau	tidak	benar

r.	 Mampu	menyelesaikan	pekerjaan	lebih	awal	dari	
yang	lain

s.	 Pandai	menggunakan	dan	memilih	bahasa	yang	
mudah	dipahami,	sehingga	masalah		rumit	menjadi	
lebih	simpel

t.	 Suka	memberikan	alternatif	jawaban	atau	
pemecahan	permasalahan

u.	 Tidak	suka	mengulangi	pembicaraan	yang	sudah	
jelas

v.	 Mudah	beradaptasi	terhadap	situasi	yang	baru	
dikenalnya

w.	 Pandai	membuat	suasana	menjadi	segar	dan	
menarik	karena	ide-ide	segar

x.	 Mampu	memutuskan	permasalahan	dengan	cepat	
dan	tepat

y.	 Menerapkan	hasil	belajar	dalam	kehidupan	nyata
z.	 Mengakui	kelemahan	diri	dan	kelebihan	orang	lain	

(jujur	terhadap	kemampuannya)
aa.	Taat	terhadap	komitmen	dan	kesepakatan	bersama
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Lampiran 3: 
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BAB XII
KESIMPULAN MODEL

	

Berpijak pada uraian di atas tentang model pembelajaran transformatif 
berbasis learning how to learn sebagaimana yang dikembangkan melalui 
dalam penelitian ini dapat diambil simpulkan sebagai berikut. Pertama, 
melalui berbagai uji validasi dan uji lapangan secara bersistem, secara 
umum model pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn 
merupakan salah satu model pembelajaran transformatif yang secara 
efektif mampu menumbuhkembangkan perilaku belajar yang lebih 
mandiri dan kreatif. Model pembelajaran transformatif berbasis learning 
how to learn merupakan model pembelajaran transformatif yang 
dikembangkan dengan pendekatan rasional kognitif (cognitive-rational 
approach) sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Jack Mazirow (1978). 
Model pembelajaran ini diorientasikan untuk proses pemberdayaan bagi 
generasi milenial. Melalui fasilitasi kegiatan pembelajaran yang lebih 
mengedepankan peran penting pemikiran rasional, kegiatan refleksi 
kritis dan diskursus reflektif, generasi milenial diberi kesempatan 
seluas-luasnya untuk dapat membangun makna-makna baru dalam 
kehidupannya, yang dalam konteks penelitian ini khususnya berkaitan 
dengan kehidupan di dunia pendidikan. Melalui rancang bangun 
pembelajaran transformatif yang lebih bertumpu pada rasional-
kognitif, generasi milenial diasah ketajaman berfikir dan bernalar dalam 
menentukan pilihan-pilihan sikap, perilaku dan orientasi dalam menapaki 
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dunia pendidikan. Dengan cara demikian generasi milenial mengalami 
transformasi, dan dalam konteks penelitian ini, proses transformasi yang 
lebih banyak yang terjadi diharapkan adalah pada transformasi perilaku 
(change in behaviour) yaitu bertumbuh dan berkembangnya perilaku 
kreativitas belajar (learning creativities). 

Kedua, kemandirian dan kreativitas belajar generasi milenial 
merupakan salah satu produk belajar yang dapat dicapai melalui 
rancangan pembelajaran yang berorientasi pada proses dan berakar 
pada masalah yang dihadapi generasi milenial (problem posing model). 
Model ini dilakukan dengan cara mendorong terjadinya partisipasi aktif 
generasi milenial, mengangkat pengalamann yang dimiliki untuk diuji 
menjadi bahan belajar, suasana pembelajaran dirancang atas dasar 
saling menghargai, menghormati, mengakui prestasi masing-masing 
generasi milenial dan mendorong keterlibatan serta kerjasama antar 
generasi milenial dan pendidik untuk melakukan self evaluation terhadap 
program dan proses pembelajaran. Intinya adalah model pembelajaran 
transformatif berbasis learning how to learn mampu mengatarkan generasi 
milenial mengalami transformasi perilaku dalam belajar, yaitu perilaku 
belajar yang lebih kreatif. Kreativitas belajar tersebut antara lain dapat 
diukur dari atau ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut, yaitu (1) 
meningkatnya tingkat kehadiran dalam pembelajaran, (2) menurunnya 
angka bolos belajar, (3) hadir dalam pembeljaran lebih tepat waktu, 
(4) meningkatnya kemauan dan keberanian berpendapat dalam proses 
pembelajaran, (5) meningkatnya kemampuan memecahkan masalah 
belajar, (6) meningkatnya kemampuan belajar mandiri, (7) meningkatnya 
ketaatan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan beban belajar, (8) 
meningkatnya keberanian dan kemampuan mengajukan gagasan yang 
dianggap inovatif, (9) meningkatnya interaksi saling membelajarkan, 
(10) meningkatnya kemauan dan keberanian mengakui kelemahan 
diri sendiri dan kelebihan orang lain, (11) meningkatnya motivasi 
berprestasi, (12) meningkatnya keberanian mengadopsi ide atau hal-
hal baru, (13) meningkatnya keberanian dan kepercayaan diri dalam 
mengambil keputusan belajar, (14) meningkatnya kesediaan membantu 
teman sejawat, (15) meningkatnya kemauan untuk menerapkan hasil 
belajar pada kehidupan nyata. 

