
BAB III

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tahgp Orients!,

Sebelum mengadakan penelitian di lapangan, peneliti

mencari lembaga pendidikan yang memiliki peserta-didik (sis-

wa atau mahasiswa) beraneka-ragam. Di antara beberapa lemba

ga pendidikan yang memiliki peserta-didik beraneka-ragam ,

peneliti memilih lembaga pendidikan Politeknik A yang bera -

da di Kota A. Ketika diadakan kunjungan tidak resmi yang per

tama, diperoleh informasi bahwa lembaga pendidikan Politekr-

nik yang dipimpinnya memiliki peserta-didik (mahasiswa) yang

berlatar belakang beraneka-ragam, yakni berasal dari lulusan

SMUTA (Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas) dan SMKTA (Seko -

lah Menengah Kejuruan Tingkat Atas). Ia pun menjelaskan bah

wa merasa gembira ada "orang pendidikan" mengadakan peneli -

tian di lembaga pendidikan yang ia pimpin (Lap.nomor 1.).

Walaupun secara lisan, pada waktu itu ia sudah memberikan

ijin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian di sana.

B. Tahap Eksplorasi

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kurikulum

dan pengalaman mahasiswa dalam mengatasi kesulitan yang di -

hadapinya. Oleh karena di Politeknik terdapat beberapa ju -

rusan dan program studi maka dalam penelitian ini lebih
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ditujukan kepada analisis kurikulum, pelaksanaan belajar -

mengajar dan pengalaman mahasiswa di Jurusan Sipil Program

Studi Bangunan Gedung.

Menurut informasi dari staf pengajar, mahasiswa Po

liteknik yang berasal dari lulusan SMA memiliki prestasi

yang lebih baik jika dibandingkan dengan prestasi mahasis

wa lulusan STM dalam mata pelajaran Eksakta, tetapi mereka

lebih rendah prestasinya dalam mata pelajaran keteknikan .

Sebaliknya, mahasiswa Politeknik lulusan STM memiliki pres

tasi yang lebih baik daripada mahasiswa lulusan SMA dalam

mata pelajaran keteknikan, tetapi mereka lebih rendah dalam

mata pelajaran Eksakta (Lap.nomor 2, 3» 4, 7, 8 dan 12).

Oleh karena mereka berasal dari SLA (Sekolah Lanjutan Atas)

yang berbeda, SMA dan STM, ada kecenderungan pengetahuan

mereka yang diperoleh sebelum memasuki Politeknik akan ber

beda- sesuai dengan tujuan sekolah masing-masing. Yang men -

jadi pertanyaan adalah sejauh mana terdapat kesenjangan an

tara bahan pengajaran yang terdapat dalam kurikulum SMA,

STM dan kurikulum Politeknik ?.

Setelah memperoleh informasi bahwa mahasiswa Politek

nik terdiri atas mahasiswa lulusan SMA dan STM akan tetapi

jumlah mahasiswa lulusan STM jauh lebih kecil jika dibanding

kan dengan.jumlah mahasiswa lulusan SMUTA CLap.nomor 1, 2 ,

dan Tabel l.).maka muncul pertanyaan : Mengapa jumlah maha -

siswa yang lulus tes-masuk calon mahasiswa Politeknik yang

berasal dari para lulusan SMKTA hanya sedikit ?
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Tabel : 1.

DAFTAR MAHASISWA YANG DITERIMA DI POLITEKNIK
DARI TAHUN AJARAN 1982/1983 SAMPAI DENGAN 1988/1989

No.
TAHUN

AJARAN

SIPIL MESIN LISTRIK

KET.
SMU SMK SMU SMK SMU SMK

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 . 1982/1983 54 4 46 4 48 3

2 1983/1984 50 2 51 1 50 0

3 1984/1985 49 2 47 1 45 3

4 1985/1986 50 2 46 2 45 3

5 1986/1987 50 0 45 3 46 2

6 1987/1988 47 1 46 2 k3 5

7 1988/1989 48 3 48 0 48 3

Keterangan :

SMU = Sekolah Menengah Umum

SMK = Sekolah Menengah Kejuruan
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Menurut informasi bahwa tes-masuk calon mahasiswa

terdiri atas materi Matematika dan Fisika, sedangkan selu-

ruh calon mahasiswa harus mengikuti tes-masuk yang sama .

