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KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Sebagai laporan akhir dari penelitian ini ada beberapa hal penting yang akan

diungkapkan. Pertama, kesimpulan merupakan hasil akhir pada pembahasan

penelitian sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan terdahulu apakah ada

hubungan dan konstribusi yang berarti antara pemanfaatan sistem informasi

manajemen, pengelolaan pelaksanaanperkuliahan, dan manajemenbelajar mahasiswa

dengan prestasi akademik (Indek Prestasi Kumulatif = IPK ) mahasiswa di jurusan

pendidikan teknik elektro FPTK UPI. Kedua, implikasi dimaksudkan memberikan

peluang perbaikan dan informasi yangperludiketahui olehjurusanpendidikan teknik

elektro khususnya dan UPI umumnya dalam mengevaluasi sistem manajemen

perkuliahan yang diterapkan. Ketiga, rekomendasi dipaparkan dalam rangka

memberikan saran perbaikan pengelolaan pelaksanaan perkuliahan dan pemanfaatan

sistem informasi manajemen serta manajemen belajar mahasiswa.

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang

menggunakan pendekatan kuantitatif makadapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sistem informasi manajemen ( untuk keperluan belajar atau akses

internet /e-learning dan pelayanan informasi akademik dan administratif )

berkorelasi dan berkonstribusi secara signifikan terhadap prestasi akademik

(IPK) mahasiswajurusan pendidikan teknik elektro FPTK UPI.
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Berdasarkan uji hipotesis bahwa didapat t hitung sebesar 2,913 ^^»«|l|^i^ £ h

pada taraf kepercayaan 99,5 % dengan dk = 42 didapat t tabci se

Maka t hitung ) t tabci artinya signifikan. Besaran konstribusi sebesar (16,97%),

ini menggambarkan bahwa pemanfaatan sisten informasi manajemen guna

pelayanan akademik, administratif, dan keperluan belajar mahasiswa belum

optimal di jurusan pendidikan teknik elektro FPTK UPI.

2. Pengelolaan pelaksanaan perkuliahan berkorelasi dan berkonstribusi secara

signifikan teiiiadap prestasi akademik (IPK) mahasiswa jurusan pendidikan

teknik elektro FPTK UPI. Berdasarkan uji hipotesis bahwa didapat t hitung

sebesar 3,357 sedangkan t tabci pada taraf kepercayaan 99,5 % dengan dk = 42

didapat t tabei sebesar 2,68. Maka t hitung ) t tabei artinya signifikan. Besaran

konstribusi sebesar (21,03 %), hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan

pelaksanaan perkuliahan belum dikelola atau ditata secara optimal.

3. Manajemen belajar mahasiswa berkorelasi dan berkontribusi secara

signifikan terhadap prestasi akademik (IPK) mahasiswa jurusan pendidikan

teknik elektro FPTK UPI. Berdasarkan uji hipotesis bahwa didapat t hitung

sebesar 4,495 sedangkan t tabei pada taraf kepercayaan 99,5 % dengan dk = 42

didapat t tabei sebesar 2,68. Maka t hitung ) t tabei artinya signifikan. Besaran

konstribusi sebesar (32,42 %) menggambarkan bahwa manajemen belajar

mahasiswa belum ditata secara optimal oleh mahasiswa. Di dalam manajemen

belajar mahasiswa terdapat faktor motivasi, faktor motivasi dari mahasiswa
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sangat dominan pengaruhnya terhadap prestasi akademik dibandingkan

dengan faktor yang lainnya.

4. Ketiga variabel independen ( penyebab), yaitu pemanfaatan sistem informasi

manajemen, pengelolaan pelaksanaan perkuliahan, dan manajemen belajar

mahasiswa berkorelasi dan berkonstribusi secara signifikan terhadap prestasi

akademik (IPK) mahasiswa jurusan pendidikan teknik elektro FPTK UPI.

Berdasarkan uji hipotesis bahwadidapat t hitung sebesar6,685 sedangkan t tabei

pada taraf kepercayaan 99,5 % dengan dk = 42 didapat t tabei sebesar 2,68.

Maka t hitung ) t tabei artinya signifikan. Konstribusi sebesar 51,6% padataraf

cukup. Sedangkan 48,4 % dipengaruhi oleh faktor lain, pada penelitian ini

tidak tergambarkan.

