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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari penggunaan 
media pembelajaran dan pengelolaan kelas baik secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap efektivitas mengajar dosen Fakultas Ekonomi UNP.Penelitian ini tergolong riset 
kausalitas, data dikumpulkan dari 97 orang responden yang dipilih secara acak dari 4 
program studi di fakultas Ekonorni, Instrumen penelitian berupa angket, data dianalisis 
secara deskriptif dan inferensial, sebelum dilakukan uji hipotesis dengan teknik path 
analysis dialkukan uji prasyarat analisis berupa uji normal dan homogen 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh yang signifikan 
penggunaan media pembelajaran terhadap pengelolaan kelas di Universitas Negeri 
Padang. Yaitu sebesar 39,8%. (2) penggunaan media pembelajaran dan pengelolaan 
kelas berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas mengajar dosen di Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Padang baik secara simultan ataupun parsial (3)Terdapat 
pengmh yang signifikan media pembelajaran secara tidak langsung terhadap efektivitas 
mengajar dosen melalui variabel pengelolaan kelas. 

Berdasarkan hasil diatas, disarankan dosen harus meningkatkan kompetensinya 
dalam penggunaan media dan pengelolaan kelas agar terjadi peningkatan efektivitas 
mengajar. 

Kata kunci : Media Pembelajaran, Pengelolaan Kelas, Efektivitas Mengajar Dosen FE 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Inti kegiatan dalam karnpus adalah proses pembelajaran, untuk itu dosen 

bertanggung jawab menciptakan suasana belajar yang berkualitas untuk 

mahasiswa, Oleh karena itu dosen adalah salah satu faktor utama yang 

menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam belajar. Seorang dosen 

dituntut mampu membuat rencana pengajaran yang baik, rnampu memilih 

media yang tepat sesuai dengan materi yang akan diajarkan, mampu 

mengelola kelas serta mampu melakukan evaluasi terhadap apa yang telah 

disajikan. Untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas pendidik perlu 

memiliki beberapa kompetensi yaitu: (1) menguasai bahan, (2) mengelola 

program pembelajaran, (3)  mengelola kelas, (4) menggunakan medialsumber 

belajar, (5) rnenguasai landasan kependidikan, (6) mengelola interaksi belajar- 

mengajar, (7) layanan birnbingan dan penyuluhan, (8) mengevaluasi hasil 

belajar. (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi dan (1 0) memahami 

isi penelitian guna keperluan pendidikan. Joni dalam Nasrun (200 1) 

Sebelum rnengajar seorang dosen hendaknya mernbuat suatu 

perencanaan. Perencanaan yang rnatang dapat rnemunculkan banyak inisiatif 

dan daya kreatif dalam mengajar, namun bagaimanapun baiknya perencanaan 

yang telah dibuat oleh seorang dosen, keberhasilan pengajaran tersebut dilihat - 
dari realisasi di dalam kelas. Efektivitas mengajar dosen berhubungan dengan 



sejauh mana rencana pengajaran yang telah dipersiapkan dapat direalisasikan 

di dalam kelas (Sudjana,2002;35). 

Pengajaran sebagai upaya terencana dalam memberikan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan kepada mahasiswa, melalui interaksi mahasiswa 

dengan lingkungan belajar yang diatur dosen, pada hakikatnya mempelajari 

lambang-lambang verbal dan visual. Lambang-lambang tersebut diamati dan 

disimak oleh mahasiswa sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh 

dosen. Pengajaran akan dikatakan efektif apabila penerima pesan (mahasiswa) 

dapat memahami makna yang disampaikan oleh dosen sebagai lingkungan 

belajarnya. Agar para mahasiswa dapat memahami dan menghayati pesan- 

pesan yang disampaikan oleh dosen maka seorang dosen hendaklah 

menggunakan media yang tepat di dalam proses belajar mengajar. Dengan 

mengikut sertakan media di dalam proses belajar mengajar maka pemahaman 

mahasiswa terhadap materi yang diajarkan akan lebih efektif dan efisien 

(Sadiman, 1993:7). Sebagai contoh seorang dosen yang mengajarkan hukum 

permintaan dan penawaran dengan menggunakan media grafis akan lebih 

mudah dipahami oleh mahasiswa, daripada hanya melalui pengajaran secai'a 

verbal. 
*- 

Media yang digunakan oleh dosen di dalam tugasnya sebagai 

penyampai pesan memiliki berbagai macam karakteristik, untuk itu seorang 

dosen dituntut untuk menguasai dan mengetahui kriteria penggunaan media 

tersebut. Penguasaan tentang kriteria penggun&n media membantu dosen 



untuk dapat lebih mudah memilih dan menentukan media mana yang lebih 

tepat untuk digunakan. 

Dosen merupakan profesi yang menuntut kompetensi, untuk itu selain 

memiliki penguasaan tentang media, dosen pun dituntut untuk mampu 

memiliki kemampuan pengelolaan kelas. Dengan kemampuan mengelola 

kelas yang baik dosen bisa menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan 

mahasiswa mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Pemilihan 

strategi dan metoda mengajar yang cocok bukan merupakan jaminan 

tercapainya tujuan pembelajaran, kalau kondisil iklim lingkungan belajar tidak 

memberi peluang untuk itu, tidak jarang mahasiswa merasa enggan, tidak 

berminat, merasa terganggu. Ada dua masalah yang memungkinkan ha1 itu 

terjadi, yaitu ( I  ) pengajaran yang diberikan dosen kurangltidak menarik bagi 

peserta didik dan (2) iklimlkondisi belajar tidak responsif bagi mahasiswa. 

Masalah pertama dinamakan masalah pengajaran sedangkan masalah kedua 

berhubungan dengan masalah pengelolaan kelas. Masalah pembelajaran 

berhubungan dengan semua kegiatan yang secara langsung dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pengajaran. Sedangkan pengelolaan 

kelas mempakan upaya untuk menumbuhkembangkan, menciptakan, 

mempertahankan kondisilsuasana kelas agar tercipta proses pembelajaran 

yang optimal, Oleh sebab itu dosen hams mahir dalam memilah kedua 

masalah ini, sehingga strategi untuk menangani masalah betul-betul tepat. 

Artinya, sepanjang kasusnya berhubungan dengan masalah pengelolaan kelas 

hams ditanggulangi dengan tidakan korektif pengelolaan kelas dan kalau 



berkaitan dengan masalah pengajaran harus ditanggulangi dengan tindakan 

korektif pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Padang, tampak bahwasannya dari sekian banyak jenis media pembelajaran 

yang ada, media yang sering digunakan adalah media visual baik dengan 

menggunakan OHP ataupun LCD, sedangkan Faku ltas Ekonom i memiliki 

mata kuliah yang beragam dan karakteristik yang berbeda-beda, ada yang 

bersifat hitungan seperti mata kuliah Akuntansi, Matematika Ekonomi dan 

Ekonometrika, namun ada juga yang bersifat hafalan seperti mata kuliah 

Manajemen, serta ada yang bersifat praktik seperti Micro Teaching dan 

Pengantar Aplikasi Komputer, Dick dan Carey (1978) dalam Sadiman 

(2008:86) mengatakan media perlu disesuaikan dengan perilaku belajar, dari 

hasil angket lembaga penjaminan mutu internal (LPMI) yang diberikan 

kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi setiap akhir semester didapat data 

sebagai berikut: 

I I I Dosen menggunakan media pembelajaran I 3.73 3.40 1 

Tabel 1 Hasil Angket LPMI FEUNP 

No 

I dalam perkuliahan 
2 1 Dosen menggunakan media yang menarik I 3.35 

3 

Sumber : LPMI 2009 

Semester 
Jul-Des 2008 

Kriteria Penilaian 

3.37 

4 

Semester 
Jan- Jun 

2008 

dan memot&i mahasiswa belajar 
Dosen menggunakan media yang sesuai 
dengan materi perkuliahan 
Dosen mengelola kelas dengan baik 

3.74 3.64 

4,14 3.33 



Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa angket LPMl untuk butir pertanyaan 

tentang media dosen FE-UNP telah cukup bagus namun bila dilihat dari 

pertanyaan ke- 2 mahasiswa menganggap med ia yang digunakan belum begitu 

menarik dan memotivasi belajar. Bila dibandingkan dengan rerata 

keseluruhan(4.08 dan 3.90) kriteria media masih berada di bawah rerata 

keseluruhan. Pada Semester Juli- Desember 2008 terjadi penurunan yang 

cukup signifikan dan dari data yang dikumpulkan oleh LPMI juga diketahui 

bahwa butir penilaian media rnerupakan skor terendah dari 28 pertanyaan 

yang diberikan oleh LPMI, kondisi ini bila dibiarkan tentu akan berdampak 

kurang bagus terhadap proses pembelajaran. 

Menurut Luky (2005) proses pembelajaran terjadi dalam dua 

lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Proses pembelajaran 

akan dapat berjalan dengan maksimal apabila didukung oleh lingkungan fisik 

yang memadai, seperti ukuran kelas yang sesuai dengan jurnlah siswa, 

ketersediaan kursi dan meja yang nyaman, ketersediaan fentilasi untuk 

sirkulasi udara, dan fasilitas pendukung lainnya. Fakultas Ekonomi merniliki 

lokal yang tersebar ada yang berada di tepi jalan, dan ada juga yang 

bersebelahan dengan sekolah, ha1 ini tentu akan mengganggu kenyamanan 

mahasiswa belajar, dari data yang dikumpulkan LPMI tampak bahwasannya 

terjadi penurunan yang cukup siginifikan pada poin pengelolaan kelas paad 

semester Juli-Desember 2008 dibanding Januari-Juni 2008, bila dibiarkan 

kondisi ini tentu akan berdampak negatif terhadap efektivitas pernbelajaran. 

