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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama ini proses pembelajaran lebih sering diartikan sebagai pengajar menjelaskan materi 

kuliah dan mahasiswa mendengarkan secara pasif. Namun telah banyak ditemukan bahwa kualitas 

pembelajaran akan meningkat jika para mahasiswa peserta proses pembelajaran memperoleh 

kesempatan yang luas untuk bertanya, berdiskusi, dan menggunakan secara aktif pengetahuan baru 

yang diperoleh. Dengan cara ini diketahui pula bahwa pengetahuan baru tersebut cenderung untuk 

dapat dipahami dan dikuasai secara lebih baik. 

Dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini, muncul berbagai metode, pendapat 

dan teori tentang pembelajaran, yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

peserta didik terhadap suatu materi atau kompetensi sekaligus meningkatkan kemampuan peserta 

didik setelah lulus dari lembaga / institusi pendidikan menuju kehidupan sosial masyarakat. 

Ditambah dengan munculnya teknologi komunikasi pendidikan yang menawarkan solusi dalam 

memperkuat teori dan pendapat yang telah muncul. 

Salah satu metode pembelajaran saat ini ialah pembelajaran aktif. Dengan berbagai 

perubahan dan cara yang ditawarkan oleh metode ini menarik karena bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa terutama dalam berkomunikasi yang diukur melalui kemampuan 

menyesuaikan diri dalam segala rekayasa yang diciptakan oleh pengajar dalam kelas. Oleh karena 

itulah kelompok kami ingin membahas mengenai materi ini dalam makalah kami. 

B. Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui latar belakang kelompok kami dalam membahas pembelajaran aktif, kami 

merumuskan masalah – masalah yang akan dibahas yang kami jelaskan sebagai berikut : 

1. Apa itu Pembelajaran Aktif ? 

2. Bagaimana karakteristik Pembelajaran aktif ? 

3. Apa saja teknik pembelajaran aktif ? 
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4. Apa pula Teknologi Komunikasi Pendidikan dan apa pengeruhnya pada pembelajaran 

aktif ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat penulisan 

Dengan melakukan pendalaman dan pembahasan mengenai pembelajaran aktif akan 

meningkatkan pemahaman mengenai metode pembelajaran aktif dan aplikasinya dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman metode yang 

berakibat tidak mencapai hasil yang diharapkan. 

Selain itu, dengan mengetahui pengaruh teknologi komunikasi pendidikan dalam pembelajaran 

aktif, akan memperkuat penerapan pembelajaran aktif dalam proses belajar mengajar, sekaligus 

memacu semua peserta didik maupun pengajar untuk melakukan improvisasi atau melakukan 

inovasi pada pembelajaran aktif sehingga muncul metode – metode untuk melengkapi kekurangan 

yang ada pada pembelajaran aktif. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Pengertian dan Karakteristik Pembelajaran Aktif 

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan 

mahasiswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk 

interaksi antar mahasiswa maupun mahasiswa dengan pengajar dalam proses pembelajaran 

tersebut. 

Menurut Bonwell (1995), pembelajaran aktif memiliki karakteristik-karakteristik 

sebagai berikut: 

• Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar 

melainkan pada pengembangan ketrampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap 

topik atau permasalahan yang dibahas, 

• Mahasiswa tidak hanya mendengarkan kuliah secara pasif tetapi mengerjakan 

sesuatu yang berkaitan dengan materi kuliah, 

• Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi 

kuliah, 

• Mahasiswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa dan melakukan 

evaluasi, 

• Umpan-balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. 

 

Di samping karakteristik tersebut di atas, secara umum suatu proses pembelajaran 

aktif memungkinkan diperolehnya beberapa hal. Pertama, interaksi yang timbul selama 

proses pembelajaran akan menimbulkan positive interdependence dimana konsolidasi 

pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama melalui 
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eksplorasi aktif dalam belajar. Kedua, setiap individu harus terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran dan pengajar harus dapat mendapatkan penilaian untuk setiap mahasiswa 

sehingga terdapat individual accountability. Ketiga, proses pembelajaran aktif ini agar 

dapat berjalan dengan efektif diperlukan tingkat kerjasama yang tinggi sehingga akan 

memupuk social skills. 