B. Implikasi

Pada penelitian ini sejumlah masalah kekurangan atau kelemahan pada

pemanfaatan sistem informasi manajemen, pengelolaan pelaksanaan perkuliahan, dan

manajemen belajar mahasiswa ditemukan masalah tersebut yang pada prinsipnya

bagaimana memperbaiki kekurangan- kekuranganyang terjadi di jurusan pendidikan

teknik elektro khususnya dan umumnya di tingkat Universitas. Oleh karena itu

implikasi akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tuntutan kebutuhan pelayanan informasi cepat, tepat, akurat, dan lengkap

untuk layanan informasi akademik, administratif, ataupun untuk keperluan

belajar jarak jauh (e- learning) atau akses internet diperlukan sistem informasi



manajemen yang terintegrasi dan on line yang akan berdampak terhadap

prestasi akademik mahasiswa, tetapi secara faktual di jurusan masih manual

belum berbasis komputer dan juga di Puskom UPI masih berbasis DOS yang

mempunyai beberapa kekurangan dibandingkan dengan basis Window. Hal

ini menghawatirkan bahwa pemanfaatan sistem informasi manajemen tidak

optimal dan konstribusinya tidak meningkat terhadap prestasi akademik

mahasiswa.

2. Mahasiswa dituntut berpretasi tinggi atau Cum laude dalam arti yang luas

berkualitas, bila pengelolaan pelaksaan perkuliahan masih menggunakan pola

lama maka dihawatirkan prestasi akademik mahasiswa tidak meningkat tetap

rata-rata dibawah 2,67 dan mungkin lebih lebih buruk lagi serta lama belajar

atau menyelesaikan studi tetap rata-rata 6 tahun. Padahal program 4,5 tahun

dengan beban sks 156.

3. Manajemen belajar mahasiswa merupakan faktor yang penting yang terdapat

dan dimiliki pada setiap individu mahasiswa ( faktor intern) , bila tidak

dirangsang dan diperbaiki manajemen belajarnya dihawatirkan tidak terjadi

peningkatan terhadap prestasi akademik mahasiswa

C. Rekomendasi

1. Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang diolah dari kuisioner dan

wawancara bahwa pemanfaatan sistem informasi manajemen guna keperluan

belajar (e-learning) dan pelayanan informasi akademik dan administratif

belum optimal dengan konstribusi hanya 16,97 % yang berkategori aga
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rendah. Hal ini disebabkan infiastruktur yang tersedia di UPInet belum

seimbang karena jumlah mahasiswa yang akan mengakses internet di UPInet

sebanyak 17289 orang sedangkanjumlah komputeruntuk akses di UPInet 300

unit, maka terjadi antrian untuk mengakses. Berdasarkan data dari UPInet

setiap hari mahasiswa yang mengakses informasi di UPInet sebanyak 1400-

1500 orang. Mahasiswa jurusan pendidikan teknik elektro sekitar 15 orang

perhari. Di Puskom UPI untuk pelayanan informasi akademik dan

administratif hanya terbatas pada biodata mahasiswa, kontrak kredit,

informasi nilai, dan sistem masih berbasis DOS sehingga fitur-fitur terbatas,

serta belumon line dan real time sehinggasering terjadi perbedaan informasi

antara Puskom dan jurusan. Sedangkan di jurusan pendidikan teknik elektro

yang menginduk ke Puskom dan UPInet masih belum menggunakan

manajemen database secara penuh dan untuk e-learning hanya baru 10% dari

dosen yang menerapkan e-learning yang mengunakan home page elektro.

Pelayanan informasi akademik danadministratifdijurusan belum sepenuhnya

menggunakan sistem komputer, sehingga pelayanan informasi belum optimal

dan sering terjadi duplikasi judul tugas akhir dan skripsi. Demikian juga

jadwal kuliahdan ruang kuliah tidak upto date.

a). Sebaiknya jurusan pendidikan teknik elektro menggunakan manajemen

data base dengan penambahan infrastruktur untuk layanan sistem

informasi akademik dan administratif, secara on line, real time, dan

terintegrasi dengan Puskom dan UPInet. Maksudnya yang meng-entri
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data-data adalah jurusan, Puskom dan UPInet tinggal mengakses data.