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk melakukan 



penelitian sederhana tentang : Pengaruh penggunaa n media pembelajaran 

dan pengelolaan kelas terhadap efektivitas mengajar dosen Fakultas 

Ekonomi UNP. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1 .  Sejauhmana pengaruh penggunaan media pembelajaran secara langsung 

terhadap efektivitas mengajar dosen FE-UNP? 

2. Sejauhmana pengaruh pengelolaan kelas secara langsung terhadap 

efektivitas mengajar dosen FE-UNP? 

3. Sejauhmana pengaruh penggunaan media pembelajaran melalui 

pengelolaan kelas terhadap efektivitas mengajar dosen FE-UNP? 



BAR I1 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Efektivitas Mengajar 

Dalam melakukan kegiatan mengajar seorang dosen dihadapkan kepada 

pertanyaan pokok yaitu, apakah pengajaran yang telah dilakukannya telah 

efektif dan berhasil?. Kajian dari pertanyaan tersebut sangat penting bagi 

dosen, terutama dalam menilai secara jujur dan objektif dari usaha yang telah 

dilakukannya sebagai dosen dan untuk mengetahui sudah sejauh mana 

mahasiswa telah memperoleh manfaat dari proses pengajaran. 

Untuk menjawab pertanyaan tadi kita harus dapat menentukan terlebih 

dahulu apa yang menjadi kriteria dari keefektifan mengajar. Dengan adanya 

kriteria, maka akan didapat parameter yang jelas dalam menentukan 

kefektifan mengajar. Sudjana (2002 :34) memberikan dua kriteria yang dapat 

digunakan untuk mengukur kefektifan mengajar yaitu: 

a. Tinjauan dari sudut proses (by process) 

b. Tinjauan dari sudut hasil yang dicapai 

Kriteria dari sudut proses menekankan bahwa pengajaran merupakan suatu 

proses interaksi dinamis antara dosen dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa 

sebagai subjek yang belajar mampu mengembangkan potensinya. 

Keefektifan pengajaran dari segi proses dapat dikaji melalui ha1 dibawah 

ini: 



a. Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu 

dengan melibatkan mahasiswa secara sistemik? 

b. Apakah dosen melakukan motivasi sehingga mahasiswa melakukan 

kegiatan belajar dengan penuh kesadaran dan kesungguhan? 

c. Apakah dosen menggunakan multi metode dan multi media sehingga 

mahasiswa menempuh bermacam kegiatan belajar? 

d. Apakah dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengontrol dan menilai sendiri hasil belajar yang dicapainya? 

e. Apakah dalam proses pengajaran dosen dapat melibatkan semua 

mahasiswa dalam kelas ataukah hanya mahasiswa tertentu yang aktif 

belajar? 

f. Apakah suasana pengajaran cukup menyenangkan dan merangsang 

mahasiswa belajar? 

g. Apakah kelas memiliki sarana atau media yang menunjang 

Dikaji dari pertanyaan diatas tampak bahwa keberhasilan proses 

pengajaran banyak dipengaruhi oleh usaha dosen dalam menyediakan dan 

menciptakan kondisi pengajaran, serta variabel lingkungan terutama sarana 

dan iklim yang memadai untuk tumbuhnya proses pengajaran. 

Untuk mengajar efektif seorang dosen perlu memenuhi beberapa 

syarat- syarat berikut: 

a Dosen hams mampu menciptakan suasana dimana mahasiswa mengalami 

aktivitas mental dan fisik, yaitu dapat mengembangkan kemampuan 

intelektual, berpikir kritis dan kemampuan analisis 



b Dosen harus banyak mempergunakan banyak metode dan beragam media 

pada waktu mengajar, dengan adanya variasi ini pelajaran akan lebih 

menarik dan kelas menjadi hidup. 

c Adanya pemberian motivasi oleh dosen. 

d Kurikulum yang baik dan seimbang 

e Dosen mempertimbangkan perbedaan individual 

f Dosen membut perencanaan sebelum mengajar, dengan perencanaan yang 

matang akan menimbulkan banyak inisiatif dan kreatif dosen. 

g Adanya sugesti yang kuat yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa 

h Adanya kewibawaan dosen 

i Dosen mampu menciptakan suasana yang demokratis. 

j Pada saat menyajikan bahan pelajaran, dosen memberikan masalah- 

masalah yang merangsang mahasiswa untuk berfikir. 

k Adanya pengintegrasian pelajaran sehingga mahasiswa memiliki 

pengetahuan yang komprehensif. 

1 Pelajaran yang diberikan dihubungkan dengan kehidupan yang nyata 

dalam rnasyarakat. 

m Dalam interaksi belajar mengajar, dosen hams banyak memberi kebebasan 

kepada mahasiswa, untuk dapat menyelidiki sendiri, rnengamati sendiri, 

belajar sendiri dan mencari pemecahan sendiri. (Slameto, 1995 : 180) 

Dari uraian diatas tampak bahwasamya banyak syarat yang harus dipenuhi 

untuk terciptanya pembelajaran yang efektif termasuk diantaranya penggunaan 

multi media, dan adanya suasana yang mendukung. 



2. Media Pembelajaran 

Pada hakikatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses 

komunikasi. Proses komunikasi (proses penyampaian pesan) tercipta melalu i 

kegiatan penyampaian pesan atau inforrnasi oleh dosen kepada 

mahamahasiswa. Melalui proses komunikasi. Agar tidak terjadi salah 

komunikasi perlu digunakan sarana yang membantu proses komunikasi dan 

ha1 ini dikenal dengan istilah media. 

Ramiszowski dalam (Hamalik, 2003 : 201) mendefinisikan media 

pembelajaran ".... .as the carries of massages, from some transmiting source 

(which may be a human being or an intimate object, to the receiver of the 

massage (which is our case is the learner)," sedangkan AECT (Association of 

Education and Communication) dalam Arsyad (2003:3) memberi batasan 

tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi.. (Danim, 1995:7) mengartikan media 

pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau perlengkapan yang 

digunakan oleh dosen atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan 

mahasiswa atau peserta didik. 

Berdasarkan definisi - definisi di atas dapat terlihat bahwa media 
i 

pembelajaran diharapkan dapat mempertinggi kualitas pembelajaran. 

Manfaat media dalam proses pembelajaran menurut Sudjana (2007: 2 )  

adalah sebagai berikut : 



a. Pengajaran akan lebih rnenarik perhatian, sehingga dapat rnenumbuhkan 

motivasi belajar; 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas rnaknanya sehingga dapat lebih dipaharni 

oleh para rnahasiswa, dan rnernungkinkan rnahasiswa rnenguasai tujuan 

pengajaran lebih baik; 

c. Metode rnengajar akan lebih bervariasi, tidak sernata-rnata kornunikasi 

verbal rnelalui penuturan kata - kata, sehingga rnahasiswa tidak bosan dan 

dosen tidak kehabisan tenaga 

d. Mahasiswa lebih banyak rnelakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

rnendengarkan uraian dosen, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendernonstrasikan dan lain- lain. 

Dari pendapat ahli diatas tampak bahwa media pengajaran dapat 

membantu ketercapaian tujuan pendidikan, namun harus disadari bahwa setiap 

media rnerniliki keunggulan dan kelernahan, Pengetahuan tentang keunggulan 

dan keterbatasan setiap jenis media sangat penting bagi seorang dosen agar 

dapat rnemperkecil kelernahan atas media yang dipilihnya. 

Kriteria -Initeria yang perlu diperhatikan dalarn rnemilih media, yaitu: n 

a Tujuan, media yang dipilih hams rnenunjang ketercapaian tujuan 

pengajaran yang telah dirumuskan. 

b Keterpaduan, tepat dan berguna bagi pernaharnan yang dipelajari. 

c Keadaan peserta didik, kernampuan daya pikir dan daya tangkap peserta 

didik dan besar kecilnya kelernahan peserta didik perlu dipertimbangkan. 



d Ketersediaan, pemilihan perlu memperhatikan addtidak media tersedia 

diperpustakaanldikampus serta kemudahan untuk memperoleh. 

e Mutu teknis, media hams memiliki kejelasan dan kualitas yang baik. 

f Biaya, ha1 ini merupakan pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan 

apakah seimbang dengan hasil yang dicapai serta ada kesesuaian Itidak 

(Harjanto (1 997 : 246) 

Dalam penggunaan media pada waktu berlangsung pengajaran, wak 

yang tepat untuk menggunakan adalah: 

a Bahan pelajaran yang dijelaskan kurang dipahami oleh mahasiswa, 

dengan menampilkan media, pemahaman mahasiswa akan lebih jelas. 

Misalnya, menyajikan bahan dalam bentuk visual melalui gambar, grafik, 

bagan atau model-model yang berkenaan dengan isi bahan pengajaran. 

b Terbatasnya sumber pengajaran. Tidak semua kampus mempunyai buku 

sumber yang lengkap, atau tidak semua bahan pengajaran ada dalam 

buku sumber. Situasi ini menuntut dosen untuk menyediakan sumber 

tersebut dalam bentuk media. Misalnya peta, globe, diorama, media grafis 

dan lain-lain. 

c Dosen tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pengajaran melalui 

penuturan kata-kata (verbal) akibat terlalu lelah, Misalnya dosen 

menampilkan bagan atau grafik dan mahasiswa diminta memberi analisis 

atau menjelaskan apa yang tersirat dari gambar atau grafik tersebut 



d Perhatian mahasiswa terhadap pengajaran sudah berkurang akibat 

kebosanan mendengarkan uraian dosen, penjelasan atau penuturan secara 

verbal oleh dosen. (Harjanto 1997 :247). 

