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OBM 2016 : Modul SCAL 
Hanna H. Bachtiar-Iskandar 

 

TOPIK Pembelajaran Aktif yang Berpusat Pada Mahasiswa (Student Centered Active 
Learning-SCAL).  

TUJUAN Membekali mahasiswa baru Universitas Indonesia dengan pengetahuan 
mengenai berbagai model pembelajaran aktif.  

 

Ikhtisar (overview)  

Istilah Pembelajaran Aktif (Active Learning - AL), telah digunakan secara luas dalam berbagai 
literatur pengajaran, dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. 
Pembelajaran aktif secara umum dapat diartikan sebagai strategi pengajaran yang peserta 
didiknya melakukan kegiatan belajar selain dengan cara mendengarkan kuliah/ceramah secara 
pasif, atau dengan perkataan lain pembelajaran aktif adalah cara belajar yang peserta didiknya 
secara aktif melakukan kegiatan belajar selain menerima kuliah materi pengajaran dari pengajar 
atau dosen. Di tingkat sekolah dasar konsep ini sudah lebih dahulu diterapkan oleh Froebel 
dengan idenya bahwa guru ‘tidak boleh ikut campur dalam proses pematangan siswa, tapi harus 
lebih berperan sebagai pembimbing’ (Simon in Hamilton 1999). Konsep pembelajaran aktif yang 
berpusat pada peserta didik telah dibangun lebih dari seabad yang lalu. Piaget, Dewey dan 
Vygotsky adalah di antara banyak tokoh lain yang berkontribusi pada pemahaman tentang 
belajar aktif dan bagaimana memaksimalkan potensi peserta didik melalui pendidikan (O’ Sullivan 
2003). 

Pergeseran paradigma dari ‘mengajar’ oleh guru menjadi penekanan pada ‘belajar’ oleh peseta 
didik, mendorong pergeseran pusat pembelajaran dari pengajar/guru/dosen kepada peserta 
didik, yang kemudian mempercepat berkembangnya active learning sebagai suatu strategi 
pengajaran. Tidak ada definisi universal yang paling tepat untuk menggambarkan mengenai 
pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik. Barr dan Tagg (1995) menggambarkannya 
sebagai suatu perubahan paradigma instruksi dari proses pengajaran yang berupa transfer 
pengetahuan guru/dosen kepada peserta didik, menjadi paradigma belajar yang memusatkan 
pengajaran pada peserta didik untuk mencari dan membangun pengetahuannya sendiri. Pada 
tahun 1983, Rogers dalam bukunya Freedom to Learn for the 80’s dengan teori experiential learning, 
mengemukakan bahwa terjadinya pergesaran pusat pengajaran dari ‘expert teacher’ menjadi ‘student 
learner’ dipicu oleh kebutuhan untuk mengubah suasana pembelajaran tradisional. Suasana 
pemmbelajaran tradisional ditengarai menyebabkan peserta didik cenderung menjadi pasif, 
apatis dan merasa bosan. 

Banyak istilah yang digunakan namun di pendidikan tinggi secara umum istilah Active Learning 
sering disebut juga sebagai Student Centered Learning (SCL) dan Student Centered Active Learning 
(SCAL) atau pembelajaran aktif yang berpusat pada mahasiswa. McCombs dan Whistler (1997) 
menggambarkan bahwa pada SCAL, peserta didik adalah co-creator dalam proses pengajaran, 
yang gagasannya perlu diperhatikan serta diperhitungkan. Dalam tulisannya dinyatakan juga para 
ahli bersepakat bahwa prior knowledge (pengetahuan terkait topik belajar yang telah dimiliki 
peserta didik sebelumnya) adalah hal penting yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran 
aktif.  