Dengan sistem komputer, misalnya untuk pengajuan tugas akhir atau

skripsi mahasiswa memasukan judul ke perangkat komputer, maka judul

tersebut akan direspon dan diinventarisasai dengan sistem manajemen data

base yang ada di komputer. Apakah judul itu sudah ada atau belum dan

bagaimana abstraksidan isinya, sehingga tidak akan terjadi duplikasijudul

TA dan Skripsi. Hal ini akan mempercepat pelayanan dan pemanfaatan

informasi.. Demikianjuga untuk jadwal kuliah, waktu, ruangan dan dosen,

beasiswa, kehadiran dosen, kurikulum silabi, konstrak kredit, semester

pendek, PI, PPL, KKN, bimbingan TA/skripsi dan Iain-lain yang datanya

upto date setiap saat, karena informasi yang bermamfaat bila akurat, tepat

waktu, relevan, dan lengkap.

"Sistem komputer atau manajemen data base akan memberikan

kemudahan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mutahir tt (

Raymond Mc Leod, Jr. 1986: 2). Sedangkan informasi yang berkualitas

menurut Raymond Mc Leod, Jr. harus memiliki ciri-ciri : Akurat artinya

informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya; Tepat waktu

artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi itu

diperlukan, tidak besok atau beberapa jam lagi, yaitu harus on time, real

time, dan up to date; Relevan artinya informasi yang diberikan harus

sesuai dengan yang dibutuhkan; Lengkap artinya informasi harus

diberikan secara lengkap.
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Sedangkan menurut Munir (2004:39) "kualitas pelayanan informasi

ditentukan oleh sifat-sifat : Ketepatan waktu, Kelengkapan, Keringkasan,

Relevansi, Keakuratan, Ketepatan, dan Kesesuaian bentuk sehingga informasi

akan memberikan manfaat".

Menurut Gordon B. Davis (1999 : 50-51) sistem pengolahan manusia
yang terdiri dari sebuah pengolah indra masukan ( sensory input),
penggerak keluaran ( motor output), dan tiga jenis ingatan: ingatan jangka
panjang., ingatan jangka pendek, dan ingatan luar. Sistem pengolahan
bekerja lebih secara serial daripada paralel. Ini berarti bahwa manusia
hanya dapat melaksanakan satu tugas pengolahan informasi pada saat
yang bersamaan. Sedangkan komputer dapat bekerja secara serial maupun
paralel untuk ketiga operasi pokok. Manusia dapat melakukan tugas hal
ini melalui pergantian secara cepat dari satu tugas ke tugas yang lainnya
dengan mengolah secara singkat setiap tugas. Hal ini sama dengan
pemograman majemuk pada komputer, dimana sebuah komputer
mengerjakan beberapa program sekaligus melalui pergantian ( switching)
satu program ke program lainnya,Ingatan jangka pendek pada manusia
hanya menyimpan lima sampai tujuh buah simbol, tetapi hanya sekitar dua
buah yang dapat dipertahankan. Sebagian ingatan jangka pendek dipakai
untuk membaca dan menulis sangat cepat. Sedangkan dengan analogi
komputer semua ini sangat kecil dan memiliki waktu olah capai (access),
baca, dan catat (write) yang sangat cepat dibandingkan dengan manusia.

Dengan menggunakan sistem komputer atau manajemen data maka

pengolahan dapat dilakukan secara on-line ( pengolahan secara langsung)

merupakan sistem pengolahan data transaksi dimana setiap data yang masuk

secara langsung satu persatu diolah. Pada saat yang bersamaan biasanya

dilakukan proses untuk memperbaharui file master. Manajemen data dapat

melakukan aktiviatas : (a) Mengumpulkan data, data-data yang diperlukan

dikumpulkan dari berbagai fakta dan selanjutnya dicatat dalam suatu formulir

yang disebut dokumen sumber. Dokumen sumber ini akan berfungsi sebagai



input bagi sistem kalau dimasukan ke dalam sistem. (b) Menjaga dan

mengadakan pengujian terhadap integritas data. Data yang akan diolah

diperiksa untuk menyakinkan konsistensi dan akurasinya berdasarkan suatu

aturan dan batasan yang telah ditentukan sebelumnya. (c) Menyimpan data,

data yang berasal dari dokumen sumber dan telah dimasukkan ke dalam

komputer disimpan pada suatu media seperti pita magnetik atau piringan

magnetik. (d). Memelihara data, meliputi aktivitas-aktivitas penambahan data

baru, mengubah data yang ada, dan menghapus data yang lagi tidak

diperlukan agar data atau informasi yang ada tetap mutahir. (e) Mengamankan

data, aktivitas ini meliputi upaya menjaga agar data terhindar dari

penghancuran, kerusakan atau penyalahgunaan baik yang disengaja atau tidak.