Setiap jenis media memiliki kemampuan yang berbeda dalarn 

mempengaruhi pencapaian tujuan belajar sesuai dengan jenis belajar yang 

dilakukan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Kemampuan Setiap Jenis Media Dalam Mempengaruhi Proses 

Dari Tabel 1 di atas tampak bahwa seorang dosen hams memahami jenis 

belajar yang akan dilakukan sehingga bisa menentukan media mana yang 

paling mendukung kegiatan belajar tersebutsetelah mengidentifikasi jenis 

belajar yang akan dilakukan, maka seorang dosen bisa menentukan jenis media 
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yang tepat. Media yang tepat adalah media yang kemampuannya tinggi dalam 

mempengaruhi jenis belajar tersebut, jika tidak ada media yang kemampuannya 

tinggi maka dipilih yang kemarnpuannya sedang (Rohani, 1991 :163) 

3.Pengeloaan Kelas 

Kegiatan dosen pada saat pelajaran berlangsung dapat dikelompokkan 

menjadi dua kegiatan pokok, yaitu pengelolaan pengajaran dan pengelolaan 

kelas. Pengelolaan pengajaran adalah kegiatan mengajar itu sendiri yang 

melibatkan secara langsung komponen materi pengajaran, metode mengajar, dan 

penggunaan media pembelajaran, dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. 

Pengelolaan kelas adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan pengelolaan 

pengajaran dapat berlangsung secara optimal (Hasibuan, 1991 : 163). Menurut 

Usman (2000:97) pengelolaan kelas adalah kegiatan-kegiatan untuk 

menciptakan dan mempertahankan kond isi yang optimal bagi terjadinya proses 

belajar-mengajar. 

Dalam Wardani (1 999 :6 1-62) terdapat beberapa p ~ s i p  dasar dalam 

melaksanakan pengelolaan kelas yaitu : 

a. Kehangatan dan Keantusiasan, 
* 

Kehangatan dan keantusiasan dosen dapat memudahkan terciptanya iklim -. 

kelas yang menyenangkan, dosen yang bersikap akrab dan menunjukkan 

antusiasnya terhadap kegiatan mahasiswa, akan melaksanakan pengelolaan 

kelas yang lebih berhasil. 

b. Tantangan 



Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang akan 

meningkatkan gairah mahasiswa untuk belajar sehingga mengurangi 

kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang 

c. Bervariasi 

Penggunaan variasi, media, gaya dan interaksi belajar mengajar merupakan 

kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenu han dan pengulangan 

aktivitas yang menyebabkan menurunnya kegiatan belajar dan tingkah laku 

positif mahasiswa.. 

d. Keluwesan 

Dalam melaksanakan proses belajar-mengajar, dosen hams waspada 

mengamati jalannya proses kegiatan tersebut, Untuk mencegah gangguan 

yang mungkin timbul, diperlukan keluwesan tingkah laku dosen untuk dapat 

merubah strategi belajarnya dengan memanipulasi berbagai komponen 

keterampilan mengajar yang lain. 

e. Penekanan kepada hal-ha1 yang positif 

Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, dosen hams menekankan 

kepada hal-ha1 yang positif dan sebaliknya menghindari pemusatan 

perhatian mahasiswa kepada hal-ha1 yang negatif, cara memelihara suasana - 

yang positif ialah, (1) Memberi aksentuasi terhadap tingkah laku mahasiswa 

yang positif dan hindari ocehan atau celaan secara kasar terhadap tingkah 

laku yang kurang wajar (2) memberikan penguatan kepada tingkah laku 

mahasiswa yang positif, (3) menyadari akan kemungkinan kesalahan yang 



dapat terjadi sehingga akan menganggu kelancaran dan kecepatan belajar 

mahasiswa. 

f. Penanaman Disiplin Diri 

Mengernbangkan disiplin din sendiri oleh mahasiswa merupakan tujuan 

akhir pengelolaan kelas. Untuk mencapai tujuan ini, dosen hams selalu 

mendorong mahasiswa untuk rnelaksanakan disiplin diri sendiri. Hal ini 

akan lebih berhasil bila dosen sendiri menjadi contoh atau teladan tentang 

pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab 

Masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

masalah yang bersumber dari mahasiswa dan masalah yang bersurnber dari 

kondisi tempat belajar mengajar. Masalah yang bersumber dari mahasiswa dapat 

dikelompokkan rnenjadi dua, yaitu masalah individual dan masalah kelompok 

(Hasibuan, 1991 :165). 

Dalam mengatasi masalah pengelolaan kelas dapat dilakukan beberapa 

tindakan, yaitu (1 ) tindakan preventif berupa tindakan pencegahan, dengan jalan 

rnenyediakan kondisi baik fisik mapun kondisi sosio-emosional sehingga 

peserta didik merasa aman dan nyaman untuk belajar. (2) Tindakan korektif 

terhadap tingkah laku peserta didik yang rnenyimpang dan merusak kondisi 

optimal bagi proses belajar mengajar. Tindakan korektif dapat diambil pada saat 

terjadi gangguan maupun berupa tindakan penyembuhan agar penyimpangan 

tersebut tidak berlarut-larut (Rohani, 1995: 1 19-1 20). 



0 :I 
Beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas dalarn 

(Rohani,1995:140-143) yaitu: 

a. Pendekatan Modifikasi Tingkah Laku 

Pendekatan ini bertolak dari psikologi behavioral yang mengemukakan 

asumsi bahwa semua tingkah laku yang "baik" rnapun yang "kurang baik" 

rnerupakan hasil proses belajar. Untuk membina tingkah laku yang 

dikehendaki dosen hams mernberi penguatan positif dan penguatan negative 

(reward dan punishment). 

b. Pendekatan Sosial Ernosional (Socio-Emotional-Climate Approach) 

Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa proses belajar rnengajar yang 

efektif mempersyaratkan iklim sosio emosional yang baik dalarn arti 

terdapat hubungan interpersonal yang baik antara dosen dengan mahasiswa 

maupun sesama rnahasiswa Pada pendekatan ini dosen menduduki posisi 

penting. Roger dalam Rohani (1995:142) rnenekankan pentingnya dosen 

bersikap tulus dihadapan peserta didik, rnenerirna dan menghargai peserta 

didik sebagai manusia dan mencoba rnemaharni peserta didik dari sudut 

pandang peserta didik sendiri. Dreikurs dalam Rohani (1995 : 143) juga 

rnenekankan pentingnya proses suasana kelas yang dernokratis dimana 

peserta didik diajak bertanggung jawab, diperlakukan sebagai manusia, 

diberi kesempatan mengambil keputusan dan rnenanggung konsekuensi 
* 

perbuatannya serta memberi kesernpatan kepada peserta didik untuk 

menghayati peraturan kelas (Rohani,1995:142-143). 

c. Pendekatan Proses Kelompok (Group Process Approach) 



Pendekatan ini didasarkan pada psikologi sosial dan dinarnika kelompok 

dengan asumsi pokok adalah pengalaman belajar di sekolah berlangsung 

dalarn konteks kelompok. Unsur-unsur pengelolaan kelas menurut Schmuck 

dalam (Rohani, 1995;143) adalah ( I )  adanya harapan timbal balik baik dari 

dosen-peserta didik maupun antar peserta didik. (2) adanya kepemimpinan 

dari dosen yang mengarahkan kegiatan kelompok kearah pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (3) adanya ikatan persahabatan dalam 

kelas. (4) adanya norma-norma yang produktif (5) adanya komunikasi yang 

efektif baik dari dosen-peserta didik maupun sesama peserta didik (6) 

adanya perasaan keterikatan dalam kelas 

(Rohani, 1995 :144). 

Apabila disimak secara seksama maka ketiga pendekatan diatas 

merupakan perbedaan sudut pandang terhadap obyek yang sama. Oleh karena 

itu seorang dosen seyogianya menguasai ketiga pendekatan tersebut. 

Pendekatan tingkah laku dipilih bila tujuan tindakan pengelolaan yang akan 

dilakukan adalah menguatkan tingkah laku peserta didik yang baik danlatau 

menghilangkan tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Pendekatan iklim 

sosio emosional dipergunakan apabila sasaran tindakan pengelolaan kelas 

adalah peningkatan hubungan antar pribadi dosen dengan peserta didik dan 

antar peserta didik. Sedangkan pendekatan proses kelompok dilakukan bila 

dosen ingin kelompoknya melakukan kegiatan secara produktif 



4. Hubungan Media Pernbelajamn dengan pengelolaan kelas. 

Seperti yang telah disebutkan di atas media memiliki manfaat dalam 

proses pembelajaran yakni : 

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian, sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar; 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para mahasiswa, dan memungkinkan mahasiswa menguasai 

tujuan pengajaran lebih baik; 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata - kata, sehingga mahasiswa tidak bosan dan 

dosen tidak kehabisan tenaga 

d. Mahasiswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian dosen, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain- lain. 

Sudjana (2007: 2). 

Dari pendapat ahli di atas tampak bahwa media pengajaran dapat 

membantu peserta didik tidak bosan, kondisi ini sesuai dengan pengelolaan 

kelas dimana dalam keterampilan pengelolaan kelas dosen hams mampu 

melakukan tindakan preventif berupa tindakan pencegahan, dengan jalan 

menyediakan kondisi baik fsik mapun kondisi sosio-emosional sehingga 

peserta didik merasa aman dan nyaman untuk belajar, dengan adanya media 

diharapkan kondisi belajar mengajar akan lebih nyaman. 