Dengan demikian kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan sehingga penguasaan 

materi juga meningkat. Suatu studi yang dilakukan Thomas (1972) menunjukkan bahwa 

setelah 10 menit kuliah, mahasiswa cenderung akan kehilangan konsentrasinya untuk 

mendengar kuliah yang diberikan oleh pengajar secara pasif. Hal ini tentu saja akan makin 

membuat pembelajaran tidak efektif jika kuliah terus dilanjutkan tanpa upaya-upaya untuk 

memperbaikinya. Dengan menggunakan cara-cara pembelajaran aktif hal tersebut dapat 

dihindari. Pemindahan peran pada mahasiswa untuk aktif belajar dapat mengurangi 

kebosanan ini bahkan bisa menimbulkan minat belajar yang besar pada mahasiswa. Pada 

akhirnya hal ini akan membuat proses pembelajaran mencapai learning outcomes yang 

diinginkan. 

 

B.  Teknik Pembelajaran Aktif 

Ada banyak teknik pembelajaran aktif dari mulai yang sederhana  yang tidak 

memerlukan persiapan lama dan rumit serta dapat dilaksanakan relatif dengan mudah 

sampai dengan yang rumit  yaitu yang memerlukan persiapan lama dan pelaksanaan cukup 

rumit. Beberapa jenis teknik pembelajaran tersebut antara lain adalah: 

1.  Think-Pair-Share 

Dengan cara ini mahasiswa diberi pertanyaan atau soal untuk dipikirkan sendiri 

kurang lebih 2-5 menit (think), kemudian mahasiswa diminta untuk mendiskusikan 

jawaban atau pendapatnya dengan teman yang duduk di sebelahnya (pair). Setelah itu 

pengajar dapat menunjuk satu atau lebih mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya 

atas pertanyaan atau soal itu bagi seluruh kelas (share). 
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Teknik ini dapat dilakukan setelah menyelesaikan pembahasan satu topik, misalkan 

setelah 10-20 menit kuliah biasa. Setelah selesai kemudian dilanjutkan dengan 

membahas topik berikutnya untuk kemudian dilakukan cara ini kembali setelah topik 

tersebut selesai dijelaskan. 

2.  Collaborative Learning Groups 

Dibentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 mahasiswa yang dapat bersifat tetap 

sepanjang semester atau bersifat jangka pendek untuk satu pertemuan kuliah. Untuk 

setiap kelompok dibentuk ketua kelompok dan penulis. Kelompok diberikan tugas 

untuk dibahas bersama dimana seringkali tugas ini berupa pekerjaan rumah yang 

diberikan sebelum kuliah dimulai. Tugas yang diberikan kemudian harus diselesaikan 

bisa dalam bentuk makalah maupun catatan singkat. 

3.  Student-led Review Session 

Jika teknik ini digunakan, peran pengajar diberikan kepada mahasiswa. Pengajar 

hanya bertindak sebagai nara sumber dan fasilitator. Teknik ini misalkan dapat 

digunakan pada sesi review terhadap materi kuliah. Pada bagian pertama dari kuliah 

kelompok – kelompok kecil mahasiswa diminta untuk mediskusikan hal-hal yang 

dianggap belum dipahami dari materi tersebut dengan mengajukan pertanyaan – 

pertanyaan dan mahasiswa yang lain menjawabnya.  

Kegiatan kelompok dapat juga dilakukan dalam bentuk salah satu mahasiswa dalam 

kelompok tersebut memberikan ilustrasi bagaimana suatu rumus atau metode 

digunakan. Kemudian pada bagian kedua kegiatan ini dilakukan untuk seluruh kelas. 

Proses ini dipimpin oleh mahasiswa dan pengajar lebih berperan untuk mengklarifikasi 

hal-hal yang menjadi bahasan dalam proses pembelajaran tersebut. 

4.  Student Debate 

Diskusi dalam bentuk debat dilakukan dengan memberikan suatu isu yang sedapat 

mungkin kontroversial sehingga akan terjadi pendapat-pendapat yang berbeda dari 

mahasiswa. Dalam mengemukakan pendapat mahasiswa dituntut untuk menggunakan 
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argumentasi yang kuat yang bersumber pada materi-materi kelas. Pengajar harus dapat 

mengarahkan debat ini pada inti materi kuliah yang ingin dicapai pemahamannya. 

