
 
 

Artikel PPM 

 

WORKSHOP PENGAJARAN ACTIVE LEARNING UNTUK GURU DAN CALON GURU 

SAINS, FISIKA DAN BIOLOGI SMA DAN SMP DI YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA 

 

 

JUDUL ARTIKEL: 

METODE ACTIVE LEARNING DALAM PENGAJARAN SAINS 

 

Oleh: 

Ana Otero, Ph.D dan Allen Price, Ph.D 

 

Penerjemah dan Fasilitator: 

Rida Siti Nur’aini Mahmudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

TAHUN 2016 

 



 
 

Definisi Active Learning 

Apakah itu Active Learning? Bagaimana siswa mendapatkan manfaat dari metode ini? 

Bloom’s Taxonomy 

 

 

Piramida di atas adalah level-level pemikiran yang kita gunakan saat pembelajaran. Dimulai dari 

tingkatan yang paling rendah, level-level tersebut adalah: 

1. Mengingat: mendapatkan kembali, mengenali dan memanggil kembali pengetahuan yang 

relevan dari ingatan jarak jauh 

2. Memahami: membangun definisi/pengertian dari pesan lisan, tulisan dan gambar melalui 

interpretasi, pengambilan contoh, pengklasifikasian, pengambilan kesimpulan, 

membandingkan dan menjelaskan 

3. Mengaplikasikan: melaksanakan atau menggunakan sebuah prosedur melalui eksekusi atau 

implementasi 

4. Menganalisa: memecah bahan pelajaran menjadi bagian-bagian kecil, menentukan 

hubungan dari satu bagian dengan bagian lainnya dan dengan keseluruhan struktur 

5. Mengevaluasi: membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar melalui pemeriksaan 

dan mengkritisasi 

6. Membuat: menyatukan elemen-elemen terpisah menjadi satu kesatuan untuk membentuk 

sebuah fungsionalitas, mengorganisir kembali elemen-elemen menjadi pola atau struktur 

baru dengan menghasilkan, merencanakan atau memproduksi. 

mengingat 

memahami 

mengaplikasikan 

menganalisa 

mengevaluasi 

membuat 



 
 

Dapat dilihat bahwa setiap level didasari oleh penguasaan level di bawahnya. Untuk itu, kita perlu 

mempelajari level yang paling bawah sebelum dapat menggunakan level di atasnya secara efektif. 

Semakin atas level pembelajaran seorang siswa, semakin aktif proses pembelajaran yang dialami 

oleh siswa tersebut. 

 

Karakteristik Active Learning: 

Ada beberapa ciri yang menunjukkan sebuah proses Active Learning. Ciri-ciri tersebut adalah: 

 Pelibatan siswa dan tanggung jawab bersama untuk belajar 

 Adanya aktivitas kelompok 

 Terdapat interaksi di kelas: 

- Antara guru dan siswa 

- Sesama siswa 

 Mode belajar dan mengajar yang bervariasi 

 Lingkungan yang dinamis 

Istilah Active Learning dipopulerkan pada tahun 1991 berdasarkan laporan kepada Asosiasi 

Pendidikan Menengah (Bonwell dan Eison, 1991). Agar memperoleh hasil belajar yang optimal, 

siswa harus melalukan lebih dari mendengar. Mereka harus:  

 Membaca 

 Menulis 

 Berdiskusi 

 Terlibat dalam penyelesaian masalah 

 

Keuntungan yang diperoleh siswa dari Active Learning 

Pelibatan siswa dalam pembelajaran adalah salah satu prediktor penting dari kesuksesan siswa 

dalam kuliah di level universitas (Astin, 1993). Semakin banyak keterlibatan siswa, semakin bisa 

dipastikan kesuksesannya dalam pendidikan di perguruan tinggi. Active Learning juga 

meningkatkan performansi sisra di bidang sains, rekayasa dan matematika (Freeman, 2014).   

 

Active Learning bisa dilaksanakan dengan metode-metode sebagai berikut: 

1. Berbasis pengajaran, seperti: 



 
 

- Pemberian instruksi/diskusi, contoh: siswa diberi bahan bacaan sebelum datang ke 

kelas dan diminta menjawab pertanyaan tentang bahan bacaan tersebut. Di kelas, guru 

mengajak siswa berpikir dengan memberikan pertanyaan konseptual berdasarkan 

kesulitan siswa 

- Sistem responsi siswa, contoh: dengan membuat audience response system atau 

clickers, atau sehelai kertas A4 bertuliskan ABCD seperti gambar berikut: 

  

Guru memberikan pertanyaan berupa pilihan ganda di depan kelas, dan meminta siswa 

untuk menjawab pertanyaan dengan melipat kertas sehingga menampilkan huruf A, 

B, C atau D sesuai dengan jawaban yang dia pilih. Dengan demikian, guru dapat 

melihat jawaban seluruh siswanya dari depan. 