 

Latar Belakang  

Pembahasan mengenai pembelajaran aktif 
yang berpusat pada mahasiswa diawali 
perubahan metode pedagogis yang digunakan 
untuk menjadikan proses pendidikan dan 
pembelajaran lebih fleksibel, agar mahasiswa 
dapat berperan serta sebanyak mungkin. 
Pendekatan pembelajaran di pendidikan tinggi 

sebenarnya telah mengalami perubahan sejak 
paruh kedua abad ke duapuluh, yaitu pada 
saat populernya teori-teori Konstruktivisme 
(constructivism). Konstruktivisme merupakan 
landasan berpikir (filosofi) dengan 
pendekatan kontekstual, yaitu pengetahuan 
dibangun sedikit demi sedikit yang kemudian 
diperluas, dan tidak diperoleh dengan tiba-
tiba. Konstruktivisme lebih memahami belajar 
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sebagai kegiatan manusia membangun atau 
menciptakan pengetahuan dengan memberi 
makna pada pengetahuannya sesuai dengan 
pengalamanya. Prinsip yang mendasar adalah 
guru tidak hanya memberikan pengetahuan 
kepada peserta didik, tetapi peserta didik 
harus berperan aktif membangun sendiri 
pengetahuannya. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa 
menurut para konstruktivist peserta didik atau 
pemelajar membangun pengetahuannya dan 
bukan sekedar menerima pengetahuan dari 
guru. Kegiatan membangun pengetahuan 
sangat bergantung kepada prior knowledge dan 
pengalaman yang dimiliki peserta didik dalam 
menyelesaikan tugas atau masalah yang 
dihadapinya. Teori belajar yang dikaji dan 
dikembangkan terkait konstruktivisme antara 
lain yang diajukan oleh Jean Piaget, dengan 
Cognitive Development Theory, dan Vygotsky yang 
merupakan pionir Child Development Theory. 
Pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran 
menekankan pada perancahan (scaffolding). 
Dengan scaffolding, semakin lama peserta didik 
semakin dapat mengambil tanggungjawab 
untuk pembelajarannya sendiri (Student Centered 
Learning-an Insight Into Theory and Practice: 2010). 

Di tingkat pendidikan tinggi, The Bologna 
Declaration 19 Juni 1999 mencetuskan 
reformasi pendidikan tinggi di Eropa yang 
belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 
deklarasi tersebut disepakati untuk 
menciptakan pendidkan tinggi di Eropa yang 
berbasis pada kerjasama internasional dan 
pertukaran akademik yang menarik bagi 
mahasiswa dan dosen Eropa, maupun bagi 
mahasiswa dan dosen di luar Eropa. Hal ini 
mendorong institusi pendidikan tinggi di 
Eropa untuk mengubah desain kurikulumnya 
dari kurikulum yang berorientasi pada konten 
yang ditentukan oleh institusi, menjadi 
kurikulum yang berorientasi pada kompetensi 
lulusan. Kompetensi yang diharapkan atau 
Expected Learning Outcomes (ELO) menjadi kata 
kunci membangun kurikulum di Eropa sejak 
deklarasi Bologna. Pendidikan tinggi di Eropa 
menyesuaikan pembelajarannya ke dalam 
konteks kompetensi pembelajaran yang harus 
dicapai mahasiswa selama belajar di 
pendidikan tinggi, dan menempatkan 
mahasiswa menjadi pusat proses 
pembelajaran. 

Pada penerapan SCAL di pendidikan 
tinggi, mahasiswa berinteraksi dan 

memperoleh pengayaan dari mahasiswa lain di 
lingkungan belajarnya. Literatur-literatur yang 
membahas tentang SCAL menyatakan bahwa 
strategi pengajaran ini dapat lebih 
mengembangkan kompetensi mahasiswa 
sesuai kondisi dan kebutuhannya 
dibandingkan cara belajar yang pasif, sehingga 
dapat meningkatkan peran lulusan di 
masyarakat sesuai kompetensinya. 
Pembelajaran aktif di pendidikan tinggi di 
Indonesia merupakan amanat nasional sejak 
tahun 2000an, dan tercantum dalam pasal 11 
Permenristek-dikti No. 44 tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang 
wajib dipatuhi setiap institusi pendidikan 
tinggi.  