Informasi lain adalah tes-masuk itu lebih menguntungkan pa

ra peserta tes yang berasal dari lulusan SMA. Dari mahasis

wa Politeknik yang berasal dari lulusan STM diperoleh in -

formasi bahwa mereka bisa lulus dengan jalan belajar sendi

ri mempelajari buku-buku SMA dan mempelajari soal-soal be -

kas tes-masuk tahun yang telah lalu (Lap.nomor 1, 2, 10 dan

14). Yang menjadi pertanyaan adalah : Sejauh mana terdapat

kesenjangan (diskripansi) materi ( soal) tes-masuk calon

mahasiswa Politeknik dengan materi Matematika dan Fisika

yang terdapat dalam GBPP (Garis-Garis Besar Program Penga -

jaran) SMA dan STM ?.

Berdasarkan informasi yang diuraikan di atas pada da-

sarnya menyatakan bahwa mahasiswa Politeknik terdiri atas

mahasiswa lulusan dari SMA dan STM. Selain itu diperoleh in

formasi yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan prestasi

belajar antara mahasiswa yang bersangkutan. Berdasarkan in

formasi tersebut muncul pertanyaan, bagaimanakah perlakuan

(treatment) para pelaksana kurikulum dalara pelaksanaan pro

ses belajar-mengajar ? Bagaimana tanggapan mahasiswa Poll -

teknik terhadap pelaksanaan proses belajar-mengajar di sa -

na ?.

Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan

di atas, peneliti mengumpulkan berbagai informasi melalui
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wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang diper

oleh disajikan secara terpisah dari thesis ini, akan tetapi

isinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari thesis ini.

Di dalam penelitian ini, data yang diperoleh diolah (diana -

lisis) dalam dua bagian, yakni bagian pertamaf membahas ten

tang kesenjangan antara kurikulum SMA, STM Bangunan Gedung

dan Politeknik Bangunan Gedung. Untuk mengetahui kesenjangan

tersebut, peneliti mengadakan analisis relevansi berdasarkan

mata pelajaran dan bahan pelajaran yang terdapat dalam kuri

kulum SMA, STM Bangunan Gedung dan Politeknik Bangunan Ge -

dung. Bagian kedua, membahas tentang pengalaman mahasiswa da

lam mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh kesenjangannya

itu. Pada bagian ini secara berturut-turut akan disajikan

tentang perlakuan staf pengajar terhadap mahasiswa ; pengala

man mahasiswa dalam menghadapi mata kuliah keteknikan ; pe

ngalaman mahasiswa dalam menghadapi mata kuliah Fisika dan

Matematika ; dan pengalaman mahasiswa dalam menghadapi mata
kuliah praktek.

 



BAGIAN PERTAMA :

PERBANDINGAN KESENJANGAN ANTARA MATA PELAJARAN DAN BAHAN

PENGAJARAN SMA, STM BANGUNAN GEDUNG

DAN POLITEKNIK BANGUNAN GEDUNG

Untuk mengetahui sejauh mana terdapat kesenjangan an

tara kurikulum SMA, STM Bangunan Gedung dan Politeknik Ba -

ngunan Gedung, peneliti mengadakan analisis relevansi terha

dap kurikulum tersebut. Berikut ini secara berturut-turut

akan disajikan relevansi antara mata pelajaran kurikulum SKA,

STM Bangunan Gedung dan Politeknik Bangunan Gedung; relevan

si antara bahan pengajaran kurikulum SMA, STM Bangunan Gedung

dan Politeknik Bangunan Gedung; dan perihal tes-masuk calon

mahasiswa Politeknik.

l* ftelevansi antara Mata Pelaiarqn kurikulum SMA. STM R^im..

an Gedung dan Poli^knik Bangunan Gedung.

Hasil observasi terhadap pelaksanaan proses belajar-

mengajar mata pelajaran Teknik Satu (I.Ukur Tanah), menunjuk

kan bahwa mahasiswa lulusan STM memiliki kemampuan yang lebih

baik daripada teman-temannya. Pada saat diberi tugas untuk di-

selesaikan di dalam kelas, Edi, salah seorang mahasiswa lulus

an STM mampu menyelesaikannya dengan waktu tercepat dan hasil-

nya benar (Lap.nomor 10). Sedangkan dari "percakapan kami pada

saat mewawancarai Edi adalah sebagai berikut :

Pene : Waktu mengumpulkan tugas, Edi kelihatannya paling
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duluan, raengapa bisa begitu ?