(f). Mengorganisasikan data, merupakan kegiatan menyusun data sedemikian

rupa sehingga memenuhi kebutuhan informasi pemakai. (g).Mencari data,

data yang tersimpan di media penyimpan harus dicari sedemikian rupa

sehingga tersedia pada saat diperlukan.

Pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan komputer

atau manajemen data base akan diperoleh informasi yang akurat, tepat waktu,

relevan dan lengkap sehingga pelayanan informasi bidang akademik ataupun

administratif menjadi cepat, akurat, dan on time ( on line) akan berdampak

terhadap percepatan penyelesaian studi mahasiswa dan meningkatkan prestasi

akademik mahasiswa.
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fe). Untuk program E-learning sebaiknya jurusan menganjurkan semua dosen

menyusun materi perkuliahan secara lengkap yang dapat diakses melalui

web site dosen atau melalui home page jurusanpendidikan teknik elektro.

Demikian juga dosen menganjurkan kepada mahasiswa agar mencari

materi perkuliahan dan tugas-tugas melalui berbagai web site atau home

page dengan media internet (Cyberspace).

Berdasarkan hasil penelitian Honeydan Henriquez di Amerika Serikat

tahun 1993, yang disalin oleh Dedi Supriadi (1997 : 90) tentang

penggunaan internet ( cyber space) atau e- learning menyatakan bahwa "

bagi kalangan pendidik ( guru, dosen, peneliti, pengembang, pelajar )

mereka lebih terbuka wawasannya, terlepas dari keterasingannya, serta

meningkatkan profesionalisme dan kemandiriannya ". Sedangkan menurut

Oemar Hamalik ( 1993 : 106) "untuk meningkatkan pengetahuan dapat

belajar mandiri dengan menggunakan media komputer". Dengan

demikian belajar (belajar mandiri) dengan menggunakan media internet (

e-learning) akan berdampak meningkatkan ilmu pengetahuan dan akan

meningkatkan prestasi tertentu bagi seseorang atau individu.

Konsep bahan ajar berbasis e-learning dikembangkan berdasarkan

teori kognitif dan teori pembelajaran yang dinyatakan dengan teori : Adaptive

learning theory, Preferred modality theory, dan Cognitive Flexibility theory'X

Munir, 2004 : 56 ).
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2. Berdasarkan temuan dari hasil penelitian bahwa pengelolaan pelaksanitai^^\^//

perkuliahan belum ditata secara optimal dengan konstribusi hanya 21,03 %

dengan kategori bertaraf aga rendah. Hal ini disebakan oleh beberapa faktor

antara lain : kurikulum dengan beban studi terlalu banyak yaitu 156 SKS,

dengan prediksi waktu studi 4,5 tahun, konsistensi dosen dalam memberikan

materi perkuliahan tidak konsisten dan terjadi overlapping antara materi yang

satu dengan yang Iain, dengan adanya tugas akhir dan skripsi pendidikan, alat-

alat praktikum tidak memadai sehingga praktikum selalu berkelompok, dan

alat bantu perkuliahan tidak rasional antara jumlah mahasiswa dan peralatan.

Sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studi rata-rata 6- 7 tahun dengan

indek prestasi rata-rata 2,3 - 2,67. Oleh karena itu disarankan:

a. Kurikulum direvisi dengan mempertimbangkan beban studi antara 140 -

145 SKS dengan waktu studi diprediksi 4 tahun untuk program Si. Hasil

wawancara dengan ketua jurusan pendidikan teknik elektro bahwa

keterlambatan belajar mahasiswa bukan hanya kesalahan mahasiswa tetapi

beban studi yang terlalu banyak ditambah dengan adanya tugas akhir dan

skripsi yang dirasakan berat oleh mahasiswa.

b. Sebaiknya ada pemeriksaan bentuk fisik oleh ketua jurusan mengenai

Sistem Acara Perkuliahan yang dibuat oleh dosen setiap semester agar

dosen konsisten terhadap materi yang akan diberikan pada perkuliahan.