5. Exam questions writting 

Untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah menguasai materi kuliah tidak hanya 

diperoleh dengan memberikan ujian atau tes. Meminta setiap mahasiswa untuk 

membuat soal ujian atau tes yang baik dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa 

mencerna materi kuliah yang telah diberikan sebelumnya. Pengajar secara langsung 

bisa membahas dan memberi komentar atas beberapa soal yang dibuat oleh mahasiswa 

di depan kelas dan/atau memberikan umpan balik kemudian. 

6.  Class Research Symposium 

Cara pembelajaran aktif jenis ini bisa diberikan untuk sebuah tugas perancangan 

atau proyek kelas yang cukup besar. Tugas atau proyek kelas ini diberikan mungkin 

pada awal kuliah dan mahasiswa mengerjakannya dalam waktu yang cukup panjang 

termasuk kemungkinan untuk mengumpulkan data atau melakukan pengukuran-

pengukuran. Kemudian pada saatnya dilakukan simposium atau seminar kelas dengan 

tata cara simposium atau seminar yang biasa dilakukan pada kelompok ilmiah. 

7.  Analyze Case Studies 

Model seperti ini banyak diberikan pada kuliah-kuliah bisnis. Dengan cara ini 

pengajar memberikan suatu studi kasus yang dapat diberikan sebelum kuliah atau pada 

saat kuliah. Selama proses pembelajaran, kasus ini dibahas setelah terlebih dahulu 

mahasiswa mempelajarinya. Sebagai contoh dapat diberikan suatu studi kasus produk 

rancangan engineering yang ternyata gagal atau salah, kemudian mahasiswa diminta 

untuk membahas apa kesalahannya, mengapa sampai terjadi dan bagaimana seharusnya 

perbaikan rancangan dilakukan. 

 

C.  Hal-hal yang Harus Diperhatikan 

Untuk menerapkan pembelajaran aktif beberapa hal harus diperhatikan agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai sebagaimana mestinya. Melupakan hal-hal ini dapat saja 
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membuat pembelajaran aktif tidak berhasil dan mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak 

tercapai. 

• Tujuan pembelajaran aktif harus ditegaskan dengan jelas 

Harus diingat bahwa tujuan pembelajaran aktif adalah untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir analitis dari mahasiswa dan kapasitas mahasiswa untuk 

menggunakan kemampuan tersebut pada materi-materi kuliah yang diberikan. 

Pembelajarn aktif tidak semata-mata digunakan untuk menyampaikan informasi saja. 

Lebih jauh lagi, pembelajaran aktif ini memiliki konsekuensi pada mahasiswa 

untuk mempersiapkan diri dengan baik di luar jam kuliah. Mahasiswa memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk mencari seluas-luasnya materi yang melatar-

belakangi perkuliahan sehingga dapat berpartisipasi dengan baik dalam perkuliahan. 

Pembelajaran aktif ditujukan agar mahasiswa secara aktif bertanya dan menyatakan 

pendapat dengan aktif selama proses pembelajaran. Dengan proses seperti ini 

diharapkan mahasiswa lebih memahami materi kuliah. 

 Mahasiswa harus diberitahu apa yang akan dilakukan 

Pada saat awal kuliah – pada saat menjelsakan silabus kuliah – mahasiswa harus 

diberi penjelasan apa yang akan dilakukan sehingga mahasiswa dapat mengerti apa 

yang diharapkan darinya selama proses pembelajaran. Tekankan penjelasan ini 

berulang-ulang sehingga mahasiswa memiliki kesadaran dan keinginan yang tinggi 

untuk berpartisipasi. 

