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Abstract
This research aims to find the description of Student Centered Learning that being
applied   in   “X”   high   school.   There   are   217   students   involved   in   this   research   and   asked  
Questionare of Student Centered Learning. The data has been analyzed by using descriptive
analysis method to find the conclusion. The result shows that 57,6% of the students claimed
that Student Centered Learning has been applied on the lerning process in the classroom ;
however the 42,4% of the students claimed the contrary. Descriptive analysis also shows the
perception of students in each domain on student centered learning process and the result
shows that most of students have perceived that teachers already applied the metacognitive
and cognitive domain, the affective domain and the personal and social domain. But in
contrary, in the developmental domain and the individual differences domain, the students of
“X”  high  school  claimed  that  the  learning  process  is  not  reflecting  the  domain  yet.
Keywords : Student Centered Learning, Metacognitive

I.

Pendahuluan
Sekolah merupakan bagian yang tidak terpisah dari dunia pendidikan. Sekolah

merupakan suatu lingkungan yang diciptakan untuk dapat memberikan keterampilan dasar
melalui proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, terdapat banyak
unsur yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan. Unsur-unsur tersebut adalah
pendidik (guru), peserta didik (siswa), kurikulum, pengajaran, tes, dan lingkungan. Oleh
karenanya, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dengan
melibatkan berbagai unsur - unsur tersebut. Salah satu bentuk upaya yg dilakukan adalah
dengan menerapkan perubahan dalam cara mengajar yaitu dari bentuk Teacher Centered
Learning (TCL) ke bentuk Student Centered Learning (SCL).
Perubahan bentuk pembelajaran tersebut dilakukan karena ditemukan berbagai
kelemahan dalam bentuk pembelajaran TCL. Ditjen Dikti Depdiknas (dalam Hadi, 2007)
menyatakan bahwa sistem pembelajaran pada hampir semua mata pelajaran di sekolah masih
bersifat satu arah yaitu pemberian materi oleh guru yang membuat siswa menjadi pasif
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karena hanya mendengarkan materi yang disampaikan. Bentuk pembelajaran yang demikian
dikenal dengan istilah teacher centered learning. Dalam Teacher Centered Learning (TCL),
guru lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bentuk ceramah (lecturing)
sehingga kreativitas para pelajar kurang terpupuk atau bahkan cenderung tidak kreatif ; guru
hanya mengejar target waktu untuk menghabiskan materi pelajaran (Sudjana, 2005).
Perbaikan untuk model pembelajaran teacher centered learning telah banyak dilakukan
antara lain mengkombinasikan lecturing dengan tanya jawab atau pemberian tugas, namun
hasil yang didapatkan masih dianggap belum optimal. Hal tersebut setidaknya tampak dari
aktivitas belajar siswa yang hanya mengalami kenaikan signifikan ketika mendekati ulangan
atau ujian, namun turun kembali secara signifikan setelah selesai ujian (Ditjen Dikti
Depdiknas, 2004).
Sudrajat (2008) menyatakan bahwa dalam praktek pendidikan di Indonesia,
pergeseran model pembelajaran ini terasa lebih mengemuka sejalan dengan munculnya
gagasan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Selain itu, kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi menyediakan banyak cara mendapatkan informasi sumber belajar.
Hal ini memberikan peluang untuk mengembangkan model pembelajaran baru yang secara
optimal memanfaatkan teknologi tersebut untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
Selain itu juga, seiring dengan pergeseran teori dan cara pandang dalam pembelajaran, tujuan
pembelajaran yang semula lebih memusatkan pada penguasaan bahan, selanjutnya bergeser
menjadi penguasaan kemampuan siswa atau biasa dikenal dengan sebutan penguasaan
kompetensi atau performansi. Bentuk pembelajaran yang demikian dikenal dengan istilah
Student Centered Learning (SCL).
Student Centered Learning pada saat ini diusulkan menjadi bentuk pembelajaran yang
sebaiknya digunakan karena memiliki beberapa keunggulan yaitu siswa dapat merasakan
bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena siswa diberi kesempatan yang luas
untuk berpartisipasi, siswa juga memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran dan menumbuhkan suasana demokratis dalam pembelajaran sehingga akan
terjadi diskusi untuk saling belajar diantara siswa. Selain itu juga dapat menambah wawasan
pikiran dan pengetahuan bagi guru karena sesuatu yang dialami dan disampaikan siswa
mungkin belum diketahui sebelumnya oleh guru tersebut (Sudjana, 2005). Dalam pendekatan
student centered learning,   O’Neill   &   McMahon   (2005)   menyatakan   bahwa   pembelajar  
memiliki tanggung jawab penuh atas kegiatan belajarnya, terutama dalam bentuk keterlibatan
aktif dan partisipasi siswa. Hubungan antara siswa yang satu dengan yang lainnya adalah
setara, yang tercermin dalam bentuk kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu
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tugas. Guru lebih berperan sebagai fasilitator yang mendorong perkembangan siswa dan
bukan merupakan satu-satunya sumber belajar.
Secara konseptual, McCombs dan Whisler (1997) menyatakan bahwa Student
centered learning (SCL) adalah sudut pandang yang memadukan fokus antara siswa secara
individual dengan fokus pada pembelajaran. American Psychological Association (dalam
McCombs & Whisler, 1997) mendeskripsikan lima domain yang menjadi dasar untuk
penerapan student centered learning. Domain pertama adalah metakognitif dan kognitif yaitu
domain yang membentuk aspek intelektual dalam pembelajaran. Domain kedua adalah afektif
yaitu pengaruh motivasi dalam pembelajaran. Domain ketiga adalah perkembangan yaitu
perbedaan individu dalam area perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan fisik.
Domain keempat adalah pribadi dan sosial yaitu pengaruh penilaian terhadap diri sendiri dan
penilaian terhadap orang lain dalam pembelajaran. Domain terakhir adalah perbedaan
individual yaitu perbedaan dalam latar belakang keluarga, budaya, dan pengalaman lainnya
yang mempengaruhi pembelajaran.
SMA   “X”   merupakan   salah   satu   SMA   yang   telah   menerapkan   student centered
learning dalam proses belajar mengajar dan juga telah memiliki akreditasi yang baik.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 3 orang guru, diperoleh keterangan bahwa
proses belajar dengan menggunakan pendekatan Student Centered Learning, telah mulai
dilakukan di sekolah ini sejak tahun   2008.   Pihak   SMA   “X”   mencoba   menerapkan   student
centered learning karena didukung juga oleh fasilitas yang tersedia, namun dalam penerapan
student centered learning terkadang guru merasa kesulitan untuk bisa mengubah dari teacher
centered learning menjadi student centered learning, terutama guru senior karena mereka
sudah terbiasa mengajar dengan cara mereka sendiri yang kebanyakan mengarah pada
teacher centered learning.
Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui gambaran mengenai persepsi siswamengenai penerapan student centered learning dalam   proses   pembelajaran   di   SMA   “X”.  
Penerapan Student Cenetered Learning akan dilihat berdasarkan lima domain yaitu domain
metakognitif dan kognitif, domain afektif, domain perkembangan, domain pribadi dan sosial,
serta domain perbedaan individual.
II.

Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

dengan menggunakan teknik survei. Menurut Nazir (2003) metode deskriptif adalah suatu
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metode untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Teknik survei menurut Nazir
(2003) merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam kurun
waktu atau jangka waktu tertentu yang bersamaan, dan biasanya berjumlah besar.
Penelitian   ini   dilakukan   pada   siswa   kelas   X   dan   XI   di   SMA   ”X”   Bandung   dan  
menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu cluster sampling. Alat ukur dalam penelitian
ini adalah kuesioner yang terdiri atas 60 item positif. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan
5 domain dan 12 prinsip yang ada dalam teori student centered learning oleh McCombs dan
Whisler (1997). Kuesioner tersebut menyediakan empat pilihan jawaban yaitu S (Sesuai), CS
(Cukup Sesuai), KS (Kurang Sesuai) dan TS (Tidak Sesuai).
Teknik analisis data yang digunakan adalah descriptive analysis, yaitu teknik dimana
peneliti mencoba menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian dari hasil skor total
kuesioner dan menghitung distribusi frekuensi sederhana dan tabulasi silang.
III. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner Student Centered Learning yang
telah   diberikan   kepada   217   siswa   SMA   “X”   di   Kota   Bandung   yaitu   siswa   SMA   kelas   X,  
siswa SMA kelas XI IPA dan siswa kelas XI IPS, maka diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel III.1 Gambaran Umum penerapan Student Centered Learning di  SMA  “X”  Bandung
Kategorisasi