Pembelajaran Konvensional vs 
Pembelajaran Aktif  

Pembelajaran konvensional (pembelajaran 
tradisional, pembelajaran pasif) cenderung 
menganggap peserta didik sebagai reseptor 
informasi yang pasif dan tidak berpartisipasi 
dalam proses pembelajarannya. Pada 
pembelajaran tradisional metode pedagogi 
atau andragogi yang digunakan umumnya 
meliputi kuliah mimbar, mencatat kuliah, dan 

menghafalkan informasi yang diperoleh dari 
perkuliahan untuk menghadapi ujian (MacLellan 
dan Soden:2008). Beberapa ciri pembelajaran 
tradisional adalah: dosen mentransfer 
pengetahuan kepada mahasiswa, mahasiswa 
secara pasif menerima pengetahuan yang 
diajarkan, pembelajaran menekankan pada 
materi atau konten yang harus dikuasai 
mahasiswa, mahasiswa bersaing memperoleh 
nilai tinggi dalam ujian, dosen adalah pusat 
pembelajaran yang berperan sebagai pemberi 
informasi dan sebagai evaluator.  
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Pada pembelajaran aktif yang berpusat 
pada mahasiswa (SCAL), fokus pembelajaran 
tidak pada penguasaan materi atau konten, 
akan tetapi pada pengembangan sikap belajar 
sepanjang hayat (life-long learning). Iklim belajar 
di antara mahasiswa pada pembelajaran aktif 
bersifat kooperatif, kolaboratif dan suportif. 
Iklim atau suasana belajar seperti ini 
memungkinkan mahasiswa membangun dan 
mengembangkan pengetahuan dan ke-
terampilannya serta menumbuhkan ke-
mampuan berpikir kritis dan mendalam 
(critical and deeper thinking skill) yang diperlukan 
lulusan menghadapi masalah dalam kehidupan 
maupun dunia kerja. Suasana belajar ini juga 
lebih memungkinkan berkembangnya soft skill, 
antara lain kepemimpinan, empati, bekerja 
sama, kemampuan berpikir dan 
menyelesaikan masalah, tenggang rasa, dan 
lainnya, yang tidak terjadi pada pembelajaran 
tradisional. Menurut survei sebuah 
perusahaan, soft skill berperan penting dalam 
meraih sukses di dunia kerja.  

 
Dalam SCAL, mahasiswa dan dosen 

bersama-sama mengembangkan pengetahuan 
dengan pusat proses pembelajaran adalah 
pada mahasiswa, sedangkan dosen lebih 
berperan sebagai fasilitator dan/atau 
narasumber. Dari uraian di atas dapat 
dirangkum bahwa pada SCAL :  

1. Mahasiswa ikut bertanggung jawab atas 
pembelajarannya;  

2. mahasiswa aktif belajar secara mandiri 
maupun berkelompok;  

3. mahasiswa mampu mengembangkan 
potensinya secara optimal, untuk 
mencapai kompetensi yang telah 
ditetapkan secara utuh;  

4. mahasiswa dapat memilih dan 
mengembangkan bidang minatnya;  

5. mahasiswa menemukan cara belajar dan 
cara mempelajari IPTEKS sehingga 
mampu belajar sepanjang hayat;  

6. mahasiswa lebih mampu mengembangkan 
soft skills;  

7. mahasiswa memperoleh pengalaman 
belajar dalam proses belajarnya;  

8. mahasiswa harus dapat menunjukkan hasil 
belajar/kinerjanya; 

9. mahasiswa harus dapat mempresentasikan 
penyelesaian tugas hasil belajarnya; yang 
dibahas bersama; 

10. mahasiswa harus menyelesaikan tugas 
yang merupakan pokok dalam 
pembelajaran, secara mandiri maupun 
berinteraksi dalam tim atau berkelompok; 

11. penilaian proses sama pentingnya dengan 
penilaian hasil ujian. Proses pembelajaran 
dalam pembelajaran aktif adalah kegiatan 
yang didesain untuk memastikan bahwa 
mahasiswa menggunakan kemampuan 
yang telah dimilikinya untuk membangun 
pengetahuan dari gagasan dan informasi 
penting yang dipelajarinya untuk mencapai 
kompetensi atau kemampuan yang 
ditetapkan (Tomlinson,1999);  

12. dosen beralih peran sebagai fasilitator 
dan/atau narasumber yang mendampingi 
mahasiswa dalam proses pembelajarannya, 
dan  

13. dengan kecepatan kemajuan ipteks dan 
sarana komunikasi, maka dalam SCAL, 
dosen dan mahasiswa sama sama belajar.  