Ketiga, beberapa prinsip implementasi model pembelajaran 
transformatif berbasis learning how to learn yang harus dipahami 
dan dikuasai oleh pendidik adalah (1) filosofi pembelajaran sebagai 
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proses transformasi, (2) prinsip pemberdayaan generasi milenial dalam 
pembelajaran, (3) komunikasi sosial dalam interaksi pembelajaran, 
(4) organisasi pembelajaran orang dewasa, (5) karakteristik generasi 
milenial sebagai orang dewasa, (6) ketersediaan sumber-sumber 
belajar di lingkungan, (6) model dialogis dan konsultatif dalam interaksi 
pembelajaran,  (7) generasi milenial dan pendidik sebagai partner belajar, 
(8) strategi identifikasi kebutuhan dan sumber belajar generasi milenial. 
Oleh karena itu, untuk memaksimalkan hasil pembelajaran transformatif 
terlebih dahulu diperlukan peningkatan pemahaman pendidik untuk 
memperbaharui dan mengkonstruksi ulang (reconstruction) pengetahuan 
lama tentang model pembelajaran yang telah dikuasainya. 

Keempat, berkaitan dengan peran yang harus dimainkan oleh 
pendidik dalam implementasi model pembelajaran transformatif berbasis 
learning how to learn adalah pendidik lebih berperan sebagai fasilitator. 
Peran pendidik sebagai fasilitator belajar meliputi fungsi-fungsi berikut, 
yaitu  sebagai catalyst, resources linker, process helper, dan solution 
helper. Dalam implementasinya, fungsi-fungsi tersebut tidak harus 
diterapkan secara berurutan, tetapi dapat dilakukan secara fleksibel 
sesuai dengan situasi dan kebutuhan generasi milenial. Penerapan 
fasilitasi harus memperhatikan filosofi ”belajar bagaimana cara belajar” 
(learning how to learn), dengan prinsip belajar melalui pendampingan 
(learning by facilitating), belajar bersama (learning together), belajar 
sambil dialog (learning by dialoque), belajar dengan kepercayaan diri 
(learning by self reliance), belajar melalui lingkungan sosial (learning 
by social environmental), dan belajar untuk menjadi dirinya (learning 
to be self).  

Data hasil penelitian ini telah menunjukkan adanya perubahan dan 
kemajuan yang signifikan, bahwa model pembelajaran transformatif 
berbasis learning how to learn dinilai sangat efektif untuk menghasilkan 
perubahan perilaku belajar generasi milenial ke arah yang lebih produktif 
dan bermakna dalam kegiatan pembelajaran maupun kehidupan generasi 
milenial di lingkungannya sesuai era yang dihadapi. Meskipun demikian 
harus diakui, bahwa perubahan perilaku belajar generasi milenial yang 
mandiri dan kreatif masih perlu terus ditingkatkan melalui berbagai 
cara dan “rekayasa sosial” dengan landasan teori belajar yang relevan 
dengan karakteristik generasi milenial sesuai tuntutan dan tantangan 
dalam kehidupann sehingga generasi melenial dapat diterima dan 
survive dalam kehidupan sosialnya.
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Glossarium

Activating event adalah kondisi di mana cara pandang/pespektif 
yang dimiliki seseorang selama ini ternyata mengandung 
keterbatasan, kelemahan, dan kekurang-akuratan.

Adaptif adalah mudah menyesuaikan dengan keadaan
Akseleratif adalah perubahan yang sangat terjadi sangat cepat
Akseptabel ialah dapat atau dengan mudah diterima
Aksesabel ialah mudah untuk dijangkau
Alat evaluasi sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan secara 

efektif dalam hal ini digunakan untuk memberikan penilaian 
terhadap hasil yang sudah dilakukan

Apatisme ialah keadaan dimana seseorangbersikap acuh tak acuh 
terhadap orang lain. Apatisme dalam hal ini berkaitan 
dengan sikap acuh terhadap lingkungan belajar.