B. Kerangka Konseptual. 

Dosen memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar, 

keefektifan mengajar dosen dipengamhi oleh berbagai faktor, seperti 

penguasaan materi, pelaksanaan evaluasi, sarana, perencanaan pengajaran, 

pengelolaan kelas, metode mengajar dan penggunaan media. Penelitian ini 

ingin melihat sejauh mana pengaruh penggunaan media pembelajaran dan 

pengelolaan kelas terhadap efektivitas mengajar dosen FE-UNP baik secara 

langsung maupun tidak langsung. efektivitas mengajar disini adalah kefektifan 

mengajar yang dilihat dari segi proses. Untuk lebih jelasnya maka dapat 

dilihat dalam gambar di bawah ini: 

I PENGELOLAANKELAS I t 

Garn bar 1 Kerangka Konseptual 

C.Penelitian yang Relevan 
.- 

1. Sutrisni dkk(2006) meneliti tentangWProfil pemanfaatan media dalam 

menciptakan perkuliahan yang kondusif di Universitas Negeri Malang ", 

hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pemanfaatan media pernbelajaran 

yang optimal akan menciptan perkuliahan yang kondusif. 



2. Purwanto (2002:83) meneliti tentang" Pengaruh pengelolaan kelas dan 

pemanfaatan perpustakaan terhadap proses pengajaran", hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa pengelolaan kelas memberikan pengaruh yang 

signi fikan. 



BAB 111 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada bab I , maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh penggunaan media pembelajaran 

secara langsung terhadap efektivitas mengajar dosen FE-UNP. 

2. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh pengelolaan kelas secara 

langsung terhadap efektivitas mengajar dosen FE-UNP. 

3. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh penggunaan media pembelajaran 

melalui pengelolaan kelas terhadap efektivitas mengajar dosen FE-UNP. 

B. Mmn faat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai sumbang wacana dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu 

kepend idikan. 

2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan yang lebih jauh mengenai media 

pembelajaran , pengelolaan kelas dan efektivitas pengajaran 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi dosen dalam melaksanakan 

pembelajaran. dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan 

pendidikan pada umumnya. 



BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini digolongkan kepada riset kausal dimana riset ini memiliki 

hjuan utama untuk membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan yang 

mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel yang diteliti (Istijanto 2001 : 3 1). 

Dalam penelitian ini peneliti akan berusaha melihat pengaruh media 

pembelajaran dan pengelolaan kelas terhadap efektivitas mengajar baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. 

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data. 

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data primer 

dikumpulkan melalui survey langsung kepada responden dengan menggunakan 

wawancara te rs t~ktur  sesuai dengan daflar pertanyaan per variabel yang 

diajukan. Pertanyaan diajukan dengan menggunakan kuesioner yang dijawab 

dengan skala Likert mulai dari Selalu (SL), Sering (SR), Jarang (JR), dan Tidak 

Pernah (TP). Sementara data sekunder diperoleh dari TU Fakultas Ekonomi. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi 

yang terdabr  sebanyak 2891 orang yang terdiri atas 4 program studi. 

Penyebaran populasi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 



Ta be1 2. Penyeba ran Populasi 
No 

I I I 

1 
I I I 

Program Studi 

2 
I I I 

I I I 1 I 

Sumber : TU Fakultas Ekonomi 2009 

Pendidikan Ekonorni 

2 

Total 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara rasio, 

Jumlah 

Manajernen 

yaitu teknik pengambilan sampel yang langsung membandingkan ukuran 

Persentase 

877 

Ekonorni Pembangunan 

I 289 1 

populasi dengan ukuran sampel (Rahmat, 1998:79) , untuk itu dipakai rumus 

30.33 

728 

100,OO 

Slovin sebagai berikut : 

25.18 

562 

N 
n = ------ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rahrnat, 1998:79) 

1 + ~ e *  

19.44 

Dimana : n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Persentase keionggaran karena kesalahan pengambilan 

sampel (10%) (Umar, 1999 : 59) 

Sehingga diperoleh sampel sebagai berikut : 

jadi n 96,67 dibulatkan menjadi 97 orang 



Sesuai dengan teknik pengambilan sampel maka sampel yang diambil 

sebanyak 97 orang mahasiswa. Pembagian sampel tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3 Pembagian Sampel Responden Penelitian 

Sumber : Pengolahan data primer, 2009 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk melihat pengaruh media pembelajaran dan 

pengelolaan kelas terhadap efektivitas mengajar dosen Fakultas Ekonomi 

UNP, peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut : 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang ditemukan 

pada hasil penelitian dan memberikan informasi sesuai dengan yang 

diperoleh di lapangan dengan menyajikan dalam bentuk tabel distribusi 

Analisis ini bertujuan untuk membuat berbagai inferensi terhadap 

sekumpulan data penelitian, yakni data mengenai penggunaan media 



pengajaran, pengelolaan kelas dan efektivitas mengajar dosen Fakultas 

Ekonomi. Tindakan inferensi ini seperti melakukan perkiraan, peramalan 

dan pengam bilan keputusan. 

a. Uji Persyaratan hipotesis 

1) Uji Normalitas Sebaran Data 

Uji normalitas sebaran data menggunakan metode Kalmogorov- 

sinirnov, dengan kriteria uji : 

Ho diterima jika Sig < a berarti data sampel yang diambil berdistribusi 

tidak normal. Sedangkan Ho ditolak jika Sig > a, berarti data sarnpel yang 

diambil berdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas menggunakan uji Park , dengan kriteria uji 

Ho diterima jika Sig < a berarti data sampel yang diambil memiliki varians 

yang berbeda. Sedangkan Ho ditolak jika Sig > a ,  berarti data sampel yang 

diambil memiliki varians yang sama. 

b. ~ j i  Hiptesis 

Untuk melakukan analisa estimasi terhadap efektivitas mengajar sebagai 

variabel terikat dengan melihat sejauhmana pengaruh variabel bebas baik 

secara langsung maupun tidak langsung pengaruhnya, digunakan teknik - 
analisis jalur. 

1)  Koefisien jalur regresi dengan menggunakan rumus 



................ Prx, - i = I ,  2,3 ,..., k Sitepu ( 1  994: 15) i Y 2 h  h=l 

Dimana : Pyxi = koefisien jalur dari variabel Xi terhadap variabel Y 

byxi = koefisien regresi dari variabel Xi terhdap variabel Y. 

2) Untuk mengetahui keberartian koefisien jalur dilakukan pengujian 

hipotesis dengan uji F (pengujian secara keseluruhan dan uji t 

(pengujian secara parsial). 

F = i=l ............................... Sitepu (1 994:25) 

Dimana : 

RYx1 = korelasi antara variabel Y dengan variabel Xi 

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai sig 0.000. apabila nilai sig 

0.000 < 0.05 berarti secara bersama -sama semua variabel 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sehingga dapat 

dilakukan secara individual. -- 

tl = Pfll ; i =1, dan 2 ...... Sitepu (1994: 27) 
(1 - R* yxi ... 4Yr 

Dimana : 

Pyxi = koefisien jalur dari variabel Xi terhadap variabel Y 



R ~ ~ , ~ , , . , x ~  = koefisien yang menyatakan determinasi total dari semua 

variabel penyebab terhadap variabel terikat. 

Untuk mengetahui signifikansi analaisis jalur dengan dasar 

pengambilan sebagai berikut : 

(a) jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas sig atau (0,05 <sig) maka Ho diterima dan Ha ditolak 

(b) jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas sig atau (0,05 <sig) maka Ho ditolak dan Ha diterima 

3) Menenukan besamya pengaruh dari satu variabel penyebab (X) ke 

variabel akibat (Y) baik secara langsung maupun tidak langsung 

(a) Variabel penggunaan media pembelajaran(Xl) terhadap efektivitas 

(1) Pengaruh langsung : Y XI + Pyx, 

(2) Pengaruh tidak langsung Y +XI fZ X2 + Y = PYX, .PxlxZ.Pyx;! 

(b) Variabel pengelolaan kelas (Xz) terhadap efektivitas belajar (Y) 

(1) Pengaruh langsung : Y+ XZ + Pyx2 
a 

4) Menentukan pengaruh variabel lain yang tidak dirnasukkan ke dalam 

model dengan rumus : 



E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap penelitian ini, 

maka periu dijelaskan istilah-istilah pokok yang digunakan dalam pembahasan 

selanjutnya 

1. Penggunaan media pembelajaran, adalah penggunaan segala alat fisik yang 

dapat menyajikan pesan yang merangsang untuk belajar dengan indikator, 

(a) Ketepatan pemilihan media, (b)Ketepatan perancangan media dan (c) 

Ketepatan dalam penggunaan media, variabel ini diukur dengan angket 

skala likert 

2. Pengelolaan keias, adalah upaya memantapkan dan mempertahankan 

suasana yang menunjang program pengajaran dengan indikator, (a) Upaya 

penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (b) Upaya 

pengembangan kondisi belajar yang optimal, , variabel ini diukur dengan 

angket skala likert 

3. Efektivitas mengajar, adalah efektivitas dari sudut proses yang melihat 

pengajaran merupakan suatu proses interaksi dinamis antara dosen dengan 

mahasiswa, sehingga dosen memegang peranan yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran, dengan indikator a) kemampuan untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar yang optimal dan b) kemarnpuan 

untuk mengelola kondisi belajar, , variabel ini diukur dengan angket skala 

li kert 



BAB V 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Ternuan 

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

a. Sejarah Sigkat Fakultas Ekonomi 

Fakultas Ekonomi merupakan fakultas termuda di Universitas 

Negeri Padang yang berdiri pada tahun 2005. Fakultas Ekonomi 

rnemiliki 4 program studi yaitu, program studi pendidikan ekonomi, 

manajernen, ekonorni pembangunan dan akuntansi 

b. Staf Akademik 

Sampai bulan Januari 2010 jumlah dosen di Fakultas Ekonomi 

adalah sebanyak 74 orang. Dari 74 orang tersebut orang adalah 6 guru 

besar, 15 orang lektor kepala, 11 orang lektor dan 45 orang asisten ahli 

dan 4 dosen baru. Dosen terkelornpok kepada program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Program Studi Manajemen, Program studi Akuntansi dan 

Program Studi Ekonomi Pembangunan. Tingkat pendidikan dosen 

Fakultas Ekonomi terdiri dari Doktor (S3), Magister (S2) dan sarjana 

Strata satu (Sl). 

c. Fasilitas fuik 

Fakultas Ekonomi memiliki 22 ruang kuliah yang dipakai secara 

bersama-sama oleh Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program Studi 

Akuntansi, program Studi Manajemen dan Program Studi Ekonomi 

Pembangunan. Fakultas Ekonomi memiliki berbagai media pembelajaran 

visual seperti LCD OHP, karnera dan Handycam. 