 Memberikan pengarahan yang jelas dalam diskusi 

Diskusi dalam kelas merupakan tanggungjawab pengajar untuk menjaganya dalam 

alur dan tempo yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi adalah: 

- buat ringkasan dan hal-hal penting yang menjadi pendapat mahasiswa serta 

kembalikan ke dalam diskusi untuk dapat mengundang pendapat-pendapat lain, 

- terima terlebih dahulu semua pendapat yang berkembang dan beri kesempatan 

yang sama pada pendapat-pendapat lain, 
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- tunggu sampai beberapa mahasiswa mengemukakan pendapat sebelum 

pengajar memberikan komentar, 

- setiap saat temukan isu penting yang menjadi bahasan dalam materi kuliah dan 

berikan penjelasan lebih lengkap dan arahkan diskusi pada isu-isu berikutnya. 

 Pertimbangkan teknik pembelajaran aktif yang dipergunakan 

Setiap cara atau teknik dalam pembelajaran aktif memerlukan persiapan-persiapan 

yang berbeda tingkat kemudahannya begitu pula dalam pelaksanaannya. Oleh sebab 

itu perlu dipertimbangkan dengan baik teknik yang akan dipergunakan. Kombinasi 

beberapa cara sepanjang semester merupakan cara terbaik. 

 Penciptaan iklim pembelajaran aktif 

Iklim pembelajaran aktif harus dapat diciptakan oleh pengajar. Beberapa cara untuk 

menciptakan ini adalah sebagai berikut: 

- pada awal pertemuan minta mahasiswa untuk menjelaskan ringkasan materi 

yang dibahas pada pertemuan sebelumnya 

- pada awal pertemuan minta mahasiswa untuk memberikan pandangan serta 

perkiraan mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. 

- berikan contoh-contoh soal dan mintakan mahasiswa untuk menyelesaikannya 

secara bersama 

- secara periodik, hentikan memberi penjelasan dan minta mahasiswa untuk 

membuat ringkasan mengenai materi yang telah dibicarakan selama 2 menit. 

Kemudian minta mahasiswa mendiskusikannya dengan teman yang duduk di 

sebelahnya selama 2 menit. 

- bentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelas untuk mendiskusikan suatu topik, 

latihan mengerjakan soal, atau membuat ilustrasi konsep yang dipelajari pada 

saat pertemuan tersebut. 

- minta mahasiswa pada akhir pertemuan untuk membuat pertanyaan atas materi 

pertemuan dan menukarkannya dengan teman yang duduk di dekatnya, 

kemudian minta mereka menjawabnya pada pertemuan verikutnya. 

- Minta mahasiswa untuk menilai learning objective mana yang telah dicapai 

dengan pembahasan materi pada pertemuan tersebut. 
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D. Pengertian Teknologi Komunikasi Pendidikan 

Teknologi merupakan suatu keseluruhan sistem untuk mengelola hasil hingga 

terdapat nilai tambah. Dengan demikian teknologi komunikasi pendidikan yang dapat 

diartikan sebagai suatu cara yang sistematis dalam merancang, melaksanakan dan menilai 

keseluruhan proses belajar mengajar dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan tersebut. 

Dalam teknologi pendidikan unsur terpentingnya adalah belajar dan sumber-sumber 

untuk keperluan belajar tersebut, namun masih diperlukan adanya unsur lain yaitu 

pendekatan sistem dan adanya pengelolaan. Teknologi pendidikan dapat pula dirumuskan 

sebagai suatu bidang diskripsi yangmempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut: 

 Suatu bidang yang berkepentingan dengan kegiatan manusia.  

 Suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, yang meliputi identifikasi 

pengembangan, pengorganisasian dan penggunaan segala macam sumber belajar. 

 Suatu kepentingan yang juga meliputi pengelolaan dari proses kegiatan 

 

E. Perkembangan teknologi komunikasi pendidikan 

Konsep teknologi pendidikan sebagai induk teknologi komunikasi, dapat dikaji 

perkembangannya lebih jauh lagi yaitu sejak timbulnya revolusi pertama yaitu adanya 

profesi guru. 

Pada sekitar 500 tahun SM, kaum suwi merupakan penjual ilmu pengetahuan. 

Maksudnya memberikan pelajaran dengan mendapatkan upah. Mereka dapat dikatakan 

sebagai nenek moyang teknologi pembelajaran (Saettler, 1986 : 13). Berbagai tingkah 

publisitas mereka lakukan untuk mendapatkan perhatian, antara lain dengan memakai 

jubah ungu, yang kemudian berkembang menjadi toga seperti yang kita kenal saat ini. 