Edi : Begini pak ..., sebenarnya pelajaran tadi sudah per

nah saya peroleh di SLA. Jadi terus terang saja saya
sudah menguasainya.

Panel : Oh begitu yah. Apa semua mata pelajaran sudah pernah
diperoleh di SLA ?

Edi : Tidak pak, hanya "kebanyakan" materi keteknikan su -

dan pernah diperoleh di SLA.

Penel : Jadi hanya mengulang saja yah ?

Maksud saya begini pak, banyak mata kuliah di sini

sama dengan di SLA tetapi materinya ada yang mengu -
lang ada juga yang melanjutkan.

Oh ... begitu, bagaimana dengan mata kuliah yang la
in, maksud saya di luar keteknikan ?

Justru itu pak, saya ini kadang-kadang jadi tempat
bertanya teman-teman tetapi sekali-sekali saya yang
banyak bertanya pada mereka. Yang jelas penguasaan
pelajaran Matematika dan Fisika saya masih di baivah
teman-teman saya.

Penel : Lho, kenapa begitu ? Apa alasannya Ed ?

Begini pak, pelajaran Matematika dan Fisika itu per
nah diperoleh di SLA tetapi sangat minim sekali, se
dangkan di sini pelajaran tersebut cukup tinggi.

Akibatnya beberapa bagian materi pelajaran Matematika

dan Fisika merupakan "barang baru" bagi saya. (Lap.
nomor 10).

Edi

Penel

Edi

Edi
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Berdasarkan pengakuan Edi ternyata banyak mata pela

jaran keteknikan yang sudah diperoleh di SLA walaupun di si

ni ada yang diulangi lagi,ada pula yang dilanjutkan atau di-

perdalara. Ia pun mengakui bahwa kemampuannya dalam mata pe -

lajaran Matematika dan Fisika masih di bawah teman-temannya

yang berasal dari SMA karena, menurut dia, materi pelajaran

tersebut hanya sedikit diperoleh di SLA.

Pernyataan serupa diberikan oleh Feri, mahasiswa lu

lusan STM, pada percakapan kami tanggal 4 Maret 1989. Dia

menyatakan tidak ada kesulitan dalam mata pelajaran keteknik

an karena sudah pernah mengenai di SLA. Akan tetapi dia me -

ngakui kelemahannya dalam mata pelajaran Matematika dan Fi -

sika karena selama di SLA kurang begitu terlatih (Lap.nomor
13).

Lain halnya dengan pernyataan Budi, mahasiswa lulusan

SMA, ..dia menganggap mata pelajaran Matematika dan Fisika ti

dak menjadi masalah baginya karena banyak materi tersebut te

lah diperoleh selama di SLA. Dia mengakui bahwa di Politeknik,
mata pelajaran Matematika dan Fisika ada yang mengulang, ada

juga yang melanjutkan atau bahkan diperkaya (Lap.nomor 11).

Berdasarkan informasi di atas tampak terdapat perbeda-

an pengetahuan para mahasiswa yang berasal dari SMA dan STM.

Apakah hal itu disebabkan karena kurikulumnya yang berbeda ?

Apabila kita perhatikan dari nama sekolah mereka memang sudah

berbeda, yakni "Umum" dan "Kejuruan" yang tentunya kurikulum

nya pun akan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai oleh
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kedua sekolah tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana persa-

maan dan perbedaan kurikulum kedua sekolah tersebut peneli

ti berusaha mengumpulkan beberapa informasi yang antara la

in berupa dokumen resmi berupa Garis-Garis Besar Program

Pengajaran (GBPP) baik SMA, STM ataupun Politeknik. Setelah

itu diadakan analisis relevansi (kesesuaian) antara mata pe

lajaran SMA, STM dan mata kuliah Politeknik. Analisis ini

hanya berdasarkan nama-nama mata pelajaran yang tertulis da

lam GBPP SMA dan STM Bangunan Gedung dan GBPP Politeknik Ba

ngunan Gedung.