2. Deskripsi Varia be1 

Data penelitian ini meliputi tiga variabel yaitu penggunaan media 

pembelajaran (XI), pengelolaan kelas (X2), dan Efektivitas mengajar dosen 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (Y). Dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan terhadap data, seluruh data yang masuk memenuhi 

syarat untuk diolah dan dianalisis. 

a. Varia be1 Penggunaan Media Pembelajaran 

Data variabel penggunaan media pembelajaran dikumpulkan melalui 

angket yang terdiri dari 26 butir pernyataan yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya Selanjutnya angket diberikan kepada 97 orang responden 

yang telah terpilih untuk diisi. Untuk lebih jelasnya di jelaskan pada Tabel 

4 berikut : 

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Variabel Penggunaan Media Pembelajaran 



1 I Renta Kescluruhan 1 3.47 1 69.43 1 
Sumber : pengolahan data primer 2009 

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diungkapkan bahwa distribusi 

jawaban responden untuk variabel penggunaan media pembelajaran , capaian 

responden tertinggi berada pada pertanyaan yang 1 dimana 39, 18% dosen 

selalu menggunakan berbagai buku yang relevan dengan materi pelajaran, data 

juga menunjukkan TCR untuk pertanyaan ini sebesar 83,92. pertanyaan yang 

pertama ini merupakan salah satu pertanyaan yang penting karena buku 

merupakan media sekaligus sumber pembelajaran, tanpa didukung oleh buku- 

buku yang bermutu, pembelajaran yang efektif tidak akan tercapai. 

Capaian responden terendah berada pada pertanyaan 18 yaitu apakah 

media yang digunakan oleh dosen menggunakan suara agar mudah dipaharni?, 

capaiannya sebesar 40, 21, ha1 ini kemungkinan disebabkan karena 

karakteristik mata kuliah di FE- UNP banyak berhubungan dengan konsep dan 

hitungan. Media yang dilengkapi suara akan sangat berperan seperti pada 

mata kuliah bahasa Inggris Bisnis, sehingga dengan adanya suara, mahasiswa 

mengerti bagaimana prononciation yang tepat, dan akan lebih baik lagi kalau 

di Fakultas Ekonomi memiliki lab bahasa Inggris sehingga nantinya TOEFL 

mahasiswa bisa meningkat. 

Rerata keseluruhan memperlihatkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran telah memiliki capaian 69,43% kondisi ini telah cukup bagus, 



namun diharapkan peningkatan dalam penggunaan media, karena secara 

teoritis dan empiris media rnemiliki peranan yang besar dalam proses 

pembelajaran 

b. Variabel Pengelolaan Kelas 

Data variabel pengelolaan kelas dikumpukan melalui angket. Item 

pernyataan tersebut berjurnlah 22 butir yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Selanjutnya angket diberikan kepada 97 orang responden 

yang telah terpilih sebagai sampel penelitian. Untuk lebih jelasnya di 

jelaskan pada Tabel 5 berikut : 

Ta be1 5 
Distribusi Frekuensi Variabel Pengelolaan Kelas 

Sumber : pengolahan data primer 2009 



Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diungkapkan bahwa distribusi 

jawaban responden untuk variabel pengelolaan kelas, capaian responden 

tertinggi berada pada pertanyaan yang ke-5 dirnana 44, 33% dosen selalu 

memberikan peringatan bagi mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 

ketentuan, data juga menunjukkan TCR untuk pertanyaan ini sebesar 

85,98, kondisi ini telah cukup bagus karena kehadiran merupakan prasyarat 

utama seorang mahasiswa bisa mengikuti ujian akhir semester (UAS), 

apabila seorang mahasiswa memiliki kehadiran kurang dari ketentuan 

maka seorang mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti UAS, sehingga 

nilainya pada mata kuliah tersebut menjadi gagal, untuk itu sangat 

dibutuhkan perhatian dosen untuk masalah kehadiran ini. 

Capaian responden terendah berada pada pertanyaan 17 yaitu 

apakah dosen memberikan perhatian khusus bagi mahasiswa yang 

mengalami kemunduran prestasi, dimana TCR nya hanya sebesar 56, 91 

%, kondisi ini kemungkinan terjadi karena banyaknya jumlah mahasiswa 

dalam satu lokal rata- rata 70 orang, selain itu juga karena banyaknya 

beban mengajar dosen, kondisi ini tentu menyulitkan dosen untuk 

memberikan perhatian yang maksimal kepada mahasiswa. Kondisi ini 

tidak boleh dibiarkan berlarut- larut karena sangat penting sekali seorang 

dosen memberikan perhatian kepada mahasiswa, masalah ini bisa diatasi 

dengan pengurangan jumlah mahasiswa dalam satu lokal. 

Rerata keseluruhan memperlihatkan bahwa pengelolaan kelas 

dosen FE telah memiliki capaian 69,24%. kondisi ini telah cukup bagus, 



namun diharapkan peningkatan dalam kemampuan dosen untuk mengeloia 

kelas, karena secara teoritis dan empiris pengelolaan kelas berhubungan 

erat dengan proses pembelajaran 

c. Efektivitas Mengajar Dosen Fakultas Ekonomi UNP 

Data variabel efektivitas mengajar dosen fakultas ekonomi UNP 

dikumpulkan melalui angket. Item pernyataan tersebut berjumlah 35 butir 

yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya angket diberikan 

kepada 97 orang responden yang telah terpilih sebagai sampel penelitian. 

Untuk lebih jelasnya di jelaskan pada Tabel 6 berikut : 

Tabel 6 
Distribusi Frekaensi Variabel Efektivitas Mengajar Dosen FE UNP 



Surnber : Pengolahan Data Primer 2009 

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat diungkapkan bahwa distribusi 

jawaban responden untuk variabel efektivitas mengajar dosen FE- UNP, 

capaian responden tertinggi berada pada pertanyaan yang ke-1 1 

dimana,32,99% dosen selalu melaksanakan perkuliahan sesuai dengan 

silabus, data juga menunjukkan TCR untuk pertanyaan ini sebesar 83,71, 

kondisi ini telah cukup bagus karena silabus merupakan pedoman dalam 

perkuliahan, dengan adanya silabus mahasiswa bisa mengetahui materi- 

materi yang akan di bahas pada pertemuan berikutnya sehingga mereka 

bisa mempersiapkan sebelumnya di rumah. Silabus juga membantu dosen 

dalam mengelola perkuliahan. 

Capaian responden terendah berada pada pertanyaan 18 yaitu 

apakah dosen mampu menerapkan aturan dan disiplin saat proses 

pembelajaran, dimana TCR nya hanya sebesar 58, 97%, kondisi ini tidak 

boleh dibiarkan berlarut - larut karena tanpa aturan dan disiplin maka 

perkuliahan tidak akan kondusif dan berjalan dengan efektif. 

Bila dilihat rerata keseluruhan tampak bahwa. efektifitas mengajar 

dosen FE telah memiliki capaian 73.44 % kondisi ini telah cukup bagus, 

namun diharapkan peningkatan kompetensi dosen untuk menciptakan 



proses pembelajaran yang efektif karena efektivitas pembelajaran 

berhubungan secara linear dengan hasil belajar yang diharapkan dicapai 

oleh para mahasiswa. 

3. Analisis Data 

a. Uji Persyaratan Analisis 

Penelitian ini menggunakan rumus statistik parametris dengan 

menggunakan teknik path analysis. Teknik ini baru dapat dilakukan apabila 

telah mernenuhi beberapa persyaratan. Uji prasyarat analisis yang dilakukan 

adalah uji normalitas dan homogenitas 

1 ), Uji Normalitas 

Analisis uji normalitas dalam penelitian bertujuan untuk menguji 

asumsi bahwa distribusi sampel dari rata-rata sampel mendekati atau 

mengikuti normalitas populasi. Pengujian normalitas penyebaran skor atau 

data dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Taraf 

signifikansi yang digunakan sebagai dasar menolak atau menerima 

keputusan normal atau tidaknya suatu distribusi data adalah 0,05. Hipotesis 

yang diajukan untuk uji normalitas ini adalah sebagai berikut: Data 

berdistribusi normal, jika nilai signifikan > nilai signifikan Alpha (0,05). 