 

Macam-macam Pembelajaran Aktif  

Apabila kita mencari artikel mengenai 
pembelajaran aktif di google, maka akan 
diperoleh lebih dari 3 juta artikel dalam waktu 
kurang dari satu detik. Sejak pertamakali 
dicetuskan, berbagai model atau macam 
pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta 
didik telah mengalami pengembangan sesuai 
dengan kebutuhan proses belajar dan bidang 
ilmu yang dipelajari. Berbagai faktor 
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mempengaruhi perkembangan dan pemilihan 
model pembelajaran aktif dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini.  

  

Satu model SCAL belum tentu tepat 
digunakan pada seluruh proses pembelajaran 
atau pada semua bidang ilmu. Di bidang 
kedokteran misalnya, model pembelajaran 
berdasarkan masalah (Problem Based Learning-
PBL) menjadi pilihan utama, dan PBL telah 
diterapkan di semua fakultas kedokteran di 
Indonesia. Pemilihan strategi PBL di bidang 
kedokteran telah mengalami pengkajian yang 
mendasar dari aspek keilmuannya. Sementara 
itu di bidang ekonomi misalnya, banyak 
diterapkan model SCAL experiential learning. 
Dengan perkembangan macam atau model 
pembelajaran SCAL sesuai berbagai ke-
butuhan bidang ilmu, di Universitas Indonesia 
metode SCAL yang diterapkan oleh berbagai 
program studi adalah sesuai kondisi yang 
mampu laksana. Direktorat Pendidikan Tinggi 
(Dikti) pada tahun 2008 memberikan referensi 
sedikitnya 10 model SCAL, yaitu: 

1. Small Group Discussion  
2. Role-Play & Simulation  
3. Case Study  
4. Discovery Learning (DL)  
5. Self-Directed Learning (SDL)  
6. Cooperative Learning (CL)  
7. Collaborative Learning (CbL)  
8. Contextual Instruction (CI)  
9. Project Based Learning (PjBL)  
10. Problem Based Learning/Inquiry (PBL)  
 
1. Diskusi dalam kelompok kecil (Small Group 
Discussion). 

Diskusi adalah salah satu elemen penting 
dalam belajar secara aktif dan merupakan 
bagian dari banyak model pembelajaran 
SCAL. Pada diskusi kelompok kecil, 

mahasiswa dibagi dalam kelompok 5 sampai 
10 orang setiap kelompok, untuk 
mendiskusikan topik bahasan yang diberikan 
oleh dosen/narasumber, atau bahan yang 
diperoleh sendiri oleh anggota kelompok 
tersebut sesuai topik dan kompetensi yang 
akan dicapai.  

 
Proses pembelajaran dalam kelompok 

dapat ditentukan dan disepakati sendiri oleh 
mahasiswa dalam kelompok. Dosen dalam hal 
ini lebih berperan sebagai fasilitator diskusi 
kelompok, dan sebagai narasumber setelah 
mahasiswa menyelesaikan diskusi. Perlu 
dicermati bahwa kuliah interaktif dengan 
diskusi setelah pemberian kuliah materi atau 
konten pembelajaran, tidak termasuk dalam 
pembelajaran aktif, karena mahasiswa telah 
diberikan kuliah mengenai topik materi terkait 
kompetensi, yang pada SCAL seharusnya 
dicari terlebih dahulu. 

 
2. Bermain peran dan simulasi (Role Play and 
Simulation)  

Dalam pembelajarannya mahasiswa diberi 
pemicu atau skenario atau situasi yang 
menggambarkan atau mensimulasi keadaan 
sebenarnya, kemudian masing-masing diberi 
peran dan melaksanakan pembelajaran yang 
sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.  
  