Jumlah

Persentase

Sudah mengarah pada penerapan student centered learning

125

57,6%

Belum mengarah pada penerapan penerapan student
centered learning

92

42,4%

Total

217

100%

Melalui tabel III.1   dapat   terlihat   bahwa   sebanyak   57,6%   siswa   di   SMA   “X”  
mempersepsi bahwa guru sudah mengarah pada penerapan student centered learning dalam
proses belajar mengajar di kelas, sedangkan 42,4% siswa lainnya mempersepsi bahwa guru
belum sepenuhnya mengarah pada penerapan student centered learning dalam proses belajar
mengajar di kelas.
Selain melakukan analisis deskriptif secara umum, penelitian ini juga melihat
deskripsi proses student centered learning berdasarkan tiap - tiap domain. Berikut adalah
hasil dari masing - masing domain :
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Tabel III.2 Domain Metakognitif dan Kognitif
Metakognitif dan Kognitif

Jumlah

Persentase

Sudah mencerminkan domain metakognitif dan kognitif

186

85,7%

Belum mencerminkan domain metakognitif dan kognitif

31

14,3%

Total

217

100%

Melalui tabel III.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa (85,7%) mempersepsi
bahwa guru sudah mencerminkan domain metakognitif dan kognitif dalam menerapkan
model pembelajaran student centered learning, sedangkan sebagian kecil siswa lainnya
(14,3%) mempersepsi bahwa guru belum mencerminkan domain metakognitif dan kognitif
dalam menerapkan model pembelajaran student centered learning.
Tabel III.3 Domain Afektif
Afektif

Jumlah

Persentase

Sudah mencerminkan domain afektif

114

52,5%

Belum mencerminkan domain afektif

103

47,5%

Total

217

100%

Melalui tabel III.3 dapat diketahui bahwa sebanyak 52,5% siswa mempersepsi bahwa
guru sudah mencerminkan domain afektif dalam menerapkan model pembelajaran student
centered learning dan sebanyak 47,5% siswa mempersepsi bahwa guru belum mencerminkan
domain afektif dalam menerapkan model pembelajaran student centered learning.
Tabel III.4 Domain Perkembangan
Perkembangan

Jumlah

Persentase

Sudah mencerminkan domain perkembangan

74

34,1%

Belum mencerminkan domain perkembangan

143

65,9%

Total

217

100%

Melalui tabel III.4 dapat diketahui bahwa sebanyak 34,1% siswa mempersepsi bahwa
guru sudah mencerminkan domain perkembangan dalam menerapkan model pembelajaran
student centered learning; namun 65,9% siswa lainnya masih mempersepsi bahwa guru
belum mencerminkan domain perkembangan dalam menerapkan model pembelajaran student
centered learning.
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Tabel III.5 Domain Pribadi dan Sosial
Pribadi dan Sosial

Jumlah

Persentase

Sudah mencerminkan domain pribadi dan sosial

160

73,7%

Belum mencerminkan domain pribadi dan sosial

57

26,3%

Total

217

100%

Melalui tabel III.5 dapat diketahui bahwa sebanyak 73,7% siswa mempersepsi bahwa
guru sudah mencerminkan domain pribadi dan sosial dalam menerapkan model pembelajaran
student centered learning sedangkan 26,3% siswa lainnya mempersepsi bahwa guru belum
mencerminkan domain pribadi dan sosial dalam menerapkan model pembelajaran student
centered learning.
Tabel III.6 Domain Perbedaan Individual
Perbedaan Individual