Apersepsi ialah menghubungkan pengalaman peserta didik dengan 
materi yang akan disampaikan sehingga pengolahan kesan 
lebih luas

Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar
Atraktif  ialah memiliki daya tarik tertentu atau kegiatan yang 

menyenangkan
Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang 

sifatnya relatif permanen dalam perilaku sebagai hasil dari 
pengalaman atau latihan yang sudah diperkuat

Belajar mandiri adalah memberikan kebebasan kepada generasi 
milenial untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, 
merencanakan strategi yang dilakukan, mengatur diri 
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sendiri serta mengevaluasi kinerja yang dilakukan.
Capaian Belajar ialah tujuan dari sebuah pembelajaran berkaitan 

dengan apa yang hendak diketahui, dipahami dan dapat 
dikerjakan oleh peserta didik setelah dapat menyelesaikan 
tugas belajar

Cara Belajar adalah memberikan kebebasa tanggung jawab dan 
kewenangan yang lebih besar kepada si pmbelajar dalam 
melaksanakan dan merencanakan kegiatan-kgiatan 
belajarnya.  

Critical reflection adalah keharusan untuk berpikir dan bertindak 
menuju perubahan positif

Dependent ialah sesuatu yang bergantung kepada hal lain
Dinamis ialah segala sesuatu yang merujuk pada perubahan yang 

terjadi secara terus menerus atau mengalami pergerakan 
secara aktif dan memiliki perkembangan yang berarti

Edukatif ialah segala sesuatu yang sifatnya mendidik dan memberikan 
pelajaran

Efek pengiring adalah aspek penting dalam pembelajaran dan 
terbukti mampu meningkatkan kemampuan dan perubahan 
sikap serta karakter generasi milenial ke arah yang lebih 
konstruktif

Eksplorasi ialah tindakan untuk mencari sesuatu dengan tujuan 
tertentu

Emosi ialah reaksi yang ditu njukkan seseorang berkaitan dengan 
kejadian-kejadian tertentu

Encouraging critical self- adalah suatu fase di mana seseorang mulai 
ragu terhadap keabsahan dan kebenaran asumsi dasar atau 
keyakinan yang mendasari cara pandangnya selama ini.

Evaluasi ialah kegiatan yang dilakukan sebagai proses penentuan nilai 
terhadap suatu hal

Fasilitator Belajar ialah seseorang yang bertugas memfasilitasi 
pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik 
sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang 
nyata dan otentik

Flexible learning adalah salah satu alternative belajar bagi generasi 
milenial dengan berbasis teknologi pembelajaran
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Gaya belajar adalah kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap 
pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi 
atau pengetahuan yang didapat.

Generasi Milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1980 
hingga awal tahun 2000. Generasi milenial dikenal sebagai 
anak muda yang aktif , suka dengan tantangan, memiliki 
semangat yang tinggi dalam hal pembaharuan teknologi, 
dan siap menjadi pemimpin

Ice breaking adalah strategi pemecah ketegangan belajar untuk 
membangun suasana blajar yang menyenangkan biasanya 
dilakukan dengan bernyanyi atau melakukan permainan 
ringan.

Indigenous ialah kelompok asli atau penduduk pribumi disebuah 
wilayah dengan cara hidup mereka sendiri

Inovatif ialah proses yang diartikan menciptakan atau memperbaiki 
produk yang ada dengan sistenm yang baru

Joyfull learning ilah kegiatan belajar yang menyenangkan
Katalisator ialah sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan dan kejadian yang baru
Kecakapan kejuruan adalah  kecakapan yang dikaitkan dengan bidang 

pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat
Kemampuan berbicara adalah kemampuan  bertanya, menjawab, 

mendebat dan memecahkan masalah sudah menjadi kajian 
dan target pencapaian dalam setiap sistem pembelajaran.

Kepekaan Sosial ialah perasaan bertanggungjawab atas kesulitan yang 
dihadapi oleh orang lain

Kompetensi Inti ialah tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh 
seseorang berkaitan dengan mencapai standar kompetensi 
lulusan pada tiap kelas atau program

Konstruktif ialah kegaiatn yang dilakukan untuk membangun 
pengetahuan peserta didik melalui kegiatan belajar

Kreativitas adalah proses pemunculan yang melibatkan adanya gagasan 
baru yang memiliki nilai daya cipta

Learning how to learn adalah model pembelajaran yang mampu 
mendorong terjadinya proses transformasi pada diri 
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generasi milenial, khususnya dalam bentuk perubahan sikap 
belajar yang lebih kreatif.