Data tidak berdistribusi normal, jika nilai signifikan < nilai sig Alpha (0,05) 



Tabel 7 
Uji Normalitas 

OneSample KoknogorovSmimv Test 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

N 
Normal Parameters Mean 

Std. Deviation 
Most Extreme Absolute 
Differences Positive 

Negative 
K d ~ S m i r n o v  Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

Dari Tabel 7 kolmogorof Smirnov di atas tampak bahwasannya 

nilai sig untuk media pembelajaran, 0.77, pengelolaan kelas 0.391 dan 

efektivitas mengajar 0,427 sedangkan nilai signifikan Alpha yang dipakai 

adalah 0,05. Seluruh harga signifikan uji kolmogorov smirnov untuk 

seluruh variabel yang diteliti besar( >) dari 0,05. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa data dari ketiga variabel dalam penelitian ini sebarannya 

Media 
Pembelajaran 

97 
90,1546 

9 , m  

,067 
,067 
-,m 
,- 
.m 

membentuk distribusi normal. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas menggunakan metode uji Park dengan kriteria uji 

Ho diterima jika Sig < a berarti data sampel yang diambil memiliki varians 

yang berbeda. Sedangkan Ho ditolak jika Sig > a, berarti data sampel yang 

diambil memiliki varians yang sama. 

Pengelotaan 
Kelas 

97 
76,1849 
9,25527 

,092 
,092 

-,072 

,901 
,391 . 

. 
Efekl i f i  
Mengalar 

97 
129,6113 
15,08091 

,089 
,089 
-,m 
,876 
,427 



Tabel 8 
Uji Homogenitas 

Dependent Variable: LU2 
Method: Least Squares 
Date: 10/20/09 Time: 15:55 
Sample: 1 97 
Included observations: 97 - 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
+ 

C 23.71256 9.945981 2.3841 35 0.0191 
Ul -5.627044 2.646520 -2.126205 0.0561 
LX2 1.108580 2.28441 9 0.485279 0.6286 

L - 
R-squared 0.055040 Mean dependent var 3.207539 
Adjusted R- 0.034934 S.D. dependent var 2.21 1 152 
squared 
S.E. of 2.172186 Akaikeinfocriterion 4.41 9785 
regression 
Sum squared 443.5290 Schwarz criterion 4.49941 5 
resid 
Log likelihood -21 1.3596 F-statistic 2.737533 
Durbin-Watson 1.548502 Prob(F-statistic) 0.069894 
stat 
Sumber : Pengolahan Data primer 2009 

Berdasarkan tampilan Tabel 8 di atas tampak bahwa variabel LX 

tidak signifikan pada tingkat 5%. Jadi Berdasarkan uji Park dapat 

disimpulkan bahwa dugaan tidak adanya heteroskedastisitas tidak dapat 

ditolak. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pada data ini tidak ada 

heteroskedastisitas, dengan kata lain data memiliki varians yang homogen ( 

Sumodiningrat 2007 : 431) 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Pengaruh penggunaan media pembelajaran (XI) terhadap 

Model empiris dan pembahasan pada blok jalur I dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

Hasil ouput SPSS untuk substruktur 1 dapat dilihat sebagai berikut: 



Ta be1 9 
Uji Hipotesis 1 

Model Surrnary 

a. Prediiors: (Constant). Media Pembelajaran 

Coeft icw 

Model 
1 

a. Oependent Variable: Pengeldaan Kelas 

R Square 
,398 

R 
,631 a 

Model 
1 (constant) 

Media Pernbelajaran 

Berdasarkan hasil outpus SPSS dapat ditentukan model empiris untuk 

blok jalur 1, besar P,, = 0,63 1 (Koefisen Beta yang terstandarlstandardized 

Adjusted 
R Square 

,392 

Coefficient) dan nilai P,,, dapat ditentukan sebagai berikut: 

Std. E m  of 
the Estlmate 

7,21946 

Unstandardied 
C o e f f i c i i  

P,,, = 4l-R' = ,/= = 0,7759 

Sehingga model empiris (persamaan strukutur) untuk substruktur 1 adalah: 

X2 = 0,63 IX, + 0 , 7 7 5 9 ~ ~  

Hasil analisis juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

Staftdard'i 
Coefficients 

Beta 

,631 

B 
19,170 

,632 

antara penggunaan media pembelajaran (XI) terhadap pengelolaan kelas 

(X2) pada signifikansi 0,000<0,05 (pada a = 0,05). Besar pengamh 

Std. E m  
7,231 

,080 

penggunaan media pembelajaran (XI) terhadap pengelolaan kelas (X2) 

t 
2.651 
7,923 

adalah sebesar P,,~ = 0,6312 = 0,398 atau 39,8% (atau sebesar nilai R 

i 

Sii. 
,Ow 
,m 

Square= 0,398 = 39,8 %. Sedangkan pengaruh variabel lain adalah sebesar 

'262 = 0,7759~ = 0,6020 = 60,20%. 



2. Pengaruh penggunaan n~edia pembelajaran (XI) dan Pengelolaan 

kelas (X2) terhadap efektivitas mengajar dosen (Y). secara simultan 

ataupun parsial 

Hubungan variabel X1 dan X2 terhadap Y dapat dikemukakan dalam 

persarnaan struktural untuk untuk blok jalur dua yaitu 

Substruktur 3 : Y = Py,X, + Py,X, + Py6r~y 
Tabel 10 

Uji Hipotesis 1 

Correlations 

Model Summary 

Pearson Correlation EfektiMas Mengajar 
Media Pembdajaran 
Pengelolaan Kelas 

Sig. (I-tailed) Efektifitas Mengajar 
Media Pembdajaran 
Pengeldaan Kelas 

N Efektifrtas Mengajar 
Media Pembelajaran 
Pengelolaan Kdas 

I I I I Adjusted I Std. Error of I 

Pengelolaan 
Kdas 

,729 
,631 

1,000 
,000 
,000 

97 
97 
97 

Efektifrtas 
Mengajar 

1,000 
,650 
,729 

,000 
,000 

97 
97 
97 

Modd 
1 

b. Dependent Variable: Efeklifitas Mengajar 

Media 
Pembelajaran 

,650 
1,000 
,631 

,000 

,000 
97 
97 
97 

R I R Square I R square I the Estimate 
,76ga 1 ,592 1 ,583 I 9,74044 

ANOVPP 

a. Predictors: (Constant), Pengdolaan Kdas, Media 
Pernbelajaran 

Model 
1 Regression 

Residual 
Total 

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Kelas, Media Pernbelajaran 

Sum of 
Squares 

1291 5,281 
891 8,357 

21 833,638 

df 
2 

94 
96 

Mean Square 
6457,640 

94,876 

F 
68,064 

Sig. 
,OOOa 



a. Dependent Variable: Efektiitas Mengajar 

Model 
1 (constant) 

Medii Pembelajaran 
Pengelohan Kelas 

Berdasarkan hasil outpus SPSS dapat ditentukan model empiris untuk 

blok jalur 2, dimana besar Py,= 0,3 16 (koe dan nilai Py,= 0,529 dan nilai 

Py, dapat ditentukan sebagai berikut: 

Unstandartii 
CoeRcients 

Sehingga model empiris (persamaan stmkutur) untuk substruktur 1 adalah: 

Y = 0,3 16X, + 0,529X2 + 0 , 6 3 8 7 ~ ~  

Standardzed 
Coefficients 

Beta 

,316 
,529 

B 
17,342 

,517 
,863 

Pengujian parsial dan simultan pengaruh media pembelajaran (XI) 

Std. E m  
10,110 

,139 
,138 

dan pengelolaan kelas (X2) terhadap efektivitas mengajar dosen dapat 

t 
1,715 
3,723 
6,231 

dijelaskan sebagai berikut: 

Si. 
,090 
,ooO 

,ooO A 

a. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh positif yang 

signifikan antara media pembelajaran (XI) terhadap efektivitas mengajar 

dosen (Y).pada signifikansi 0,000 < 0,05 

b. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh positif yang 

signifikan antara Pengelolaan Kelas (X2) berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap efektivitas mengajar dosen (Y) pada signifikansi 

0,000<0,05. 

c. Secara bersama-sama variabel media pembelajaran (XI) dan pengelolaan 

kelas (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen (Y) yang 

terlihat melalui uji simultan (uji F) pada signifikansi 0,000<0,05. Besar 

sumbangan variabel media pembelajaran terhadap efektivitas 0,65~ = 

0.4225 atau 42,25% dan pengelolaan kelas terhadap efektivitas mengajar 



dosen dapat dilihat dari nilai R square sebesar 0,729~ =0,5314 atau 

53,14%. Sedangkan sumbangan secara bersama-sama Artinya, 

efektivitas mengajar ditentukan oleh variabel media pembelajaran dan 

pengelolaan kelas sebesar 0,769'= 0,592 atau 59,2% sedangkan sisanya 

sebesar 40,8 % ditentukan oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalarn 

penelitian ini. 