Jumlah

Presentase

Sudah mencerminkan domain perbedaan individual

105

48,4%

Belum mencerminkan domain perbedaan individual

112

51,6%

Total

217

100%

Melalui tabel III.6 dapat diketahui bahwa sebanyak 48,4% siswa mempersepsi bahwa
guru sudah mencerminkan domain perbedaan individual dalam menerapkan model
pembelajaran student centered learning; namun 51,6% siswa lainnya mempersepsi bahwa
guru belum mencerminkan domain perbedaan individual dalam menerapkan model
pembelajaran student centered learning.
IV. Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 57,6% siswa mempersepsi bahwa guru - guru
di  SMA  “X”  sudah  mengarah  pada  penerapan  student centered learning dalam proses belajar
mengajar di dalam kelas; sedangkan 42,4% siswa lainnya mempersepsi bahwa guru belum
sepenuhnya mengarah pada penerapan student centered learning. Hasil tersebut
menggambarkan bahwa terdapat selisih yang tidak begitu besar antara jumlah siswa yang
mempersepsikan bahwa pembelajaran telah mengarah pada bentuk SCL dan jumlah siswa
yang mempersepsikan bahwa pembelajaran belum mengarah pada bentuk SCL. Artinya,
pihak sekolah perlu mempertahankan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk membangun
proses belajar yang mengarah pada bentuk SCL, namun di sisi lain, pihak sekolah juga perlu
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memperhatikan upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran yang semakin mengarah
pada bentuk SCL.
Proses belajar mengajar di kelas yang sudah sepenuhnya menerapkan

student

centered learning ditandai dengan guru yang berfungsi sebagai pendamping siswa untuk
memfasilitasi proses pembelajaran siswa dan menjadi mitra pembelajaran. Guru membantu
siswa merasa nyaman menceritakan perasaan dan keyakinan siswa dalam proses
pembelajaran. Selain itu pula, guru memperhatikan kebutuhan sosial, emosional, dan fisik
para siswanya serta memperhatikan keyakinan siswa terhadap diri mereka sendiri yang dapat
mempengaruhi proses pembelajaran di kelas, sedangkan yang belum sepenuhnya menerapkan
student centered learning ditandai dengan guru yang lebih banyak melakukan kegiatan
belajar mengajar dengan bentuk ceramah sehingga tidak mendorong siswa untuk memiliki
motivasi dalam diri serta tidak membuat siswa berupaya keras mencapai kompetensi yang
diinginkan.
American Psychological Association (dalam McCombs & Whisler, 1997) menyatakan
bahwa proses student centered learning dapat dilihat berdasarkan lima domain, yaitu
metakognitif dan kognitif, afektif, perkembangan, pribadi dan sosial, serta perbedaan
individual Hasil pengolahan data pada tiap domain dalam student centered learning
menunjukkan bahwa terdapat tiga domain yang dipandang sudah mengarah yaitu domain
metakognitif dan kognitif, domain afektif, serta domain pribadi dan sosial; namun untuk dua
domain lainnya, yaitu domain perkembangan dan domain perbedaan individual, para siswa di
SMA   “X”   Bandung   mempersepsi   bahwa   guru   belum   sepenuhnya   mencermikan   domain
tersebut dalam penerapan pembelajaran di kelas. .
Domain metakognitif dan kognitif merupakan domain pertama dalam model
pembelajaran student centered learning. Pada domain ini dijelaskan bahwa dalam proses
belajar mengajar guru mampu menemukan sifat alami dan memahami tujuan dari proses
belajar tersebut serta berupaya untuk membangun pengetahuan dan membuat siswa dapat
mencapai higher order thinking. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sebagian besar siswa di
SMA   “X”   Bandung   (85,7%)   mempersepsi   bahwa   guru   sudah   mencerminkan   domain  
metakognitif dan kognitif dalam menerapkan model pembelajaran student centered learning
(tabel III.2). Hasil tersebut menunjukkan bahwa di dalam proses belajar mengajar di kelas,
sebagian besar siswa mempersepsi bahwa contoh-contoh nyata yang diberikan oleh guru
ketika   menjelaskan   materi   membuat   siswa   di   SMA   “X”   lebih   mudah   memahami   apa yang
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sedang diajarkan. Selain itu, siswa juga mempersepsi bahwa guru mendorong mereka untuk
bertanya jika ada hal-hal yang kurang dipahami.
Pada domain afektif dijelaskan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru
diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa untuk
belajar. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sebanyak 52,5% siswa  di  SMA  “X”  mempersepsi  
bahwa guru sudah mencerminkan domain afektif dalam menerapkan student centered
learning (tabel III.3). Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa mempersepsi dukungan dan
harapan yang diberikan oleh guru dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dengan
tekun. Guru-guru   di   SMA   “X”   juga   memberikan   kebebasan   kepada   siswa   untuk  
mengembangkan kreativitas yang dimiliki para siswanya baik dalam belajar maupun dalam
mengerjakan tugas.
Pada domain perkembangan dijelaskan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru
diharapkan mampu memahami hambatan-hambatan yang dialami siswa serta memberikan
kesempatan kepada siswa untuk memenuhi keinginannya dalam belajar sesuai dengan
kebutuhan perkembangannya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sebanyak 65,9% siswa di
SMA   “X”   mempersepsi   bahwa   guru   belum   mencerminkan   domain   perkembangan   dalam  
menerapkan student centered learning (tabel III.4). Hal ini menunjukkan bahwa siswa
mempersepsi guru belum memahami apabila dirinya sedang kurang bersemangat untuk
belajar.  Guru  juga  dipandang  belum  menyadari  kemampuan  yang  dimiliki  siswa  di  SMA  “X”  
berbeda-beda dalam menangkap materi yang diberikan.
Pada domain pribadi dan sosial dijelaskan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru
mampu memahami keragaman sosial budaya dan menerima potensi unik siswa untuk
meningkatkan self esteem. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sebagian besar siswa di SMA
“X”  (73,7%)  memandang  bahwa guru sudah mencerminkan domain pribadi dan sosial dalam
menerapkan student centered learning (tabel III.5). Hal ini menunjukkan bahwa siswa
mempersepsi guru tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan lainnya yang memiliki
perbedaan latar belakang keluarga. Selain itu juga usaha yang dilakukan guru dalam
memberikan tugas kelompok membuat siswa lebih mengenal siswa lainnya dan membuat
siswa menerima perbedaan pandangan yang ada di antara mereka.
Pada domain terakhir yaitu domain perbedaan individual dijelaskan bahwa dalam
proses belajar mengajar, guru diharapkan mampu menghargai siswa sebagai individu yang
berbeda dengan siswa lainnya dan juga guru mampu menyeleksi ungkapan, pikiran, dan
perasaan siswa serta memberikan respon sesuai kebutuhan siswa. Berdasarkan hasil yang
diperoleh,   sebanyak   51,6%   siswa   di   SMA   “X”   mempersepsi   bahwa   guru   belum  
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mencerminkan domain perbedaan individual dalam menerapkan student centered learning
(tabel III.6). Hal ini menunjukkan bahwa siswa mempersepsi guru belum bersedia
mendengarkan apa yang siswa katakan dan belum bersedia memahami apa yang dirasakan
oleh siswa. Selain itu juga, siswa mempersepsi bahwa guru belum menerima kritik dan saran
yang disampaikan oleh para siswanya.
V. Simpulan dan Saran
5.1 Simpulan


