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MODEL PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF BERBASIS LEARNING HOW TO LEARN 

 

 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). Berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang 

melalui uji validasi dan uji lapangan secara bersistem model pembelajaran ini diorientasikan 

untuk proses pemberdayaan bagi peserta didik. Melalui fasilitasi kegiatan pembelajaran yang 

lebih mengedepankan peran penting pemikiran rasional, kegiatan refleksi kritis dan diskursus 

reflektif, peserta didik 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, peserta didik diasah ketajaman berfikir dan 

bernalar dalam menentukan pilihan-pilihan sikap, perilaku dan orientasi dalam menapaki 

dunia pendidikan. Dengan cara demikian peserta didik 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).  

 Kemandirian dan kreativitas belajar peserta didik merupakan salah satu produk belajar 

yang dapat dicapai melalui rancangan pembelajaran yang berorientasi pada proses dan 

berakar pada masalah yang dihadapi peserta didik (problem posing model). Model ini 

dilakukan dengan cara mendorong terjadinya partisipasi aktif peserta didik, mengangkat 

pengalamann yang dimiliki untuk diuji menjadi bahan belajar, suasana pembelajaran dirancang 

atas dasar saling menghargai, menghormati, mengakui prestasi masing-masing peserta didik 

dan mendorong keterlibatan serta kerjasama antar peserta didik dan pendidik untuk 

melakukan self evaluation terhadap program dan proses pembelajaran. Intinya adalah model 

pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn mampu mengatarkan peserta didik 

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.  

 Prinsip implementasi model pembelajaran transformatif berbasis learning hjow to learn 

yang harus dipahami dan dikuasai oleh pendidik adalah (1) filosofi pembelajaran sebagai 

proses transformasi, (2) prinsip pemberdayaan peserta didik dalam pembelajaran, (3) 

komunikasi sosial dalam interaksi pembelajaran, (4) organisasi pembelajaran orang dewasa, (5) 

karakteristik peserta didik sebagai orang dewasa, (6) ketersediaan sumber-sumber belajar di 

lingkungan, (6) model dialogis dan konsultatif dalam interaksi pembelajaran,  (7) peserta didik 

dan pendidik sebagai partner belajar, (8) strategi identifikasi kebutuhan dan sumber belajar 

peserta didik. 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.  

 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 peserta didik. 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 peserta didik ke arah yang lebih 

produktif dan bermakna dalam kegiatan pembelajaran maupun kehidupan peserta didik di 

lingkungannya. Meskipun demikian harus diakui, bahwa perubahan perilaku belajar peserta 

didik yang mandiri dan kreatif masih perlu terus ditingkatkan melalui berbagai cara dan 

“rekayasa sosial” dengan landasan teori belajar yang relevan dengan karakteristik peserta 

didik. 

 

1. Model Pembelajaran pembelajaran transformatif 

 Model ini disusun dengan memperhatikan aspek fleksibilitas, akseptabilitas dan 

aksesabilitas pendidik dalam menggunakan model. Dalam menjalankan model pembelajaran 

transformatif diharapkan pendidik berani melakukan improvisasi dan pengembangan sesuai 

dengan karakteristik peserta didik, sehingga proses pembelajaran lebih menyenangkan 

(joyfull), atraktif dan dinamis. Berikut konstruksi model pembelajaran transformatif  berbasis 

learning how to learn 

 

Gambar 1. Konstruksi Model Pembelajaran Transformatif Berbasis Learning to Learn 
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Gambar 2. Model Konseptual Pembelajaran Transformatif Berbasis Learning How to Learn 
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2. Panduan Model Pembelajaran Transformatif 

a) Persiapan pembelajaran 

 Dalam pembelajaran transformatif, terdapat beberapa rambu-rambu yang dapat 

dilakukan pendidik sebagai upaya untuk membangun kesiapan peserta didik terlibat penuh 

dalam interaksi pembelajaran, yaitu (1) menginformasikan visi dan misi pembelajaran program 

pendidikan kepada peserta didik, (2) melakukan terlebih dahulu eksplorasi tentang hakikat 

belajar dan pembelajaran dengan cara melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi 

pembelajaran, (3) mendiskusikan dan lakukan kontrak belajar dalam kurun waktu tertentu, (4) 

mendiskusikan tujuan pembelajaran dengan peserta didik agar terjadi pemahaman dan 

kesiapan mereka untuk melakukan perubahan, (5) mendiskusikan posisi dan setting belajar 

sesuai dengan karakteristik peserta didik 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 peserta didik, (7) 

memulai aktivitas pembelajaran ketika peserta didik 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 peserta didik aktif merespon pembelajaran, dengan cara bertanya, 

menjawab, membantah, menolak atau menyetujui, (12) memberi waktu yang cukup kepada 

peserta didik 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 peserta didik 

dapat mempertimbangkan dan mengantisipasi segala dampak keputusan yang diambil, (15) 

membiasakan segala bantuan dan bimbingan kepada peserta didik bersifat alternatif, agar 

peserta didik tidak terkesan di fetacomply atau dipaksa untuk mengikuti pendapat pendidik 

yang berpotensi terjadi penolakan, (16) berusaha untuk berempati kepada peserta didik, 

menerima keberadaan peserta didik 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 

peserta didik 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 peserta didik untuk mengolah informasi secara komprehensif. Dengan cara 

demikian, peserta didik 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 peserta didik 

merumuskan tujuan belajar, (3) bersama peserta didik memahami visi dan misi belajar, (4) 

mendiskusikan bahan belajar, (5) mengajak peserta didik mendesain seting belajar, (6) 

mengajak peserta didik merencanakan pola evaluasi belajar, (7) mengajak dialog, berdiskusi 

dan mengungkap perasaan peserta didik, (8) menggali gagasan peserta didik sebagai bahan 

dasar pembelajaran, (9) memberi penguatan, dorongan, dan saran edukatif sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik, (10) menghargai dan menghormati pendapat peserta didik, (11) 

mengingatkan dan mengajak peserta didik untuk rajin belajar, (12) menerima eksistensi 

peserta didik apa adanya secara wajar, (13) menghargai prestasi peserta didik dan mendorong 

untuk terus berprestasi, (14) memfasilitasi peserta didik 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 peserta didik dalam memecahkan masalah belajar, (18) 

memfasilitasi untuk menemukan alternatif pemecahan masalah, (19) memanfaatkan ide 

peserta didik untuk memecahkan masalah belajar, (20) memberikan gambaran tentang 

kemungkinan munculnya hambatan belajar, dan (21) mendorong peserta didik 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 peserta didik, (4) memahami lingkungan dan seting belajar dengan 

benar, (5) memahami sumber-sumber belajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, 

(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 peserta didik.   

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 peserta didik.  

 Berkenaan dengan hasil validasi tersebut, maka implementasi model pembelajaran 

transformatif perlu didahului dengan upaya peningkatan pemahaman dan kemampuan 

pendidik dalam mengelola peserta didik. Peserta didik 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 peserta didik, (3) hakikat dan 

model fasilitasi pembelajaran dalam peningkatan kreativitas belajar, (4) kreativitas belajar 

sebagai salah satu bentuk hasil belajar, (5) peran pendidik dan peserta didik dalam interaksi 

pembelajaran, (6) kata-kata persuasif dalam fasilitasi pembelajaran, (7) fasilitasi pembelajaran 

dan suasana interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik, dan (8) pengukuran, evaluasi 

dan monitoring hasil belajar.   