3. Studi kasus (Case study)  

Mahasiswa mencari pemecahan masalah 
yang dianggap tepat pada suatu kasus secara 
bersama-sama dalam kelompok. Kasus dapat 
diberikan oleh dosen/narasumber, atau 
dikemukakan oleh mahasiswa berdasarkan 
topik dan kompetensi yang akan dicapai.  
  
4. Discovery learning  

Metode pembelajaran ini difokuskan pada 
membangun pengetahuan melalui cara belajar 
mandiri, dengan pemanfaatan informasi yang 
tersedia. Informasi tentang topik dan 
kompetensi yang akan dicapai dapat diberikan 
oleh dosen/narasumber maupun dicari 
sendiri oleh mahasiswa (Bruner,1967).  
  
5. Self directed learning  

Proses belajar untuk mencapai kompetensi 
tertentu yang dilakukan atas inisiatif 
mahasiswa. Perencanaan, pelaksanaan, dan 
penilaian terhadap pengalaman belajar yang 
telah dijalani, dilakukan oleh mahasiswa 
sendiri. Dosen berperan sebagai fasilitator, 
yang memberi arahan, bimbingan, dan 
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konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang 
telah dilakukan mahasiswa. 

 
6&7. Collaborative and Cooperative Learning  

Beberapa literatur menyamakan arti 
collaborative dan cooperative learning. Pada 
prinsipnya dengan kedua metode pem-
belajaran ini, mahasiswa belajar bersama 
dalam menyelesaikan suatu tugas. Cuseo 
berpendapat bahwa cooperative learning adalah 
sub kategori dari collaborative learning, 
sedangkan Millis dan Cottell menyatakan 
bahwa antara collaborative dan cooperative learning 
adalah suatu kelanjutan dari yang kurang 
terstruktur sampai dengan yang paling 
terstruktur (Cuseo: 1992). 

Collaborative Learning (CbL) menitik-
beratkan pada kerjasama antar mahasiswa yang 
didasarkan pada konsensus yang dibangun 
sendiri oleh anggota kelompok. 
Masalah/tugas/kasus dapat berasal dari dosen, 
tetapi kegiatan belajar seperti pembentukan 
kelompok yang didasarkan pada minat, 
prosedur kerja kelompok, penentuan waktu 
dan tempat diskusi/kerja kelompok, 
dilaksanakan berdasarkan konsensus bersama 
antar anggota kelompok. Pada CbL dosen 
biasanya memberikan tugas berdasarkan 
konten atau materi kuliah yang dikaitkan 
dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-
hari untuk memotivasi mahasiswa berfikir 
secara lebih mendalam mencari hubungan 
antara pengetahuan dan aplikasinya dalam 
kehidupan sehari-hari.(Barkley,2014). 

Cooperative Learning (CL) merupakan model 
pembelajaran di dalam kelompok kecil yang 
setiap anggotanya bekerja bersama untuk 
memaksimalkan pembelajaran, baik sebagai 
individu maupun kelompok (Smith, 1992). 
Pembelajaran berkelompok model CL 
dirancang oleh dosen/narasumber untuk 
memecahkan suatu masalah/kasus atau 
mengerjakan suatu tugas. Metode ini sangat 
terstruktur, karena mulai dari pembentukan 
kelompok, materi yang dibahas, langkah-
langkah diskusi, serta produk akhir yang harus 
dihasilkan, semuanya ditentukan oleh dosen. 
Mahasiswa dalam hal ini mengikuti prosedur 
diskusi yang telah dirancang. Menurut Cranton 
dan Smith pada model CL dosen berperan 
ganda sebagai pakar sekaligus otoritas yang 
merancang tugas, memberikannya kepada 
kelompok, mengelola waktu dan sumber 
informasi, memantau pembelajaran, dan 
memeriksa apakah trugas sudah diselesaikan 
dengan baik sesuai tujuan pembelajaran. Pada 