Lebih banyak siswa yang mempersepsi bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh para
guru sudah mengarah pada penerapan student centered learning (57,6%) daripada siswa
yang memandang bahwa model pembelajaran guru sepenuhnya menerapkan student
centered learning dalam proses belajar mengajar (42,4%).



Dari lima domain student centered learning, 85,7% siswa mempersepsi bahwa model
pembelajaran guru sudah mencerminkan domain metakognitif dan kognitif, 52,5%
siswa mempersepsi bahwa model pembelajaran guru sudah mencerminkan domain
afektif, serta 73,7% siswa mempersepsi bahwa model pembelajaran guru sudah
mencerminkan domain pribadi dan sosial.



Dari lima domain student centered learning, 65,9% siswa mempersepsi bahwa model
pembelajaran guru belum mencerminkan domain perkembangan dan 51,6% siswa
mempersepsi bahwa model pembelajaran guru belum mencerminkan domain perbedaan
individual.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa
saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan,
yaitu :
a. Saran Teoritis
Bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai student centered learning
disarankan agar:


Melalukan penelitian yang serupa namun pada SMA yang berbeda untuk mendapatkan
gambaran yang lebih luas mengenai student centered learning di berbagai SMA.
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Melakukan studi korelasional antara student centered learning dengan variabel-variabel
lain yang terkait dengan proses belajar mengajar di kelas.

b. Saran Praktis
Bagi Kepala Sekolah disarankan untuk merancang program pembinaan guru,
khususnya pemahaman mengenai perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial
siswa (domain perkembangan) serta mengenai keunikan-keunikan yang dimiliki siswa
(domain perbedaan individual), agar lebih banyak guru yang dapat menerapkan student
centered learning dalam proses belajar mengajar di kelas.
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