3. Pengaruh Tidak Langsung media pembelajaran (XI) terhadap 

efektivitas mengajar Dosen (Y) melalui varia be1 pengelolaan kelas (X2) 

Untuk menentukan pengaruh tidak langsung antara media 

pembelajaran (XI )  terhadap efektivitas mengajar dosen (Y) melalui 

variabel (X2) pengelolaan kelas sebesar PZI x PY2 = 0,631 x 0,529 = 

0,3338. Dari hasil perhitungan ini terlihat bahwa pengaruh langsung 

variabel penggunaan media pembelajaran(X1) terhadap pengelolaan kelas 

(X2) adalah sebesar 0,631, pengaruh pengelolaan kelas(X2) terhadap 

efektivitas mengajar dosen (Y) adalah sebesar 0,529 dan pengaruh tidak 

langsung penggunaan media pembelajaran (X 1 ) terhadap efektivitas 

mengajar dosen (Y) melalui variabel pengelolaan kelas (X2) adalah 

0,03338. atau 33, 38 % 

-. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang deskripsi data dan uji hipotesis di 

atas terdapat beberapa temuan yaitu: 

1. Temnan Pertama .-. 

Temuan penelitian yang pertarna memperlihatkan bahwa penggunaan 

media pembelajaran berpengaruh terhadap pengelolaan kelas di Universitas 



Negeri Padang. Namun, kontribusi penggunaan media pembelajaran dalam 

menentukan pengelolaan kelas tidak terlalu besar yaitu hanya sebesar 

39,8%. Ternyata banyak faktor lain yang ikut menentukan pengelolaan 

kelas dan belum dianalisis dalam penelitian ini. Kontirbusi faktor lain 

tersebut adalah sebesar 60,2%. Narnun demikian penggunaan media 

pembelajaran akan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 

pengelolaan kelas di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dosen 

yang menggunakan media pembelajaran akan lebih mudah melakukan 

pengelolaan kelas yang efektif. 

Temuan di atas sesuai dengan pendapat ahli yang berpendapat bahwa 

media pembelajaran dapat membantu peserta didik tidak bosan, kondisi ini 

sesuai dengan pengelolaan kelas dimana dalam keterampilan pengelolaan 

kelas dosen harus mampu melakukan tindakan preventif berupa tindakan 

pencegahan, dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik mapun kondisi 

sosio-emosional sehingga peserta didik merasa aman dan nyaman untuk 

belajar, dengan adanya media diharapkan kondisi belajar mengajar akan 

lebih nyaman.( Sudjana : 2007 :2). Pendapat lain mengatakan bahwa 

"Untukdapat mencapai prestasi belajar yang maksimal diperlukan fasilitas 

belajar yang lengkap. Fasilitas belajar yang lengkap pada hakikatnya akan 

mempermudah, mempercepat, dan memperdalam pengertian siswa dalam 

proses belajar". Hakim (2004: 47) . 



2. Temuan Kedua 

Ternuan penelitian yang kedua rnernperlihatkan bahwa penggunaan 

media pembelajaran dan pengelolaan kelas berpengaruh secara signifikan 

terhadap efektivitas rnengajar dosen di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Padang baik secara simultan ataupun parsial. Ternuan ini sesuai 

dengan pendapat ahli yang berpendapat bahwa untuk rnengajar efektif 

seorang dosen perlu rnernenuhi beberapa syarat- syarat berikut: a)Dosen 

harus mampu menciptakan suasana dirnana rnahasiswa rnengalarni 

aktivitas mental dan fisik, yaitu dapat rnengembangkan kernampuan 

intelektual, berpikir kritis dan kemarnpuan analisis, b) Dosen harus banyak 

rnernpergunakan banyak rnetode dan beragarn media pada waktu rnengajar, 

dengan adanya variasi ini pelajaran akan lebih rnenarik dan kelas menjadi 

hidup. c) Adanya pernberian motivasi oleh dosen. d) Kurikulum yang baik 

dan seimbang, e) Dosen rnernpertimbangkan perbedaan individual, f) 

Dosen rnernbut perencanaan sebelum rnengajar, dengan perencanaan yang 

matang akan menimbulkan banyak inisiatif dan kreatif dosen. g)Adanya 

sugesti yang kuat yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa, h) Adanya 

kewibawaan dosen, i) Dosen rnarnpu menciptakan suasana yang 

dernokratis, j) Pada saat menyajikan bahan pelajaran, dosen rnernberikan 

masalah-masalah yang merangsang rnahasiswa untuk berfikir. k) Adanya 

pengintegrasian pelajaran sehingga mahasiswa rnerniliki pengetahuan yang 

komprehensif., I) Pelajaran yang diberikan dihubungkan dengan kehidupan 

yang nyata dalam masyarakat., m)Dalam interaksi belajar mengajar, dosen 



hams banyak memberi kebebasan kepada mahasiswa, untuk dapat 

menyelidiki sendiri, mengamati sendiri, belajar sendiri dan mencari 

pemecahan sendiri. (Slameto, 1995 : 180). Pendapat lain rnengatakan 

pengelolaan kelas yang baik tersebut menentukan keberhasilan kegiatan 

belajar siswa. Menurut Semiawan, dkk (1  992 : 47) bahwa " dalam kegiatan 

belajar terdapat dua ha1 yang menentukan berhasil tidaknya suatu proses 

belajar rnengajar yaitu pengaturan kelas dan pengajaran itu sendiri Dari 

uraian di atas tampak bahwasannya penggunaan media pembelajaran dan 

pengelolaan kelas diperlukan untuk terciptanya pembelajaran yang efektif . 

Temuan Ketiga 

Temuan ketiga memperlihatkan. media pembelajaran (XI)  

memiliki pengaruh tidak langsung terhadap efektivitas mengajar dosen (Y) 

melalui variabel pengelolaan kelas (X2). Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa jika dosen menggunakan media akan memiliki pengaruh terhadap 

pengelolaan kelas dan berdampak positif terhadap efektivitas mengajar, 

ahli berpendapat bahwa. Pengelolaan pengajaran adalah kegiatan mengajar 

itu sendiri yang melibatkan secara langsung komponen materi pengajaran, 

metode mengajar, dan penggunaan media pembelajaran, dalam rangka 

pencapaian tujuan pengajaran sedangkan pengelolaan kelas adalah 

penciptaan kondisi yang memungkinkan pengelolaan pengajaran dapat 

berlangsung secara optimal (Hasibuan, 199 1 : 163). Sehingga tampak 

bahwasannya agar efektivitas pembelajaran optimal maka dibutuhkan 

pengelolaan kelas yang bagus dan didukung dengan media yang tepat. 



C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan dengan cermat berdasarkan metode dan 

prosedur yang sesuai dengan jenis penelitian ini. Namun tidaklah mudah 

untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Dalam ha1 ini penulis merasakan 

terdapatnya keterbatasan serta kelemahan yang tidak dapat dihindarkan. 

Adapun sumber kelemahan dan keterbatasan tersebut adalah: 

Pertama, belum adanya instrumen baku yang peneliti jumpai untuk 

dapat digunakan dalam mengungkapkan penggunaan media pembelajaran, 

Pengelolaan kelas, dan efektivitas pengajaran yang dilakukan dosen sehingga 

menyulitkan peneliti dalam menyusun rangkaian item pernyataan berdasarkan 

indikator yang ada. 

Kedua, terdapatnya unsur subjektif, tergantung perasaan senang 

tidaknya mahasiswa terhadap dosen yang mengajarkan. 

Ketiga, mahasiswa kurang bersungguh-sungguh dalam mengisi angket 

penelitian 



BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara media pembelajaran 

terhadap pengelolaan kelas. Besar pengaruh penggunaan media pembelajaran 

(XI) terhadap pengelolaan kelas (X2) adalah sebesar P,, = 0,63 1 ' = 0,398 

atau 39,8%. 

2.Hasil analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan 

antara media pembelajaran ( X I )  dan pengelolaan kelas (X2)terhadap 

efektivitas mengajar dosen (Y).baik secara simultan maupun parsial. Besar 

sumbangan variabel media pembelajaran terhadap efektivitas 0 ,65~  = 0.4225 

atau 42,25% dan pengelolaan kelas terhadap efektivitas mengajar dosen 

dapat dilihat dari nilai R square sebesar 0,729' 4,5314 atau 53,14%. . - 

Sedangkan sumbangan secara bersama-sama Artinya, efektivitas niengajar 

ditentukan oleh variabel media pembelajaran dan pengelolaan kelas sebesar 

0,769'= 0,592 atau 59, 2% sedangkan sisanya sebesar 40,8 % ditentukan 

oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. 

3 .Pengaruh tidak langsung penggunaan media pem belajaran (X 1 ) terhadap 

efektivitas mengajar dosen (Y) melalui variabel pengelolaan kelas (X2) 

adalah 0,03338. atau 33,38 % 



B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini rnaka peneliti rnengernukakan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Dosen perlu untuk lebih rnenguasai penggunaan media pembelajaran , 

sehingga bisa rnengurangi berbagai permasalahan yang timbul pada saat 

rnelaksanakan proses pembelajaran di kelas, rnulai dari rnerancang sarnpai 

dengan rnenggunakan, ha1 ini bisa didapat dengan cara rnernpelajari berbagai 

literatur yang ada mengenai media pengajaran, karena di era teknologi 

infonnasi ini terjadi perkernbangan yang pesat dalam media pembelajaran. 

Dosen juga diharapkan membekali diri dengan pengetahuan yang cukup 

rnengenai pengelolaan kelas, sehingga nantinya bisa rnenciptakan dan 

rnernpertahankan kondisi yang rnerangsang rnahasiswa untuk belajar. Dosen 

juga diharapkan lebih rnernberikan perhatian kepada mahasiswa 

birnbingannya yang mengalami kemunduran prestasi bisa dengan cara 

mernberikan berbagai cerita rnotivasi sehingga nantinya rnereka kernbali 

bersemangat dan disiplin dalarn belajar 

2. Fakultas Ekonorni hendaknya memberikan perhatian yang lebih rnendalarn 

kepada penyediaan media pembelajaran baik media visual ataupun media 

audio.dan juga diharapkan adanya pelatihan-pelatihan bagi dosen untuk 

perancangan media yang sesuai dengan karakteristik, rnateri dan tujuan 

pembelajaran 

3. Fakultas Ekonomi diharapkan rnenyediakan ruangan yang kondusif untuk 

belajar, karena lokal yang kondusif akan rnempengaruhi pengelolaan kelas 

sehingga nantinya pembelajaran akan semakin berkualitas 
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ANGKET PENELlTlAN 

A. PENDAHULUAN 

Berikut ini kami memberikan angket untuk Saudara isi, angket ini bertujuan untuk 

memperoleh data mengenai media pembelajaran yang digunakan oleh dosen, pengelolaan 

kelas yang dilakukan oleh dosen serta efektivitas mengajar. Dalam pengisisan angket ini, kami 

sangat mengharapkan kejujuran Saudara. Saudara tidak perlu khawatir dalam menjawab 

semua pemyataan yang terdapat dalam angket ini karena angket ini tidak ada hubungan 

dengan penilaian dan proses PBM lainnya. 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Baca pernyataan sejelas mungkin sehingga dapat dimengerti maksud dari pemyataan 

tersebut. 