Hal inipun untuk menghindari terjadinya overlapping pemberian materi



perkuliahan oleh beberapa dosen dalam pelaksanaannya serta

diterapkannya penghargaan dan sangsi bagiyang melanggar aturan.

c. Sebaiknya uraian materi (deskripsi silabi) dicantumkan pada lembaran

absen mahasiswa yang dibuat selama ini oleh Puskom UPI atau BAAK

agar dosen dan mahasiswa dapat memeriksa bersama-sama sistematika

urutan materi perkuliahan yang akan dilaksanakan dansudah dijelaskan.

d. Sebaiknya praktikum yang belum ada alat /instrumennya di laboratorium

dilaksanakan di instasi lain, misalnya di LIPI, TTUC, ITB dan lembaga

lainya dengan cara menjalin kerjasama, karena selama ini belum

dilaksanakan, sehingga masalah kekurangan peralatan praktikum dapat

diatasi yang memungkinkan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.

e. Fasilitas untuk perkuliahan sebaiknya berkorelasi dengan penambahan

jumlah mahasiswa di jurusan pendidikan teknik elektro FPTK UPI,

sehingga terjadi rasionalisasi yang ideal yang memungkinkan mahasiswa

dalam melaksanakan kuliah menjadi aman dan nyaman.

f. Manajemen perkuliahan secara totalitas perlu diperbaiki baik oleh

pimpinan jurusan yang mempunyai otoritas pengembangannya dan

manajemen perkuliahan di dalam kelas secara teknis oleh dosen. Dengan

cara melanjutkan sekolah atau mengadakan pelatihan-pelatihan

manajemen perkuliahan merupakan pengembangan kemampuan dosen

dalam meningkatkan kemampuannya.



Pengelolaan pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi merupakan

suatu proses belajar mengajar. Dalam proses tersebut dengan struktur,

urutan, dan peranaimya masing-masing setidak-tidaknya mencakup

delapan komponen yaitu tujuan, bahan, metoda, pengajar (dosen),

mahasiswa, fasilitas, interaksi, dan evaluasi. Proses belajar mengajar (

perkuliahan) sebagai sistem, prosesnya adalah mengkordinasikan

sejumlah komponen belajar mengajar, yaitu tujuan, bahan, metoda, dosen,

mahasiswa, fasilitas, interaksi, dan evaluasi sebagai unpan balik. Sehingga

setiap komponen saling berhubungan, bergantung, dan mempengaruhi

satu sama lain untuk mencapai tujuan ." Komponen-komponen ini akan

mempengaruhi terhadap hasil belajar mahasiswa" (Astim Riyanto, 2003 :

48).

Faktor bahan yaitu termasuk program kurikulum/silabi atau materi

perkuliahan akan ikut menentukan bagaimana proses belajar itu terjadi

dan bagaimana hasil yang diharapkan atau kualitas lulusan yang

dihasilkan akan tergantung pada program kurikulumnya. Oleh sebab itu

"tarafkesukaran sertakompleksitas bahan yang harus dipelajari jugabesar

pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar atau prestasi mahasiswa " (

Astim Riyanto, hal 51).

Dengan beban studi yang banyak (SKS-nya) atau terlalu banyak

macam ragam nama mata kuliah akan mempengaruhi terhadap prestasi

belajar dan lamanya belajar mahasiswa. Sehingga "mutu lulusan yang
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pada hakekatnya merupakan dampak dari penggunaan kurikulum atau

program yang dipergunakan" ( Oemar Hamalik, 2003: 5 ).

Untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa, maka dosen

dituntut memiliki kemampuan melakukan pemilihan bahan yang

representatif dan mengorganisasinya, aktualitasnya, strukturnya,

korelasinya, dan fungsionalitasnya atau kemanfaatannya bagi masa depan

mahasiswa. "Walaupun program /kurikulum sejumlah materi-materi

perkuliahan, namun program itu harus menyentuh kepentingan peserta

didik (mahasiswa)" (Daman Hermawan dan Asep S, 2003: 70).