Namun secara umum ada tiga macam cara yang biasa mereka lakukan, yaitu : 

1)      Penyajian kuliah yang dipersiapkan secara teliti terlebih dahulu 
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2)      Penyajian kuliah yang mengenai sesuatu yang diajukan oleh khalayak 

3)      Dan debat secara didepan khalayak 

Kaum sufi berpendapat bahwa semua orang mempunyai potensi untuk berkembang 

dan sama – sama mempunyai tanggung jawab social untuk mengatur dunia, tetapi 

semuanya itu hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Selain itu kaum suwi juga 

menghargai “techne” (teknologi) yang kepemerintahan maupun keterampilan tangan 

(Saettler, 1968 : 14). 

Johann amos Comenius (1592-1670) memberikan kontribusi pula bagi 

perkembangan konsepsi teknologi pendidikan. Diantara prinsip pendidiakan yang diajukan 

Comenius adalah: 

1. Isi pelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak didik. 

2. Sesuatu yang diajarkan harus mempunyai aplikasi praktis dalam kehidupan dan 

harus mengandung nilai bagi anak didik. 

3. Bahan ajaran disusun secara induktif, mulai dari  mudah meningkan kearah 

yang sulit, dan Comenius menulis serangkaian buku teks dengan ilustrasi dibuat 

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.”karya Comenius yang terkenal berupa 

buku Orbus pictus” (dunia dalam gambar) yang diterbitkan pada tahun 1658 

berupa buku dengan gambar ilustrasi untuk pengajaran bahasa latin dan ilmu 

pengetahuan. 

Gerakan yang mendasari kearah terwujudnya  bidang dan konsepsi teknologi 

pembelajaran baru dapat dikatakan tumbuh dengan lahirnya konsepsi pengajaran visual 

maupun alat bantu visual. Yang dimaksud dengan alat bantu visual ini adalah gambar, 

model, benda atau alat yang dapat memberikan pengalaman visual yang nyata kepada anak. 

Penggunaan alat bantu visualdalam pembelajaran ini dimaksudkan beberapa manfaat, 

yaitu : 

a)      Memperkenalkan, membentuk dan memperkaya serta memperjelas 

pengertian yang abstrak kepada anak 

b)      Mengembangkan sikap yang diinginkan 
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c)      Mendorong kegiatan anak lebih lanjut 

Disamping itu konsepsi pengajaran visual mempunyai dua pemikiran lain, yaitu : 

a)      Pentingnya mengklasifikasikan jenis – jenis alat bantu visual yang digunakan 

b)      Dan perlunya mengintegrasikan bahan – bahan visual kedalam kurikulum, 

sehingga penggunaannya menyatu dengan kurikulum tersebut 

Konsepsi pengajaran visual juga mempunyai beberapa kelemahan, dianataranya : 

a)      Menekankan kepada bahan – bahan visual itu sendiri, artinya tidak disertai 

dengan kegiatan yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, 

evaluasi, dan pengelolaan bahan – bahan visual tersebut 

b)      Dan bahan visual dipandang sebagai alat bantu guruuntuk kegiatan mengajar, 

jadi tidak dipandang sebagai suatu kesatuan bahan pengajaran yang dapat dipakai 

untuk belajar sendiri 

Konsep pengajaran visual kemudian berkembang menjadi audio visual 

pembelajaran, yang digunakan sebagai alat atau bahan oleh pendidik untuk memindahkan 

gagasan dan pengalaman kepada anak melalui mata dan telinga. Konsep pembelajaran 

audio visual ini menekankan kepada nilai, pengalaman yang nyata, dan bersifat non verbal 

dalam proses belajar. 

Jadi ciri yang penting dalam komunikasi atau pembelajaran audio visual ini adalah 

ditingkatkannya suatu penekanan terhadap bahan – bahan audio visual sebagai alat bantu 

mengajar untuk memberikan pengalaman yang konkrit kepada anak. 

