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DESKRIPSI METODE PEMBELAJARAN 

Pendidikan tinggi memiliki andil besar untuk membangun pribadi yang memiliki kecakapan 

tangguh sebagaimana tuntutan abad 21. Tugas cukup berat yang dihadapi oleh perguruan tinggi adalah 

menghadapi generasi iGEN yang memiliki karakteristik unik dan sarat dengan dinamika. Kehidupan 

generasi millenial sangat dekat dengan teknologi dan dunia maya, suka melakukan komunikasi dengan 

siapapun melalui jejaring sosial, serta mahir mengakses sumber-sumber belajar secara luas. Perguruan 

tinggi harus melakukan transformasi pembelajaran (Gleason, 2018), agar mampu menghadapi segala 

perubahan dan tantangan. Pemerintah melalui Menristekdikti menawarkan elemen penting yang harus 

menjadi perhatian khusus oleh setiap perguruan tinggi, diantaranya adalah penyiapan sistem dan model 

pembelajaran yang lebih inovatif melalui proses penyesuaian kurikulum pembelajaran, meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam mengelola information technology (IT), operational technology (OT), 

Internet of Things (IoT), dan big data analitic untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan terampil 

dalam aspek data literacy, technology literacy, dan human literacy (www.ristekdikti.go.id). 

Maka membelajarkan mahasiswa sebagai generasi millenial tidak lagi cukup hanya 

mengandalkan cara konvensional dan terbatas pada proses di kelas. Pembelajaran harus mampu membuka 

cakrawala pengetahuan mahasiswa, menumbuhkan kemampuan mengeksplorasi potensi dan 

mendayagunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran 

yang diawali dengan eksplorasi dan pengembangan konsep baru (Mark, 2015:5), bukan pembelajaran 

yang hanya menuangkan teori dan konsep pada mahasiswa, sehingga mahasiswa menjadi pembelajar 

yang pasif. Mahasiswa perlu diajak berpikir kritis dalam menyikapi kondisi lingkungan sekitarnya (Ennis, 

1996), agar mahasiswa mampu mengembangkan kreatifitas untuk menciptakan solusi yang berdayaguna 

untuk diri dan lingkungannya (Flesch, 2001). Model pembelajaran kontekstual menjadi pilihan yang tepat 

untuk membangun kemampuan berpikir adaptif berbasis pada kehidupan (Kilpatrick, 2001:5).  

Metode transect walk merupakan metode pembelajaran yang dikembangkan sebagai upaya untuk 

mengintegrasikan aktivitas indoor dan outdoor dalam pembelajaran. Selama ini pembelajaran cenderung 

lebih banyak dilakukan di dalam kelas, sementra mahasiswa jaman sekarang sudah terhubung dengan 

http://www.ristekdikti.go.id/


dunia manapun secara cepat. Tentunya dengan pola pembelajaran yang hanya di kelas sepertinya sudah 

tidak relevan. Mahasiswa sebenarnya sudah mampu untuk mengakses berbagai sumber belajar yang 

tersebar luas di dunia maya. Maka tidak selayaknya kesempatan mahasiswa untuk menemukan sumber 

belajar tersebut dibatasi oleh meja-meja kecil di kelas. Oleh karena itu tugas dosen hanya mengarahkan 

dan memfasilitasi proses. 

Melalui metode transect walk ini mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar dari sumber belajar 

manapun, tidak hanya terbatas di dalam kelas. Pembelajaran yang baik adalah yang mampu memberi 

peluang sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa belajar bagaimana belajar (learning how to learn) bukan 

sekedar transfer of knowledge. Sebagaimana hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pembelajaran 

transformative berbasis learning how to learn akan mampu menguatkan peran mahasiswa sebagai subyek 

belajar serta pendayagunaan seluruh potensi lingkungan dan pengalaman mahasiswa sebagai sumber 

belajar (Hardika, 2014). Lebih jauh dijelaskan bahwa peran dosen adalah sebagai fasilitator yang 

didalamnya ada peran membangun kemandirian belajar mahasiswa.  

Melalui metode transect walk, mahasiswa diajak untuk menelusuri lingkungan dimana mereka 

tinggal, tidak hanya lingkungan fisik tetapi juga lingkungan maya. Mengingat mahasiswa saat ini hidup di 

dalam area perkembangan arus informasi mendunia yang bisa diakses melalui internet secara cepat. 

Mahasiswa terbiasa untuk menggunakan teknologi untuk mengenal lingkungan dan perkembangan 

informasi di sekitarnya. Penggunaan apikasi-aplikasi dalam gadget atau smartphone seakan menjadi 

hobby dan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan fakta tersebut maka mahasiswa perlu  diajak dan dilatih 

untuk menemukan permasalahan yang ada di sekitarnya, sekaligus dilatih untuk memecahkan masalah 

tersebut secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia (by utilitis) di 

sekitarnya dan sumber belajar yang dapat dikonstruksi (by design) berdasarkan perkembangan informasi 

dan teknologi saat ini. Maka metode transect walk  ini memiliki karakteristik sebagai berikut. 