dasarnya metode ini merupakan peralihan 
teacher centered ke student centered active learning.  
Salah satu rancangan kegiatan belajar CL 
adalah rancangan CL menurut Kagan (Kagan 
Structures CL model), yang mencakup faktor  
PIES, yaitu: Positive interdependence (untuk 
memperoleh keberhasilan dalam belajar, setiap 
anggota kelompok saling bekerja sama dan 
bergantung satu sama lain), Individual 
accountability (kemajuan proses belajar 
kelompok merupakan tanggung jawab tiap 
individu dalam kelompok), Equal participation 
(setiap anggota kelompok mempunyai 
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi 
aktif), dan Simultaneous interaction (kesempatan 
tiap anggota kelompok untuk berinteraksi). 
Rancangan CL lainnya adalah rancangan 
Learning Together (LT model) yang diajukan oleh 
David dan Roger Johnson, yang mencakup 5 
faktor, yaitu Positive Interdependence, Individual 
Accountability, Face-to-face Promotive, Social Skills, 
dan Group Processing & Reflection  
(Kagan,1999).  
 
8. Contextual Instruction (CI) 
Model SCAL ini biasa digunakan pada klas 
teknis dan pengembangan karir. Instruksi 
Kontekstual lebih mementingkan strategi 
belajar bukan hasil belajar. Metode belajar 
adalah dengan instruksi yang disampaikan 
secara konteks langsung atau ditunjukan 
dengan keterlibatan langsung peserta dalam 
tempat kerja atau laboratorium.(boon and larry, 
2004) 
 
9. Project-Based Learning (PjBL)  
Adalah metode belajar yang sistematis, 
melibatkan mahasiswa dalam belajar untuk 
memperoleh pengetahuan dan keterampilan 
melalui proses pencairan/penggalian yang 
terstuktur terhadap pertanyaan yang otentik 
dan kompleks, serta tugas yang dirancang 
dengan hatihati. Model PjBL 
mengembangkan kemampuan riset 
mahasiswa. Tujuannya secara umum adalah 
membantu mahasiswa memahami proses riset 
dalam membangun pengetahuan dan 
mengembangkan keterampilan riset. Kegiatan 
dalam model ini termasuk meningkatkan 
kemampuan evaluasi mahasiswa dengan 
menelaah teori terkait data yang diperoleh, 
serta membangun kemampuan mahasiswa 
dalam hal keterampilan berkomunikasi secara 
lisan maupun tertulis, melalui laporan riset 
yang dikerjakan bersama dalam satu proyek 
riset.(Larmer, 2010)  
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10. Problem-Based Learning/Inquiry (PBL)  
Adalah belajar dengan memanfaatkan masalah, 
dan mahasiswa harus melakukan pencarian 
atau penggalian informasi (inquiry) untuk dapat 
memecahkan atau mencari alternatif 
pemecahan masalah tersebut. Pelaksanaan 
SCAL model PBL mengikuti langkah-langkah 
tertentu. Ada beberapa langkah PBL yang 
diajukan beberapa ahli, antara lain yaitu 12 
langkah PBL dan 7 langkah PBL, yang 
umumnya terdiri dari 4 langkah utama. 
Keempat langkah utama dalam PBL 
mencakup Problem Statement, Data Collection, 
Analysis, dan Conclusion.  
 

Selain sepuluh referensi model SCAL 
dari Dikti seperti diuraikan di atas, beberapa 
model pembelajaran yang dikembangkan 
dengan prinsip pembelajaran aktif, antara lain 
sebagai berikut:  
  