- Aktivitas berpasangan, contoh:  

o pikir-berpasangan-berbagi 

o mencoba-berbicara-mencoba lagi 

o catatan kerjasama-ambil pasangan 

o soal dan jawaban berpasangan 

- Demo kuliah interaktif, misalnya menampilkan video kuliah online yang interaktif 

- Tugas sebelum kuliah 

- Jurnal pekanan tentang refleksi materi pembelajaran, contohnya: 

  A      B    
  C       D    



 
 

 

2. Resitasi/pengulangan atau diskusi: dilakukan dengan: 

- Memberikan alokasi waktu kepada siswa untuk mengulangi/meresitasi materi 

yang baru saja diperoleh, dengan diskusi berkelompok. Guru dan, misalnya, 

dengan bantuan asisten mengecek kondisi di kelompok-kelompok tersebut selama 

berlangsungnya diskusi.  

- Memberikan aktivitas untuk diselesaikan perkelompok. Dapat berupa: soal, 

brainstorming, membuat pertanyaan, mengingat/menyimpulkan. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok adalah: pengelompokan 

berdasarkan tempat duduk atau tidak? Jumlah ideal masing-masing kelompok 

adalah 3 orang, tentukan peran masing-masing anggota kelompok, jelaskan 

tugasnya dengan rinci (ditampilkan di papan tulis atau berikan handout), panggil 

kelompok secara random untuk menceritakan hasilnya. Sangat penting untuk 

melakukan sesuatu terkait dengan pekerjaan yang baru saja dilakukan oleh siswa. 

Jika tidak, mereka akan beranggapan bahwa tugas-tugas itu tidak berguna. 



 
 

- Memberikan tutorial, seperti: pretes, lembar kerja, pekerjaan rumah, dll. Tutorial 

dapat berupa tutorial online atau offline. Dengan tutorial, siswa dapat bekerja 

sesuai dengan kecepatan belajarnya sendiri 

3. Praktek di laboratorium. Untuk memastikan praktek di laboratorium adalah Active 

Learning, jangan gunakan “buku resep”, modul, dll, agar siswa berpikir dan bekerja lebih 

aktif. Alih-alih menggunakan modul, bisa digunakan pertanyaan “open-ended”, seperti 

contoh berikut ini: (dalam pelajaran fisika) 

 

4. Pengubahan struktur dalam kelas, misalnya sekali-kali kuliah digantikan dengan menonton 

video kuliah online yang ada di internet, diikuti dengan diskusi kelas. Lebih radikal lagi, 

kelas diubah menjadi model workshop. Perubahan secara fisik juga dapat menjadi pilihan, 

seperti perubahan lokasi: awalnya di kelas jadi di lab, penataan meja dan kursi 

perkelompok, bentuk meja-kursi melingkar, dll. 

 



 
 

Meskipun siswa mendapatkan banyak keuntungan dari Active Learning ini, masih ada pro dan 

kontra terkait metode tersebut. Alasan pro dan kontra dari metode ini diberikan pada tabel 

berikut: 

 

Pro Kontra 

 Meningkatkan pelibatan dan pemahaman 

siswa 

 Lebih mendapatkan perhatian siswa 

 Siswa lebih merasa memiliki proses 

pembelajaran 

 Lebih menyenangkan 

 Lebih melekat di ingatan siswa 

 Waktu dan topik pembelajaran tidak 

bisa tercapai semua 

 Memerlukan lebih banyak persiapan 

untuk guru 

 Kurang partisipasi dari siswa 

 Bisa menimbulkan mis-konsepsi 

 Tanggapan dari guru-guru lain 

 

 

Contoh Active Learning: 

Mata pelajaran: genetika 

Pemberian masalah: tampilkan masalah pada layar/handout 

 

Sel dalam gambar di atas diambil dari individu yang sama (seekor mamalia). Identifikasi 

kejadian pembelahan sel yang terjadi di setiap sel dan jelaskan alasan anda. Berapakah jumlah 

kromosom diploidnya? 

 



 
 

 Siswa diminta untuk menyelesaikannya secara individu 

 Kemudian berbagi hasil individu dan diskusi dengan pasangan 

Hal yang diperoleh: 

 Siswa menyadari apa yang dia pahami dan tidak pahami 

 Siswa mencoba untuk menjelaskan kepada orang lain yang dapat meningkatkan 

pemahamannya sendiri 
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