Life Based Learning  adalah Pembelajaran berbasis kehidupan yang  
berfokus pada belajar dari seluruh kehidupan seseorang 
pada setiap detik waktu dan sumber belajar itu sendiri.  

Lingkungan belajar ialah tempat yang digunakan untuk berlangsungnya 
kegiatan belajar mengajar

Media belajar ialah sarana fisik yang bertujuan untuk menyampaikan 
materi pembelajaran

Metode pembelajaran ialah cara yang dilakukan oelh pendidik agar 
proses kegiatan belajar mengajar dapat tercapai tujuannya

Model Pembelajaran ialah seluruh rangkaian penyajian kegiatan 
belajar meliputi aspek sebelum, sedang dan sesudah 
kegiatan belajar mengajar selesai

Orientasi belajar ialah sarana untuk mencapai tujuan belajar dan 
pembelajaran itu sendiri

Paedagogi ialah ilmu atau snei untuk menjadi seorang guru
Pembelajaran ialah serangkaian tindakan yang dirancang guna 

mendukung proses kegiatan belajar mengajar siswa.
Pembelajaran Transformatif adalah pembelajaran yang menghasilkan 

perubahan mendasar pada diri generasi milenial.
Pendidikan Gaya Bank ialah sistem pendidikan yang menempatkan 

peserta didik sebagai objek pasif, dan menenmpatkan 
pendidik sebagai subjek aktif.

Pendidikan Sepanjang Hayat adalah konsep pendidikan yang 
menerantkan bahwa keseluruhan kegiatan belajar yang 
berlangsung dilakukan sepanjang kehidupan manusia

Perangkat pembelajaran ialah alat yang digunakan pembelajar untuk 
melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sehingga 
memudahkan pendidik dan peserta didik melakukan 
kegiatan belajar mengajar

Pola Pikir ialah cara menilai sesuatu berdasarkan sudut pandang 
tertentu

Prestasi ialah hasil yang diperoleh seseorangs etelah melakukan usaha-
usaha tertentu
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Prinsip Andragogi ialah pembelajaran yang berpusat pada peserta 
didik (orang dewasa)

Reflective discourse adalah seseorang melakukan dialog reflektif 
dengan orang lain tentang perspektif baru untuk 
mengkonfirmasi perubahan kerangka acuannya tersebut

Refleksi pembelajaran ialah proses yang dilakukan setelah kegiatan 
pembelajaran berakhir, digunakan untuk menilai dan 
mengamati apa yang telah terjadi selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung

 Seting belajar adalah penataan posisi tempat duduk sesuai 
kebutuhan yakni penempatan posisi pendidik yang 
memungkinkan pendidik untuk melakukan fasilitasi 
pembelajaran, dan pegaturan media dan perangkat 
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar.  

Sistem belajar kolaboratif online adalah sistem  belajar dengan cara 
yang cepat, mudah dan dapat diakses dari berbagai tempat 
dan tidak terbatas sehingga memberikan kenyamanan 
dalam belajar.

Strategi evaluasi cara-cara yang dilakukan oleh pengajar guna menilai 
kelebihan atau ekkurangan dari pembelajaran sehingga 
dapat diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya

Strategi pembelajaran ialah cara-cara yangt akan digunakan oleh 
pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang 
bertujuan untuk memudahkan siswa untuk mencapai tujuan 
pembelajaran

Struktur kognitif adalah kerangka berpikir dan pengetahuan yang 
dimiliki mahasiswa akan berpengaruh terhadap proses 
belajar selanjutnya

Teknologi Informasi ialah istilah yang merujuk pada semua teknologi 
yang digunakan manusia guna membantu dalam pembuatan, 
pengubahan atau penyimpanan informasi

Teori belajar ialah tata cara pembelajaran yang didalamnya memuat 
berbagai cara pengaplikasian kegiatan belajar yang 
dilakukan antara guru dean siswa. 

Teori Psikososial adalah adanya hubungan antara ketakutan yang 
dimiliki seseorang dengan cara dia bersosialisasi dengan 
orang lain
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Transfer Pengetahuan ialah proses belajar dari satu orang dan 
diberikan kepada orang lain berdasarkan pengalaman yang 
sudah didapatkan

Uji lapangan ialah pengujian dilakukan di bawah kondisi lapangan
Uji validasi ialah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana 

alat ukur yang digunakan dapat mengukur 
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