a. Experiential Learning  
Menurut beberapa literatur, pendidikan 
ekonomi dan ilmu sosial lainnya banyak 
menggunakan model atau metode experiential 
learning. Hawtrey dkk (2007) menyampaikan 
hasil surveinya bahwa kelebihan metode 
experiential learning antara lain adalah 
meningkatnya motivasi mahasiswa dalam 
belajar dengan retensi pengetahuan yang 
dipelajari lebih baik dibandingkan 
pembelajaran tradisional. Model ini terdiri 
dari beberapa tahap pembelajaran. Tahap 
pertama berupa penyampaian prinsip dasar 
kegiatan eksperimen yang akan dilakukan, 
dibarengi dengan diskusi agar mahasiswa 
mengenal aktifitas yang akan dilakukan selama 
pembelajaran. Tahap kedua mahasiswa dibagi 
menjadi dua kelompok secara acak. Tiap 
kelompok ditugasi menjawab pertanyaan 
penelitian dengan cara melakukan eksperimen 
berdasarkan pemicu atau skenario tertentu. 
Kelompok mahasiswa boleh menggunakan 
desain eksperimen yang telah dibahas 
sebelumnya atau menggunakan desain lain 
yang dianggap lebih tepat, dengan menelusuri 
literatur terkait kemudian menentukan 
hipotesis dan merancang eksperimen untuk 
menguji hipotesis. Selanjutnya tiap kelompok 
mempresentasikan dan mempertahankan 
gagasannya masing-masing. Proposal yang 
lebih baik di antara kedua kelompok, dipilih 
untuk diimplementasikan. Tahap ketiga 
mencakup persiapan untuk eksperimen dan 
pelaksanaan eksperimennya. Tahap keempat 

atau tahap akhir mencakup analisis statistik 
terhadap data yang diperoleh dan 
mempresentasikan hasil eksperimennya di 
kelas. Pada tahap ini mahasiswa terlibat secara 
aktif dalam diskusi untuk berbagi dengan 
tujuan menyempurnakan hasil yang telah 
diperoleh masing-masing kelompok.  
  
b. Classroom Experiments  
Adalah kegiatan pembelajaran aktif secara 
berkelompok berdasarkan pertanyaan yang 
telah didesain secara cermat. Metode ini 
menempatkan mahasiswa dalam peran 
mengambil keputusan dalam hal menghimpun 
data yang akan dianalisis dan tanya jawab atau 
diskusi dalam kelas. Dengan demikian 
mahasiswa dapat menyingkap konsep-konsep 
baru. Dosen tidak mengarahkan kegiatan 
eksperimen, tapi lebih bersifat memfasilitasi 
proses belajar dengan mengajukan pertanyaan 
dan  
memperhatikan hasil diskusi (Gremmen & 
Potters-1997). Pada kelas besar, metode ini 
meningkatkan partisipasi seluruh mahasiswa, 
sekaligus memperluas wawasan mereka 
mengenai topik eksperimen. Eksperimen 
dalam pembelajaran aktif ini meningkatkan 
keterlibatan mahasiswa dalam diskusi dan 
berbagi.  
c. Flipped Classroom :  
Metode ini dipopulerkan oleh Bergmann dan 
Samms pada tahun 2007. Pada metode ini 
bahan kuliah telah diberikan kepada peserta 
didik sebelum mereka membahasnya di kelas, 
dan pekerjaan rumah (homework) dikerjakan di 
kelas di bawah pengawasan pengajar. Pada 
tahun 2000 Lage dkk telah menerapkan 
metode sejenis yang disebut sebagai The 
Inverted Classroom pada mahasiswa ekonomi di 
Miami University. Kuliah atau bahan kuliah 
dipelajari di luar kelas, dan di kelas dilakukan 
kegiatan diskusi kelompok atau eksperimen. 
Kegiatan dalam flipped classroom umumnya 
terdiri dari tiga bagian, yaitu eksplorasi 
konsep, pemaknaan (meaning making) dan 
demonstrasi atau penerapannya, seperti 
terlihat pada ilustrasi skema berikut ini (Hill, 
2013)  
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d. Flipped Learning  
Prinsipnya hampir sama dengan flipped 
classroom, tetapi pada flipped learning ditekankan 
harus memenuhi 4 pilar ‘FLIP’, yaitu Flexible 
environment, Learning culture, Intentional content, 
dan Professional educator (Flipped Learning Network-
FLN:2014).  
  