Untuk mempermudah proses analisis relevansi (kesesuei-

an) mata pelajaran tersebut maka diadakan pemberian "kode"

pada setiap mata pelajaran atau mata kuliah sesuai dengan se

kolah yang bersangkutan. Mata pelajaran SMA diberi kode de -

ngan diawali huruf SMU diikuti oleh lima angka, mata pelajar

an STM diberi kode dengan diawali huruf SMK diikuti oleh lima

angka, begitu juga mata kuliah Politeknik diberi kode dengan

diawali huruf POL dan diikuti oleh lima angka tertentu. Ke li

ma angka tersebut memiliki art! masing-masing, yakni dua ang

ka pertama menunjukkan nomor urut mata pelajaran, satu angka

berikutnya menunjukkan kelas, satu angka berikutnya lagi me

nunjukkan semester dan angka yang terakhir menunjukkan kre -

dit. Sebagai contoh misalnya kode POL. 09312 artinya :

POL = Mata kuliah yang termasuk kurikulum Politeknik.

09 = Nomor urut mata kuliah tersebut adalah sembilan.
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3 = Mata kuliah tersebut diajarkan (diberikan) pada kelaa

(tingkat) tiga.

1 = Mata kuliah tersebut diajarkan pada semester satu di

tingkat yang bersangkutan (pada contoh tingkat tiga),

2 = Besarnya bobot kredit semester mata pelajaran terse -

but adalah dua.

Nomor kode tiap mata pelajaran dan mata kuliah dapat

dilihat pada Lampiran 2, Lampiran 3 dan Lampiran 4.

Mata kuliah yang dianalisis kesesuaiannya adalah se

mua mata kuliah keteknikan baik berupa teori maupun praktek

ditambah mata kuliah Matematika dan Fisika yang berada pada

kurikulum Politeknik. Mata pelajaran STM yang dianalisis ke

sesuaiannya adalah semua mata pelajaran yang termasuk Mata

Pelajaran Dasar Kejuruan (MPDK) dan seluruh mata pelaja2-an

yang termasuk ke dalam Mata Pelajaran Kejuruan (MPK). Adapun

mata pelajaran SMA yang dianalisis kesesuaiannya adalah se -

luruh mata pelajaran yang termasuk Program Pilihan dan mata

pelajaran Program Inti yang sama dengan nama mata pelajaran

yang termasuk Program Pilihan kecuali Bahasa Inggris.

Relevansi (kesesuaian) nama-nama mata pelajaran yang

ada di SMA dan STM dengan mata kuliah Politeknik Bangunan

Gedung dapat dilihat pada Lampiran 5. Pada kolom tiga, ke -

sesuaian dengan STM, ada yang terisi ada juga yang kosong,,

Apabila terisi berarti mata kuliah yang Politeknik yang ber-

nomor urut sama ada kesesuaian dengan mata pelajaran STM .
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Misalnya pada kolom tiga, nomor urut tujuh tertulis kode

SMK. 15112 berarti mata kuliah POL. 07113 (Fisika) ada di

Politeknik dan mata pelajaran dengan kode SMK 15112 (Fisi

ka I) ada di STM yang diajarkan pada semester satu, kelas

satu dengan bobot kredit dua.

Pada kolom empat, kesesuaian dengan SMA, juga ada

yang terisi ada juga yang kosong. Apabila terisi berarti

mata pelajaran tersebut ada di SMA tetapi jika kosong ber

arti mata pelajaran tersebut tidak ada di SMA. Sebagai con-

toh pada kolom empat nomor urut tujuh tertulis SMU. 13112,

hal ini berarti bahwa di SMA terdapat mata pelajaran Fisi

ka.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian (relevansi)

antara mata pelajaran yang terdapat pada GBPP SMA dan STM

Bangunan Gedung dengan mata kuliah yang ada dalam kuriku -

lum Politeknik Bangunan Gedung seperti terdapat pada Lam -

piran 5, ternyata ada enambelas mata pelajaran STM yang se

suai dengan mata kuliah Politeknik, dan ada dua mata pela -

jaran SMA yang sesuai dengan mata pelajaran Politeknik yak-

ni Matematika dan Fisika. Persentase mata pelajaran STM Ba

ngunan Gedung adalah :

Rk = jumlah mata pelajaran yang sama
jumian semua mata pelajaran "

=|£ x100ft =43,25#
Adapun persentase mata kuliah Politeknik yang sesuai dengan
mata pelajaran SMA adalah :
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Rv = jumlah mata pelajaran yang sama
jumlah semua mata pelajaran

=?ff- x 100# = 5,kl%

Persentase di atas digunakan hanya untuk raembedakan

kesesuaian antara kurikulum SMA, STM Bangunan. Gedung dan

Politeknik berdasarkan nama mata kuliah. Oleh karena itu.

penggunaan. ruraus tersebut harus berhati-hati karena "isi"

dari mata kuliah yang dianggap ada kesesuaiannya itu tidak

seratus persen sama.

