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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneiitian dan pembahasan yang telah

diuraikan pada bab sebeiumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Proses belajar mengajar di lingkungan prodi manajemen Unika

Parahyangan Bandung berlangsung cukup efektif. Indikatornya

antara lain adaiah : (a), adanya keinginan mahasiswa untuk

menyelesaikan studi dengan tepatwaktu dan adanya (b) keinginan

mahasiswa untuk meraih prestasi tinggi. Hat ini sesuai dengan

pendapat Chickering dan Gamson yang menekankan kedua aspek

itu untuk menilai efektif tidaknya sebuah proses belajar-mengajar

di perguruan tinggi. Berbagai faktor menyebabkan efektifitas itu,

antara tain adatah kinerja dosen yang secara parsial memberikan

kontribusi signifikan yakni sebesar 13.61%. Adapun sisanya

sebesar 86.39% dipengaruhi oteh faktor-faktor lain diluar variabel

X, misalnya sarana akademik dan lingkungan belajar.

2. Manajemen belajar mahasiswa angkatan 2002-2003, secara

umum dapat dikatakan kurang berkuaiitas. Indikator bagi hal ini

misalnya respon terbesar para responden yang menyatakan

bahwa tidak seiaiu mereka merencanakan studi dengan cermat.
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Jawaban kadang-kadang untuk item pertanyaan ini adaiah sebesar

61 %. Berbagai faktor menjadi pemicu rendahnya kualitas

manajemen belajar ini, antara lain peran dosen yang kurang

optimal misalnya dalam memberikan penghargaan kepada karya-

karya mahasiswa. Disamping itu, dosen juga kurang melakukan

kontrol terhadap berbagai tugas yang diberikannya kepada

mahasiswa. Hal lain yang berpengaruh adaiah lingkungan

pertemanan dan perencanaan studi datam bentuk paket. Ini sangat

berpengaruh kepada motivasi pebelajar untuk menata kegiatan

belajamya secara optimal.

3. Kinerja dosen secara parsial berpengaruh secara signifikan

terhadap efektifitas proses belajar mengajar di prodi manajemen

Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Koefisien determinasi

variabel mi adaiah sebesar 13.61 %. Berbagai faktor menjadi

penyebab tingginya kualitas kinerja para dosen ini, misalnya

penghargaan dari iembaga baik yang sifatnya materiil maupun

moril.

4. Adapun manajemen belajar mahasiswa secara parsial berkorelasi

negatif sebesar -0.004%. Hal ini terjadi karena peran dosen untuk

beberapa poin misalnya dalam memberikan penghargaan kepada

karya-karya akademik mahasiswa, menarik minat mahasiswa

sehingga mereka bersedia untuk meningkatkan kualitasnya

belajamya, kurang optimal. Disamping flu, dari mahasiswa kurang
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adanya konsistensi dalam mencapai tujuan yang hendak diraih.

Bahkan dalam beberapa kasus, mahasiswa tidak memiliki tujuan

yang jelas menyangkut kegiatan belajamya. Hal ini antara lain

disebabkan oleh model perencanaan studi yang disajikan dalam

bentuk paket. Sehingga suka atau tidak mahasiswa harus

menerima itu. Hal ini lebih diperburuk lagi oleh peran dosen

pembimbing yang kurang optimal melaksanakan tugas dan

fungsinya.

5 Kineja dosen dan Manajemen Selajar Mahasiswa secara simultan

(bersama-sama) berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas

proses belajar mengajar di program studi manajemen UNIKA

Parahyangan Bandung, yakni sebesar 13.56%. Ini berarti, peran

dosen dalam rangka melangsungkan proses belajar mengajar

sangat besar. Namun demikian, peran itu menjadi kurang

bermakna karena tidak adanya partisipasi positif dari para

mahasiswa, sehingga bila dibandingkan dengan peran dosen

secara parsial, koefisien determinasi dalam hat ini berkurang,
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B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan yang penuiis utarakan diatas,

selanjutnya dapat kami kemukakan rekomendasi-rekomendasi kepada

semua pihak yang berkepentingan, khususnya pihak pimpinan dan

pengambil keputusan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan

Bandung, sebagai berikut:

1. Menyangkut efektifitas proses belajar-mengajar, pihak pimpinan

khususnya di lingkungan prodi manajemen UNIKA Parahyangan

harus melakukan peneiitian lebih lanjut secara sungguh-sungguh

dan komprehen terhadap faktor-faktor apa saja yang

sesungguhnya memberikan pengaruh terbalik kepada efektifitas

proses belajar mengajar itu sendiri, disamping yang sudah

diperoleh disini yakni manajemen belajar mahasiswa yang lemah.

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk

meningkatkannya.

Satu modal penting adaiah, bahwa kinerja para dosen di

lingkungan prodi ini sudah masuk katagori BAIK, dan ini harus

dipelihara dan diupayakan terus meningkat, misalnya dengan

melakukan pembinaan-pembinaan secara kontinyu, disamping

melakukan reward dan punishment secara konsisten dan adit.

Berkaitan dengan hal ini, prinsip manajemen berdasarkan orang

bisa dijadikan referensi. Datam konteks pengembangan kualitas

dosen, sangat mungkin akan terjadi konflik baik yang sifatnya
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individu, kelompok maupun antar kelompok, yang bernuansa

tuntutan-tuntutan perubahan. Berkaitan dengan tuntutan ini, pihak

pimpinan prodi sebagaimana halnya pimpinan universitas bisa

memperhatikan model proses perubahan yang dikembangkan Kurt

Lewin yang mencakup tiga tangkah yakni: tahap pencairan, tahap

pengubahan dan tahap pembekuan (Fattah : 2003, 40).

2. Berkaitan dengan manajemen belajar mahasiswa, periu adanya

kegiatan konseting baik sifatnya klasikal maupun indidividuat guna

memberikan motivasi kep3da mereka. Datam kegiatan ini periu

adanya penekanan bahwa modet belajar di perguruan tinggi adatah

model belajar mandiri yang sangat menuntut komitmen dari setiap

individu yang melaksanakannya. Sebagaimana sementara

terungkap oleh peneiitian ini, bahwa tidak optimalnya manajemen

belajar mahasiswa terutama terkesan karena tidak ditetapkannya

arah dan target yang jelas oleh kebanyakan mahasiswa prodi

manajemen. ideatnya, setiap mahasiswa sudah membekali diri

dengan pengetahuan tentang Management By Objective (MBO)

yang pertama kali ditawarkan oleh Peter F. Drucker. Mengadaptasi

Reddin, kepada setiap mahasiswa periu ditanamkan bahwasanya

MBO akan efektif bila terdapat unsur-unsur (Fattah : 2003, 34):

1. Komitmen kepada program yang dibuatnya;

2. Adanya sasaran akhir yang jelas;

3. Adanya sasaran tiap tingkat yang pasti;
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4. Adanya peran aktifpihakfakultas

5. Adanya otonomi dalam pelaksanaan rencana

6. Adanya penilaian prestasi yang obyektif

Dengan kegiatan konseling yang dilaksanakan secara sistematis

dan berkelanjutan ini diharapkan terjadinya perubahan-perubahan

dalam kegairahan para mahasiswa untuk melakukan penataan

terhadap kegiatan belajamya. Disamping itu, konseling tidak

hanya disediakan bagi mahasiswa, melainkan juga bagi para

orang tua yang menginginkan keberhasilan optimal studi putra-

putrinya.