(1) Sebagai aktivitas yang mampu membawa perubahan 

(2) Sebagai aktivitas yang memberikan pengalaman belajar secara maksimal kepada mahasiswa 

(3) Sebagai aktivitas yang memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk mengkonstruksi 

pengalaman belajarnya sendiri 

(4) Dosen berperan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam pembelajaran 

(5) Aktivitas yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi kemampuan dan 

kreativitasnya 

(6) Aktivitas yang melatih mahasiswa untuk menunjukkan keberanian dalam mencetuskan  ide-ide baru. 

 

 

 



SASARAN PENGGUNA METODE 

Metode transect walk dikembangkan dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi para 

pelaku pembelajaran di perguruan tinggi, baik dosen maupun mahasiswa yang ingin menyelenggarakan 

pembelajaran aktif dan kntekstual, khususnya pada pembelajaran matakuliah Metode Penelitian 

Kualitatif. Namun demikian tidak menutup kemungkinan metode ini digunakan untuk pembelajaran pada 

matakuliah lain, atau pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Metode ini juga dapat digunakan pada 

semua jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Tidak ada persyaratan 

khusus bagi pihak yang ingin menggunakan metode ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode ini 

memiliki sasaran yang universal, dapat digunakan oleh siapa saja dengan melakukan penyesuaian materi 

atau kontennya saja 

 

PANDUAN PENGGUNAAN METODE 

Berdasarkan hasil uji validasi perorangan yang dilakukan oleh para ahli dan uji lapangan terbatas, 

pengembang melakukan upaya penyempurnaan produk metode transect walk. Produk yang 

disempurnakan tersebut diberi titel metode transect walk yang memiliki 8 sintaks, sebagaimana gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gambar 1. Sintaks Metode Transect Walk 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing sintaks metode transect walk yang dapat 

diimplementasikan pada berbagai kegiatan pembelajaran khususnya pembelajaran matakuliah berkarya. 
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1. Memulai Pembelajaran 

Tahap ini merupakan kegiatan awal dari pembelajaran, dimana dosen dan mahasiswa berada 

dalam satu aktivitas tatap muka di kelas. Pada kesempatan ini dosen menyampaikan penjelasan 

terkait dengan (1) tujuan pembelajaran; (2) apersepsi; (3) teknik pelaksanaan pembelajaran; (4) 

aturan pembelajaran; (5) Ruang lingkup materi kajian yang harus dipelajari mahasiswa; dan (6) 

tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa 

2. Melakukan Observasi 

Langkah berikutnya adalah melakukan observasi. Yang dimaksud dengan kegatan observasi 

disini mencakup observasi lingkugan fisik maupun observasi di lingkungan maya atau 

menelususri informasi-informasi dan fakta-fakta di dunia maya. Penentuan situs observasi 

disesuaikan dengan jenis pokok bahasan atau materi yang dipelajari. Langkah ini merupakan 

tahapan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan aktivitas outdoor dan 

berlatih mengumpulkan berbagai informasi dan pengalaman. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menyikapi segala hal dan fenomena yang 

ditemui di lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok sehingga juga 

mampu membangun kemampuan mahasiswa untuk berkolaborasi dengan orang lain.  

3. Identifikasi fakta dan informasi 

Langkah ini merupakan tahapan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiwa untuk 

mengumpulkan dan menyusun fakta-fakta atau informasi yang didapatkan selama melakukan 

observasi. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk melakukan pelacakan informasi dari 

berbagai media yang relevan dengan informasi yang ditemukan saat melakukan observasi di 

lapangan. Langkah ini memiliki tujuan untuk membangun kemampuan berpikir analitik dan 

literasi digital mahsiswa.  

4. Berbagi informasi dan pengalaman 

Langkah ini adalah proses yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berbagi 

informasi dan pengalaman melalui diskusi kelompok. Pada proses ini setiap anggota kelompok 

kerja diminta untuk saling menceritakan hasil obervasi dan hasil pelacakan informasi yang telah 

dilakukan sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk membangun kemampuan mahasiswa dalam 

berkolaborasi dengan sesama mahasiswa.  

5. Melakukan asimilasi informasi 

Langkah ini merupakan tahapan proses diskusi kelompok, dimana setiap kelompok harus 

menyatukan informasi dari masing-masing anggota kelompok. Setiap kelompok diberi 

kesempatan untuk bersepakat dalam merumuskan karya kelompoknya.  

 



6. Mengkonstruksi pengalaman belajar 

Langkah ini merupakan tahapan untuk membangun keterampilan mahasiswa dalam menyusun 

dan merangkai hasil diskusi menjadi sebuah pesan yang komunikatif dan menjadi karya 

kelompok. Pada proses ini setiap kelompok diberi kesempatan untuk menyusun hasil diskusi 

kelompoknya pada format power point/video atau sejenisnya yang bisa dikomunikasikan kepada 

temannya. 

7. Mengkomunikasikan hasil belajar 

Langkah ini merupakan tahapan untuk membangun keterampilan mahasiswa dalam 

mengembangkan komunikasi lisan di kelas dan mempertahankan ide atau hasil kerjanya di 

hadapan temannya. Pada proses ini setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelomponya dan mengkritisi hasil kerja kelompok lain. 

8. Menutup pembelajaran 

Pada langkah ini dosen mengajak mahsiswa untuk melakukan refleksi, kristalisasi materi, 

evaluasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut. 

 

 

@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

  

 

  