Hasil analisis kesesuaian (relevansi) di atas menun

jukkan bahwa 43,25# mata kuliah Politeknik ada kesesuaian

dengan mata pelajaran STM dan hanya 5,41$ mata kuliah Poli

teknik yang sesuai dengan mata pelajaran SMA. Adapun mata

kuliah yang ada kesesuaian dengan mata pelajaran SMA juga
dengan mata pelajaran STM ada dua buah yakni Matematika dan

Fisika. Hal ini berarti kesenjangan,berdasarkan nama mata

kuliah,antara kurikulum SMA dan. Politeknik jauh lebih besar

jika dibandingkan dengan kesenjangan antara kurikulum STM

dan Politeknik. Muncul pertanyaan, sejauh mana tarap kesen

jangan antara bahan pengajaran yang terdapat dalam mata ku

liah yang ada di Politeknik, SMA dan STM ?. Sejauh mana ta -

rap kesenjangan antara bahan pengajaran yang terdapat dalam

mata kuliah yang ada di Politeknik dan STM. saja ?. Untuk itu

berikut ini akan disajikan analisis kesesuaian bahan penga
jaran mata kuliah Politeknik, mata pelajaran SMA dan STM.

Selain itu akan dianalisis bahan pengajaran mata kuliah
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Politeknik yang hanya sesuai dengan mata pelajaran STM.

2. Kesesuaian (Relevansi) antara Bahan Pengaiaran SMA. STM

Bangunan Gedung dan Mata Kuliah Politeknik Bangunan Ge-

> dung.

Untuk mengetahui hingga mana kesesuaian (relevansi)

antara bahan pengajaran yang terdapat dalam mata pelajaran

yang ada di SMA, STM dan Politeknik Bangunan Gedung maka

diadakan analisis terhadap mata pelajaran dan mata kuliah

Eksakta Satu (Fisika) dan Eksakta Dua (Matematika). Sedang

kan untuk mengetahui kesesuaian bahan pengajaran STM dan

Politeknik Bangunan Gedung dianalisis mata pelajaran dan

mata kuliah Teknik Satu (Ilmu Ukur Tanah). Tabel yang ter

dapat dalam Lampiran 6 dan Lampiran 7 menyajikan analisis

kesesuaian bahan pengajaran SMA, STM: Bangunan Gedung dalara

mata pelajaran Eksakta Satu (Fisika) dan Eksakta Dua (Ma -

tematika).

a. Relevansi Bahan Pengaiaran Fisika dan Matematika

Di dalam analisis ini dilihat kesesuaian Pokok Ba -

hasan dan Subr-Pokok Bahasan mata pelajaran Fisika yang ada

dalam GBPP SMA dan STM Bangunan Gedung dengan bahan penga

jaran yang ada dalam mata kuliah Fisika Politeknik Bangunan

Gedung.
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Pada kolom tiga dan empat yang terdapat dalam Lam -

piran 6 tertulis kode yang terdiri atas huruf Romawi dan

angka-angka. Huruf Romawi menandakan kelas, sedangkan ang

ka pertama menunjukkan Tujuan Instruksional Umum (TIU) ,

angka kedua adalah nomor Pokok Bahasan dan angka ketiga me

nunjukkan nomor Sub-Pokok Bahasan (GBPP SMA dan STM). Se -

bagai contoh, di dalam Tabel yang terdapat dalam Lampiran

6, untuk Pokok Bahasan tiga "Gerakan dalam Bidang Vertikal",

Sub-Pokok Bahasan satu "Percepatan Gravitasi" di dalam ko

lom tiga tertulis "ya" dan pada kolom empat tertulis

1/2.1.5. Hal itu berarti bahan pengajaran yang tertulis da

lam GBPP SMA dengan Tujuan Instruksional Umum dua, Pokok Ba

hasan satu dan Sub-Pokok Bahasan lima ada keseusian dengan

bahan pengajaran Sub-Pokok Bahasan 3.1. mata kuliah Fisika

di Politeknik Bangunan Gedung. Kode "kelas" pada bahan peng

ajaran yang ada dalam GBPP SMA perlu dicantumkan karena

ada nomor pokok bahasan atau sub-pokok bahasan yang sama

walaupun dalam kelas yang berbeda. Akan tetapi karena bahan.

pengajaran Fisika yang tercantum dalam GBPP STM memiliki

nomor Pokok.Bahasan yang berlanjut dari awal sampai akhir

maka kode "kelas" tidak perlu dicantumkan. Analisis rele -

vansi antara bahan Pengajaran Kurikulum Politeknik Bangun

an Gedung, untuk mata kuliah Fisika disajikan dalam tabel

yang terdapat pada Lampiran 6.