Fasilitas atau sarana merupakan faktor instrumental yang harus

direncanakan, diadakan dan dievaluasi keberadaanya dan kelengkapannya

karena faktor ini akan mempengaruhi proses (perkuliahan) dan hasil

belajar. Faktor ini dapat berwujud perangkat keras seperti perlengkapan

belajar, alat praktikum, laboratorium, studio, pusat komputer, internet,

perpustakaan, kebun percobaan, bengkel, balai pertemuan ilmiah yang

termasuk pada prasarana belajar. Termasuk pada sarana belajar : alat-alat

praktikum, slide projector, over head projector, film projector, videotape,

cassette recorder, kamera, pesawat radio, pesawat televisi, dan komputer.

Yang termasuk pada media pengajaran misalnya, buku, jurnal, film,

film slide, lagu, foto, globe, dll. Sedangkan yang berwujud perangkat

lunak seperti kurikulum, program, pedoman belajar, dan sebagainya. "

Faktor-faktor ini jelas akan berpengaruh terhadap proses perkuliahan dan



hasil belajar " ( Astim Riyanto, 2003 : 53). " Bangunan dan

perlengkapan sekolah tersebut diadakan dengan berlandaskan pada

program pendidikan atau kurikulum yang berlaku, sehingga dengan

adanya kesesuaian itu memungkinkan fasilitas yang ada benar-benar

menunjang jalannya proses pendidikan" ( Endang Hermawan dan Sukarti

N,2003:116).

Menurut George Brown dan Madeleine Atkins ( 1988 : 23 )

"menggunakan alat bantu dalam proses periculiahan seperti audio-visual

untuk meningkatkan kejelasan, rangsangan, dan minat dalam

menyampaikan materi perkulihan dan merupakan kompenen kemampuan

dosen dalam memberikan perkuliahan". Oleh sebab itu alat bantu dalam

proses perkuliahan sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman

yang berdampak pada peningkatan hasil belajar.

Pengelolaan pelaksanaan periculiahan secara umum akan dikelola oleh

manajer atau ketua jurusan yang berperan mengkordinasikan berbagai

komponen seperti : tujuan, bahan/program, metoda, pengajar (dosen),

mahasiswa, fasilitas, interaksi, dan evaluasi; termasuk pelayanan

administratifdan akademik. Tetapi secara khusus pengelolaan periculiahan

di dalam kelas atau diluar kelas ( kuliah lapangan) akan menjadi otoritas

dosen sehingga tenaga pengajar atau dosen harus mempunyai kemampuan

atau keterampilan membuat rencana kuliah, pola kepemimpinan,

pengelolaan kelas, pengetahuan dalam bidang ilmunya. Dalam kaitan itu "
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dosen ditantang untuk melaksanakan peranannya sebagai informator,

organisator, konduktor, motivator, katalisator, director, inisator,

moderator, transmitter, fasilitator, danevaluator" (Astim Riyanto, 2003 :

138).

Dalam melaksanakan perkuliahan seorang staf pengajar (dosen)

diharuskan membuat Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang disusun dari

mulai menentukan atau merumuskan : Tujuan umum periculiahan, Tujuan

khusus perkulihan, Materi perkuliahan, Kegiatan belajar mengajar ( atau

rincian kegiatan dosen) dan kegiatan mahasiswa, Media dan alat bantu

mengajar, Evaluasi dan Sumber bacaan. Dengan demikian bahwa dosen

dalam melaksanakan perkuliahan harus sudah mempunyai persiapan

dalam melaksanakan perkuliahan. Bilaprosedur ini dilaksanakan olehstaf

pengajar atau dosen tidak akan terjadi ketidak konsistenan dosen dalam

memberikan materi perkuliahan dan tidak akan terjadi over lapping

penyampaian materi perkuliahan oleh masing-masing dosen karena SAP

menjadi acuan standar minimal bagi pelaksanaan periculiahan. Dengan

demikian akan terjadi keteraturan pelaksanaan perkuliahan dan "tugas

utama dosen adalah mendidik mahasiswa dan membantu untuk belajar

mendidik dirinya sendiri" (Astim Riyanto, 2003 : 136). Sedangkan

menurut Tjipto Utomo dan Kees Rijter ( 1989 ; 19). "konstruksi kuliah

terdiri dari empat tahap yang saling berkaitan yaitu sasaran belajar, fungsi

pengajaran, bentuk pengajaran, dan evaluasi"



Menurut George Brown dan Madeleine Atkins (1988 : 19)

