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RBL
• Penggunaan riset dalam proses 

pembelajaran

Pembelajaran
• Fokus pada mahasiswa
• Fokus pada dosen

Riset
• Fokus pada isi riset
• Fokus pada proses riset



SYARAT KEBERHASILAN RBL
1. Kebijakan akademik universitas dan fakultas
2. Ketersediaan sumber daya (kurikulum, sarana dan 

prasarana)
3. Pengembangan staf untuk pelaksanaan RBL
4. Dosen menguasai metode penelitian
5. Dosen berpengalaman melakukan kegiatan penelitian
6. Metode pembelajaran berbasis evidence atau bukti 

ilmiah
7. Mahasiswa memiliki motivasi untuk mengembangkan 

pola pikir ilmiah
8. Menghubungkan antara penelitian dan proses belajar
9. Pembelajaran bersifat aktif



GOAL DAN SASARAN RBL
1. Meningkatkan kebermaknaan mata kuliah agar lebih 

bersifat kontekstual melalui pemaparan hasil-hasil 
penelitian

2. Memperkuat kemampuan berpikir peserta didik 
sebagai peneliti

3. Meningkatkan mutu penelitian di FAI UMY dan 
melibatkan peserta didik dalam kegiatan penelitian

4. Mengetahui kebaharuan dan tren ilmu pengetahuan
5. Meningkatkan pola pikir kritis dan kreatif mahasiswa
6. Meningkatkan kualitas pembelajaran seccara umum



Manfaat RBL
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How to do RBL?
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Pembahasan hasil riset

Persiapan sebelum perkuliahanPersiapan sebelum perkuliahan

Penjelasan RPS pada pertemuan 
pertama
Penjelasan RPS pada pertemuan 
pertama

Pemberian perintah kepada 
mahasiswa
Pemberian perintah kepada 
mahasiswa

continuitascontinuitas



Observasi



Mengapa saya berkunjung ke Bank?

Mengonfirmasi teoriMengonfirmasi teori

Mendapatkan new evidenceMendapatkan new evidence

Membangun pertanyaan 
penelitian
Membangun pertanyaan 
penelitian

Menganalisis tradeofMenganalisis tradeof



Small survey by student
Membagi mhs menjadi beberapa kelompokMembagi mhs menjadi beberapa kelompok

Pembagian topik surveyPembagian topik survey

Jelaskan apa yang harus mhs lakukanJelaskan apa yang harus mhs lakukan

Mhs melaporkan hasil survey lapangannyaMhs melaporkan hasil survey lapangannya

Mhs yang lainnya menilai dan aktif bertanyaMhs yang lainnya menilai dan aktif bertanya
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