Dari hasil analisis kesesuaian (relevansi) antara

bahan pengajaran Eksakta Satu (Fisika) yang ada dalam
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GBPP SMA dan bahan pengajaran mata pelajaran yang sama yang

ada dalam kurikulum Politeknik Bangunan Gedung adalah seba

gai berikut :

a. Terdapat lima Sub-Pokok Bahasan yang ada dalam Kurikulum

Politeknik tidak terdapat dalam GBPP SMA. Sub-Pokok Ba -

hasan tersebut antara lain nomor : 7.1; 7.2; 7.4; 11.4

dan 13.5.

b. Bahan pengajaran Fisika yang diberikan di Politeknik Ba

ngunan Gedung, walaupun ada kesesuaian dengan Sub-Pokok

Bahasan SMA, ternyata untuk beberapa Sub-Pokok Bahasan

lebih lengkap dan terinci daripada bahan pengajaran SMA.

Persentase kesesuaian bahan pengajaran Fisika yang terdiri

atas delapan puluh enam Sub-Pokok Bahasan, yang ada dalara

Kurikulum Politeknik, dengan bahan pengajaran mata pelajar

an yang sama yang ada dalam GBPP SMA adalah :

Rmi = J-^lah Sub-Pokok Bahasan vang ?flBiiai
BU jumlah seluruh Sub-Pokok Bahasan

=-|| x100 %

= 94,19 %

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian (relevansi) an

tara bahan pengajaran Fisika yang ada dalam GBPP STM 1984

dan bahan pengajaran mata pelajaran yang sama yang ada dalam

Kurikulum Politeknik Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

a. Ada tigabelas Sub-Pokok Bahasan yang ada dalam kurikulum

Politeknik yang tidak terdapat dalam GBPP STM Bangunan
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Gedung. Sub-Pokok Bahasan tersebut antara lain nomor :

1.3; 3.1; 3.2; 5.1; 5.2; ^.3; 5.4; 5.5; 7.1; 7.2\ 7.4 ;

7.4; dan 7.6.

b. Bahan pengajaran Fisika yang diberikan di Politeknik Ju

rusan Bangunan Gedung yang ada kesesuaian dengan bahan

pengajaran STM 1984 Bangunan Gedung, hampir seluruhnya

lebih lengkap dan terinci daripada bahan pengajaran ma

ta pelajaran yang sama yang ada dalam GBPP STM Bangunan
Gedung.

Persentasi kesesuaian bahan pengajaran mata pelajaran Fi -

sika, yang diajarkan di Politeknik, terdiri atas delapau

puluh enara Sub-Pokok Bahasan dengan bahan pengajaran mata

pelajaran yang sama yang ada dalam GBPP STM Bangunan Gedung
adalah :

R =^ffi ff1*13 f°^k Bahasan van* ^m,^
BK jumlah seluruh Sub-Pokok Bahasan

=~$oL x100 %
= 84,88 %

Hasil analisis relevansi di atas menunjukkan bahwa

pertama, kesenjangan antara bahan pengajaran Fisika kuriku

lum SMA dan Politeknik lebih kecil dari pada kesenjangan an

tara kurikulum STM dan Politeknik. Kedua, kesenjangan ter -

sebut sangat kecil sekali. Sejauh mana terdapat kesenjangan
antara bahan pengajaran Matematika kurikulum SMA, STM dan
Politeknik ?
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Analisis relevansi antara Bahan Pengajaran Matema -

tika Kurikulum SMA 1984, STM 1984 Bangunan Gedung dan Po -

liteknik Bangunan Gedung, disajikan dalam tabel yang ter -

dapat pada Lampiran 7. Dari hasil analisis kesesuaian (re

levansi) antara Bahan Pengajaran Eksakta Dua (Matematika)

yang ada dalam GBPP STM dan Bahan Pengajaran mata pelajaran

yang sama yang ada dalam kurikulum Politeknik Bangunan Ge

dung, terdapat duapuluh Sub-Pokok Bahasan yang ada dalam

GBPP SMA 1984.