"kemampuan utama dosen dalam memberikan perkuliahan adalah

penjelasan memberikan informasi, memberikan rangsangan, dan

melakukan persiapan sebelum melaksanakan perkuliahan". Kemampuan

tersebut sangat berhubungan dengan tujuan, kebutuhan, pemahaman, dan

motivasi dalam belajar. Selanjutnya Brown dan Atkins menyebutkan

bagaimana kemampuan menggunakan alat bantu, menggunakan metoda,

memberikan motivasi baru selama kuliah, melibatkan siswa dalam

kelompok diskusi, membandingkan berbagai pendapat dari dosen lain,

kemampuan membuat pembukaan pada awal periculiahan, dan penutupan

kuliah. Disampingitu kemapuan mengevaluasi periculihan dan bagaimana

reaksi siswa sebagai umpan balik dalam memperbaiki perkuliahan.

Kemampuan-kemampuan dosen tersebut akan menentukan dan

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa atau prestasi mahasiswa.

Kemampuan dosen dalam perkulihan " diharapkan dapat menumbuhkan

kemampuan mahasiswa untuk menerapkan hasil belajarnya dalam

kehidupan saat ini dan masa yang akan datang" ( Astim Riyanto, 2003 :

139).

3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa manajemen belajar mahasiswa

berkonstribusi sebesar 32,42 % terhadap prestasi akademik,berarti belum

ditata secara optimal oleh mahasiswa. Oleh sebab itu sebaiknya dosen pada

saat memberikan perkuliahan memberikan penjelasan-penjelasan cara
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mengatur belajar yang baik dan berhasil. Agar mahasiswa lebih termotivasi

lagi untuk belajar dan dapat meningkatkan prestasi akademiknya.

Prestasi belajar (prestasi akademik) mahasiswa dipengaruhi oleh

berbagai faktor dari diri mahasiswa itu sendiri antara lain bagaimana

manajemen belajar mahasiswa sehari-harinya ?, bagaimana cara belajar

mahasiswa ? . "Faktor kondisi individu mahasiswa merupakan yang paling

menentukan, berpengaruh, terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa" (

Astim Riyanto, 2003 :52).

Faktor kondisi individu mahasiswa dapat dibedakan menjadi dua

kelompok yaitu, kondisi fisiologis yang berhubungan dengan kondisi

kesehatan seseorang atau fisik misalnya kondisi pancaindra, pengelihatan,

pendengaran, kondisi seseorang mudah mengantuk. Semua kondisi fisik ini

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Kondisi psikologis individu

mahasiswa yang berhubungan dengan minat, kecerdasan, bakat, dan motivasi.

Sedangkan menurut Silvia Sukirman "aspek psikologis mahasiswa

mempengaruhi keberhasilan studi". " Motivasi dapat didefimsikan sebagai

tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke

arah suatu tujuan tertentu ( Cliffor T. Morgan et al, 1986). Demikian juga

pendapat George Brown dan Madeleine Atkins "tanpa motivasi mahasiswa

dalam perkuliahan akan kehilangan pemahaman terutama kehilangan

konsentrasi". Oleh karena itu dalam belajar harus penuh motivasi, minat,

bakat, dan kecerdasan yang terintegrasi agar didapatkan hasil yang lebih baik.
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" Mahasiswa harus didorong supaya dalam kelas mengikuti perkuliahan

secara aktif dan juga belajar di rumah" ( Tjipto Utomo dan Kees Ruijter,

1985 :32).

Faktor intelegensia mahasiswa merupakan faktor pendukung

keberhasilan studi, apalagi jika didampingi dengan bakat,dan minat yang

sesuai. Tetapi kekurangan intelegensia selalu dapat diatasi dengan motivasi,

serta bakat, dan minat yang kuat.

Untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dengan sendirinya

harus memanage belajar dengan baik diantaranya melalui prosedur cara

belajar yang efisien, yaitu : cara mengikuti kuliah yang teratur, cara membaca

buku yang teratur dan kontinyu, cara membuat catatan yang rapih dan

sistematis, cara bertanya pada saat kuliah, cara belajar sendiri, cara belajar

berkelompok, cara menyusun karya tulis, cara menggunakan perpustakaan,

cara menghafal, dan cara menghubungi dosen. (Astim Riyanto, 2003 : 121).