Perkembangan konsepsi selanjutnya terjadi pada tahun 1960 perubahan konsepsi 

tersebut dimungkinkan dengan diaplikasikannya pendekatan sistem dan konsep 

perkembangan pembelajaran pada kegiatan pendidikan. Pendekatan ini memandang 

teknologi pendidikan sebagai suatu pendekatan sistem dalam proses belajar mengajar yang 

dipusatkan pada desain, implementasi, dan evaluasi atas proses belajar mengajar 

tersebut.(AECT,1977:43) 
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F. Pengaruh Teknologi Komunikasi Pendidikan 

Berdasarkan pengertian sistem yang telah kita ketahui bahwa daya input baru atau 

komponen baru dalam sistem, dalam hal ini Pembelajaran Aktif, akan mempengaruhi 

komponen-komponen lain serta sistem pendidikan secara keseluruhan. Masuknya 

teknologi komunikasi dalam garis besarnya akan mempengaruhi strategi pengembangan 

kurikulum, pola interaksi pendidikan dan lahirnya berbagai bentuk lembaga pendidikan. 

Pengaruh terdapat pada berbagai unsure  dalam proses pembelajaran aktif seperti: 

 Pola pembelajaran tidak semata didasarkan atas interaksi guru kelas kepada murid, 

melainkan ada guru media yang berinteraksi dengan murid melalui media. Guru 

media disini pada hakekatnya merupakan tim  yang terdiri dari sekelompok orang 

yang ahli dalam bidang studi serta ahli mengembangankan bahan dan sistem 

pembelajaran. 

 Evaluasi kemajuan belajar tidak lagi berada di tangan guru kelas sepenuhnya karena 

dengan adanya pengajaran melalui media maka kemajuan belajar telah 

mengandung alat evaluasi. 

 Tempat berlangsungnya proses belajar mengajar tidak hanya terbatas pada gedung 

sekolah tetapi dimana situasi lingkungan pembelajaran memungkinkan. 

 Memudahkan peserta didik untuk mencari dan meningkatkan source (materi) 

pembelajaran, karena dalam pembelajaran aktif  peserta didik juga dipacu untuk 

dapat menemukan dan memperkaya sendiri materi yang ia miliki. 

 Dengan Teknologi komunikasi pendidikan, peserta didik mampu memaksimalkan 

kemampuan diri disaat diskusi kelompok ataupun disaat dia menjadi tutor atau 

pemateri kepada teman – temannya yang lain dalam kelas, karena teknologi 

komunikasi pendidikan membantu mengarahkan peserta didik untuk menemukan 

formula yang tepat dalam keadaan yang diperlukan. 
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Teknologi Komunikasi Pendidikan  Pembelajaran Aktif 

BAB III 

PENUTUP 

 

 

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa 

berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi antar 

mahasiswa maupun mahasiswa dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. 

Secara umum suatu proses pembelajaran aktif memungkinkan diperolehnya beberapa hal. 

Pertama, interaksi yang timbul selama proses pembelajaran akan menimbulkan positive 

interdependence dimana konsolidasi pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara 

bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam belajar. Kedua, setiap individu harus terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran dan pengajar harus dapat mendapatkan penilaian untuk setiap 

mahasiswa sehingga terdapat individual accountability. Ketiga, proses pembelajaran aktif ini agar 

dapat berjalan dengan efektif diperlukan tingkat kerjasama yang tinggi sehingga akan memupuk 

social skills. 

Ada 7 teknik dalam pembelajaran aktif yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik dalam mencapaai standar yang diharapkan, sesuai dengan kemampuannya, karena 

pada prinsipnya pembelajaran aktif ini untuk mengakomodasi kebutuhan dan keinginan peserta 

didik. 

Teknologi komunikasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu cara yang sistematis dalam 

merancang, melaksanakan dan menilai keseluruhan proses belajar mengajar dalam kaitannya 

dengan tujuan pendidikan tersebut. Masuknya teknologi komunikasi dalam garis besarnya akan 

mempengaruhi strategi pengembangan kurikulum, pola interaksi pendidikan dan lahirnya berbagai 

bentuk lembaga pendidikan. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/06/12/ciri-ciri-pembelajaran-aktif-di-kelas/  

http://pakhabibi.wordpress.com/2012/12/29/makalah-pembelajaran-aktif/ 

http://www.kajianpustaka.com/2012/12/pembelajaran-aktif.html 
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