Persentasi kesesuaian Bahan Pengajaran Matematika yang ter

diri atas limapuluh sembilan Sub-Pokok Bahasan adalah :

o _ jumlah Sub-Pokok Bahasan yang sesuai
bu ~ ' ''* 'j' .•'•'i•• i•>'".»«•"••. H.. y, .i—-i..,,„

jumlah seluruh Sub-Pokok Bahasan

=-||- x100%
= 66,10 %

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian (relevansi) an

tara Bahan Pengajaran Matematika yang ada dalam GBPP STM

1984 Bangunan Gedung dan Bahan Pengajaran mata pelajaran

yang sama yang ada dalam kurikulum Politeknik Bangunan Ge -

dung, diketahui terdapat tigapuluh tujuh Sub-Pokok Bahasan

yang ada dalam GBPP STM 1984 Bangunan Gedung. Dengan demi -

kian persentase kesesuaiannya adalah :

r , = Jumlah Sub-Pokok Bahasan yang sesuai
jumlah seluruh Sub-Pokok Bahasan
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=-|2 x100 %

= 37,29 %

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa kesenjangan

antara bahan pengajaran Matematika kurikulum SMA dan Poli -

teknik jauh lebih kecil dari pada kesenjangan antara bahan

pengajaran Matematika kurikulum STM dan Politeknik. Kesen -

jangan tersebut cukup besar jika dibandingkan, dengan kesen

jangan bahan pengajaran Fisika kurikulum SMA, STM dan Poli

teknik.

Menurut GBPP SMA dan STM ternyata jumlah jam belajar

secara keseluruhan, baik dalam mata pelajaran Fisika maupun

Matematika, SMA lebih besar dari STM. Dengan demikian kesem

patan bagi para siswa SMA, untuk mendapatkan pengajaran Fi -

sika dan Matematika, lebih besar daripada kesempatan yang

dimiliki oleh para siswa STM. Untuk lebih jelasnya dapat di-

perhatikan Tabel 2 dan Tabel 3 berikut ini.

Tabel : 2

PERBANDINGAN JUMLAH JAM BELAJAR

ANTARA SMA DAN STM

MATA PELAJARAN: FISIKA

NO. JENIS SEKOLAH JENIS PROGRAM JUMLAH JAM

BELAJAR

1. SMA , Ilmu-Ilmu Fisik (A.l) 26

Biologi (A.2) 20

2. STM Bangunan Gedung 8

 



Tabel : 3

PERBANDINGAN JUMLAH JAM BELAJAR

ANTARA SMA DAN STM

MATA PELAJARAN: MATEMATIKA
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NO. JENIS SEKOLAH JENIS PROGRAM
JUMLAH JAM

BELAJAR

1.

2.

SMA

STM

Ilmu-Ilmu Fisik (A.l)

Biologi (A.2)

Bangunan Gedung

34

28

16

Interpretasi

Oleh karena jumlah jam belajar di SMA lebih besar da

ri pada di STM, ada kecenderungan pengetahuan para lulusan

SMA dalara mata pelajaran yang sama, lebih tinggi jika diban-

dingkan dengan para lulusan STM. Jadi walaupun persentase

kesesuaian bahan pengajaran Fisika antara SMA dan Politeknik

dan antara STM dan Politeknik itu sama besar, kemampuan me --

reka mempelajari mata kuliah tersebut di Politeknik belum

tentu sama. Apalagi jika hasil analisis tersebut menunjukkan

perbedaan kesenjangan yang mencolok seperti dalam mata kuli

ah Matematika, kecenderungan kemampuan lulusan STM berada

di bawah lulusan SMA akan semakin besar lagi.

 



b. Relevansi Bahan Pengaiaran Keteknikan

Untuk mengetahui kesesuaian (relevansi) antara bahan

pengajaran keteknikan yang hanya ada dalara kurikulum STM

dan Politeknik, peneliti menganalisis setiap mata kuliah

yang termasuk kelompok mata kuliah keteknikan. Pada thesis

ini hanya akan disajikan analisis relevansi salah satu ma -

ta kuliah keteknikan yakni mata kuliah Teknik Satu (Ilmu

Ukur Tanah). Dengan cara yang sama seperti menganalisis ma

ta kuliah Ilmu Ukur Tanah, peneliti mengadakan analisis re

levansi terhadap mata kuliah keteknikan yang lainnya.