  
  
e. Engaged Learning :  
Pada prinsipnya dengan model SCAL ini 
mahasiswa terlibat aktif dan berinteraksi 
dengan objek yang dipelajarinya  
 
f. Participatory Learning :  
Model SCAL ini dikaitkan dengan internship 
atau belajar di dalam masyarakat, yang 
mengumpamakan suatu situasi spesifik untuk 
membangun kompetensi tertentu secara 
berkelompok.  
 
g. Situated Learning :  
Model ini digunakan dalam pembelajaran aktif 
membangun pengetahuan dan keterampilan 
yang melibatkan supportive group atau 
masyarakat pada kondisi tertentu. (Carey and 
Bowen:2000, Kane, L: 2001, Herrington & Oliver: 
2000) 
 
h. Research Based Learning/RBL (Pembelajran 

Berbasis Riset /PBR)  
Berbagai rumusan tentang hubungan antara 
pengajaran dan riset di dalam proses belajar 
mengajar (PBM), dapat digambarkan pada 
sistem sumbu cartesiaan seperti berikut ini:  

  
Masing - masing jenis PBM tersebut adalah 
sebagai berikut: 

 PBM dengan pendekatan research-based yaitu 
PBM dengan kurikulum yang tidak hanya 
mementingkan penguasaan (acquisition) 
terhadap materi ajar saja, tetapi juga 
memperhatikan proses perolehan 
pengetahuan tersebut melalui berbagai 
pengalaman belajar (inquiry) yang dirancang 
berdasarkan pengalaman dosen; dalam 
merancang pengalaman belajar mahasiswa, 
dosen harus mampu menciptakan interaksi 
dua arah antara riset dan pengajaran; peran 
dosen adalah sebagai fasilitator yang 
mendampingi mahasiswa dalam membangun 
pengetahuannya. 

 PBM dengan pendekatan research-tutored yaitu 
PBM dengan kurikulum yang memberikan 
penekanan pada ketrampilan penulisan karya 
ilmiah, dan ketrampilan pembahasan artikel 
serta makalah.  

 PBM dengan pendekatan research-led yaitu 
PBM dengan struktur kurikulum yang 
berkisar pada materi ajar dan topik yang 
dipilih berdasarkan tema riset dosen. PBM ini 
masih mengandalkan model tradisional yakni 
‘mentransmisikan informasi’, dengan 
penekanan terutama pada pemahaman 
terhadap hasil temuan riset sedangkan 
pemahaman terhadap proses riset itu sendiri 
tidak diutamakan. Ada upaya memaksimasi 
potensi dampak positif PBM pada riset, 
walaupun terbatas.  

 PBM dengan pendekatan research-oriented yaitu 
PBM dengan kurikulum yang memberikan 
penekanan pada proses perolehan 
pengetahuan yang telah dibakukan; perhatian 
lebih diberikan pada pengajaran keterampilan 
melakukan penelusuran dan untuk memahami 
‘etika penelitian’; pengalaman riset dosen 
diintegrasikan di dalam PBM. 
 
 
RANGKUMAN  
 Di Indonesia metode atau strategi atau model 
pembelajaran aktif yang berpusat pada 
mahasiswa (SCAL) sudah dicanangkan sejak 
tahun 2000an. Universitas Indonesia sangat 
mendorong penerapan metode ini, antara lain 
dengan mempersiapkan tenaga pendidik 
(dosen) melalui pelatihan Pekerti dan 
mempersiapkan mahasiswa melalui OBM. 
Model pembelajaran aktif bisa tidak terhingga 
jumlahnya, karena satu sama lain dapat 



Page 8 of 8 

 

dikombinasikan bergantung pada kebutuhan 
pencapaian kompetensi dan kondisi yang 
mendukung metode tersebut agar mampu 
laksana. Dari tulisan ini jelas bahwa dari satu 
model pembelajaran aktif dapat 
dikembangkan lagi berbagai model lainnya, 
yang pada prinsipnya adalah mahasiswa 

diajarkan cara belajar agar dapat belajar 
sepanjang hayat untuk berperan dalam 
masyarakat global. Satu model pembelajaran 
belum tentu dapat diterapkan pada semua 
pengajaran. Berbagai faktor harus 
diperhatikan agar kompetensi atau tujuan 
pembelajaran tercapai. 
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