2. Berilah tanda ( d ) pada jawaban yang Saudara pilih. 

3. Obtion jawaban yang dipilih : 

Selalu (SL) 

Sering (SR) 

Kadang-kadang (KD) 

Jarang (JR) 

Tidak Pemah (TP) 

4. Contoh Pengisian 

No. 

1. 

Pernyataan 

Dosen menggunakan media 

SR SL 

4 
KD JR TP 



No. I Pernyataan I SL I SR I KD I JR I TP 

2' 

3' 

4. 

5' 

6. 

7' 

8. 

9, 

11. 

2' 

13. 

4'  

15. 
16. 

7- 
- 

18. 

20' 

21' 

22. 

23. 

24, 

MEDIA PEMBELAJARAN (XI )  
Dosen menggunakan berbagai buku yang relevan dengan 
materi 
Dosen menggunakan LCD untuk menunjang proses 
pembelajaran 
Dosen menggunakan OHP untuk rnenunjang proses 
pembelajaran 
Dosen menuliskan pokok-pokok materi di papan sebelah kiri 
atas 
Dosen menggunakan media saat perhatian mahasiswa 
berkurang 
Dosen menggunakan media yang bervariasi untuk mengatasi 
. 

slkap pasif mahasiswa 
Dosen menggunakan media untuk mengatasi perbedaan 
pengalaman mahasiswa 
Dosen menggunakan media saat rnahasiswa merasa bosan 
Dosen mampu membuat media yang rnampu menarik 
perhatian mahasiswa 

Dosen memilih media berdasarkan materi yang akan 
diajarkan 
Dosen memilih media berdasarkan tujuan pembelajaran 
Dengan adanya penggunaan media oleh dosen, materi kuliah 
lebih jelas makna dan maksudnya 
Media yang digunakan dosen cocok dengan ukuran kelas 
Media yang digunakan dosen cocok dengan gaya belajar 
mahasiswa 
Media yang digunakan dosen rumit untuk dipahami 
Pemilihan warna tampilan media rnenyilaukan mata 
Dosen menggunakan berbagai gambar agar media lebih 
menarik - 
M a i a  yang digunakan dosen dilengkapi dengan suara agar 
lebih dipahami oleh rnahasiswa. 

Media yang digunakan dosen menggunakan jenis humf 
yang mudah untuk dibaca 
Media Yang digunakan dosen memiliki besar huruf yang 
mudah dibaca oleh mahasiswa walaupun duduk di belakang 
Dosen menggunakan kata-kata kunci pada media yang 
ditarnpilkan 
Media yang digunakan dosen memberikan penekanan pada 
unsur-unsur yang dianggap penting seperti adanya yang 
ditebalkanldi beri gar'i bawah 
Media yang ditarnpilkan dosen diatur tata letaknya sedemikian 
rupa sehingga menjadi rnenarik 
Dosen sering berdiri mernbelakangi media 



25 

26. 

Media yang dibuat oleh dosen terlalu kecil sehingga sulit 
untuk dibaca 
Pada rnateri hitungan dosen rnenggunakan media LCD 

No. 
1. 

2' 

3. 

4' 

5' 

'' 
7. 

8' 

O' 

11. 
12 

--- 

13. 

14' 

15. 
16. 

7' 

18. 

19' 

20 

2'' 

22. 

JR TP 

PENGELOLAAN KELAS (X2) 

Pernyataan 
Ruang kelas yang ribut tidak dipedulikan oleh dosen 
Dosen rnengur rnahasiswa yang berpakaian tidak sesuai 
aturan fakultas 
Dosen rnernberikan teguran bagi rnahasiswa yang terlarnbat 
Dosen rnemberikan teguran bagi rnahasiswa yang keluar 
rnasuk 
Dosen rnernberikan peringatan bagi rnahasiswa yang 
kehadirannya kurang dari ketentuan 
Dosen memberikan pujian bagi mahasiswa yang 
mengerjakan tugas dengan baik 
Dosen rnernberikan pujian bagi rnahasiswa yang rnarnpu 
rnengerjakan soalllatihan dengan baik 
Dosen tidak rnernberikan penguatan positif bagi rnahasiswa 
yang rnarnpu rnengerjakan kuis dengan baik 
Dosen tidak mernperhatikan rnahasiswa yang rnengalarni 
rnasalah belajar 
Dosen rnembina hubungan ernosional yang baik dengan 
rnahasiswa 
Dosen rnenghorrnati idelsaran dari mahasiswa 
Dosen tidak merespon tanggapan dari mahasiswa 

~ - -- 

Dosen rnenciptakan suasana keterbukaan dalam kelas 
Dosen berusaha agar mahasiswa rnernberikan tanggapan 
dalarn perkuliahan 
Dosen berusaha rnernaharni dari sudut pandang rnahasiswa 
Dosen rnemberikan ernpati pada rnahasiswa 
Dosen rnemberikan perhatian khusus bagi rnahasiswa yang 
rnengalarni kernunduran prestasi 
Dosen rnernberikan perhatian pada seluruh rnahasiswa 
Dosen hanya rnernperhatikan rnahasiswa yang duduk di 
barisan depan 
Dosen memberikan perhatian khusus bagi siswa yang 
pintar 
Dosen mendorong agar rnahasiswa tetap kornpak walaupun 
berbeda status rnasuk, jenis kelarnin, tahun rnasuk 
Dosen hanya berdiri di depan kelas 

EFEKTIVITAS MENGAJAR 

No. 
1. 

*' 
3. - 

SL 

- 

Pernyataan 
Dosen marnpu mengatasi rasa bosan rnahasiswa 
Dosen rnarnpu rnernanfaatkan berbagai sarana yang 
rnenunjang proses pembelajaran 
Dosen rnarnpu menyampaikan materi secara sistematis 

SR 

KD 

KD 

SL JR SR TP 



4.  
5. 
6 .  
7 .  
8. 
9. 

2' 

13' 

14. 

l5 

" 

17. 

8' 

19. 
20. 
21 

22' 

23' 

24. 
25. 
26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Dosen mampu menyampaikan materi secara jelas 
Dosen menyampaikan materi dengan tergesa-gesa 
Dosen mampu meyampaikan materi dengan bervariasi 
Dosen memberikan contoh konkret sesuai dengan materi 
Dosen menguasai dengan baik materi yang diajarkan 
Dosen mampu rnenjelaskan rnateri dengan rinci 
Dosen menggunakan berbagai sarana yang sesuai dengan 
materi pembelajaran 
Dosen mampu melaksanakan perkuliahan sesuai dengan 
silabus 
Dosen mampu menggunakan berbagai media yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
Dosen mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk 
proses pembelajaran 
Dosen mampu mengatasi mahasiswa yang meribut dalam 
lokal 
Dosen rnampu rnempertahankan kondisi kelas yang 
kondusif 
Dosen mampu mencipatakan kondisi kelas yang mendukung 
proses pembelajaran 
Dosen mendorong mahasiswa untuk berani memberikan 
tanggapan 
Dosen mampu menerapkan aturan dan disiplin saat proses 
pembelajaran 
Mahasiswa yang pasif diacuhkan saja oleh dosen 
Dosen mampu menciptakan suasana kelas yang demokratis 
Dosen disegani oleh mahasiswa 
Dosen mampu membangkitkan motivasi mahasiswa untuk 
belajar 
Dosen mampu mencegah tingkah laku yang mengganggu 
proses pembelajaran 
Dosen mampu mengelolan kondisi fisik tempat belajar 
Dosen mampu mengelola berbagai perbedaan dalam lokal. 
Dosen mampu menciptakan suasana dimana mahasiswa 
mengalami aktivitas mental dan fisik, yaitu dapat 
mengembangkan kemampuan intelektual, berpikir kritis dan 
kemampuan analisis 

Dosen mempertimbangkan perbedaan individual 

Adanya sugesti yang kuat yang diberikan oleh dosen kepada 
mahasiswa 

Dosen menyampaikan materi secara aktual 

Dosen mampu menciptakan suasana yang demokratis. 

Pada saat menyajikan bahan pelajaran, dosen memberikan 
masalah-masalah yang merangsang mahasiswa untuk 
berfikir. 

Adanya pengintegrasian pelajaran sehingga mahasiswa 



==== Selamat Bekerja dan Terima Kasih === 

33. 

34. 

35. 

memiliki pengetahuan yang kornprehensif. 

Pelajaran yang diberikan dihubungkan dengan kehidupan 
yang nyata dalam masyarakat. 

Dalam interaksi belajar mengajar, dosen memberi kebebasan 
kepada mahasiswa, untuk dapat menyelidiki sendiri, 
mengamati sendiri, 
Dosen melakukan evalausi perkuliahan dengan baik 
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