Analisis kesesuaian antara bahan pengajaran Ilmu

Ukur Tanah kurikulum STM Bangunan Gedung dan Politeknik Ba

ngunan Gedung disajikan dalam tabel yang terdapat dalara

Lampiran 8. Di dalam tabel tersebut, pada kolom tiga akan

terlihat kata-kata "ya" atau "tidak". Apabila tertulis "ya"

berarti Sub-Pokok Bahasan yang bersangkutan ada kesesuaian

dengan bahan pengajaran yang ada dalam GBPP STM 1984 Ba -

ngunan Gedung. Jika "tidak" berarti Sub-Pokok Bahasan ter

sebut tidak ada kesesuaiannya. Pada kolom empat tertulis

kode-kode dengan diawali huruf Latin besar diikuti angka -

angka. "I" berarti termasuk dalam program inti, sedangkan

huruf P, H dan V termasuk program pilihan. Angka pertama

yang mengikuti menunjukkan pokok Tujuan Instruksional Umum,

angka kedua menunjukkan Pokok Bahasan dan angka ketiga me -

nunjukkan Sub-Pokok Bahasan (GBPP STM 1984 Bangunan Gedung).
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Sebagai salah satu contoh, Pokok Bahasan "Pengukur

an Jarak" dan Sub-Pokok Bahasan "Pengukuran Jarak pada ja

rak yang panjang", pada kolom ketiga tertulis "ya" dan pa

da kolom empat tertulis 1/3.2. Maksudnya Sub-Pokok Bahasan

2.2 "Pengukuran jarak pada jarak yang panjang" ada kesesuai

an dengan Pokok Bahasan dua pada program "inti" yang ada

dalam GBPP STM 1984 Bangunan Gedung.

Dari hasil analisis kesesuaian (relevansi) antara

bahan pengajaran mata pelajaran Teknik Satu kurikulum Poli

teknik Bangunan Gedung dan bahan pengajaran mata pelajaran

yang sama dalam GBPP STM 1984 Bangunan Gedung, seperti t.er-

cantura dalam Tabel 9 :

a. Terdapat sebelas Sub-Pokok Bahasan Kurikulum Politeknik

yang ada kesesuaiannya dengan bahan pengajaran Ilmu Ukur

Tanah yang ada dalam GBPP STM 1984 Bangunan Gedung, prog

ram "inti".

b. Terdapat duapuluh sembilan Sub-Pokok Bahasan kurikulum

Politeknik yang ada kesesuaian dengan bahan pengajaran

Teknik Satu yang ada dalam GBPP STM 1984 Bangunan Gedung

program pilihan Survey dan Pemetaan.

Persentase kesesuaian bahan pengajaran mata pelajaran Ilmu

Ukur Tanah yang terdiri atas enampuluh delapan Sub-Pokok Ba

hasan, yang ada dalam kurikulum Politeknik, dengan bahan pel

ajaran mata pelajaran yang sama yang ada dalam GBPP STM

1984 Bangunan Gedung adalah :
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(1) Program Inti :

p _ Jumlah Sub-Pokok Bahasan yang sesuai

Jumlah semua Sub-Pokok Bahasan

.= 4s-x 10° %
= 16,18 %

(2) Program Pilihan :

D _ jumlah Sub-Pokok Bahasan yang sesuai

jumlah seluruh Sub-Pokok Bahasan

= -£2- x 100$
68

= 42,64 %.

(3) Yang tidak ada kesesuaian :

RBK = 100 %- (16,18 %+ 42,64 %)

= 41,18 %

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa lebih dari

setengah Sub-Pokok Bahasan mata pelajaran Ilmu Ukur Tanah

kurikulum Politeknik telah diperoleh di STM. Hal ini ber -

arti bahwa masih terdapat kesenjangan antara bahan penga -

jaran Ilmu Ukur Tanah yang ada dalam kurikulum STM dan Po

liteknik, baik untuk program "inti" maupun program "pilih

an".

Interpretasi

Walaupun masih terdapat kesenjangan, tetapi para ma

hasiswa lulusan STM telah mengenai bahan pengajaran Ilmu

 



so

Ukur Tanah selama mereka berada di STM. Hal ini akan mem -

berikan peluang bagi mereka untuk lebih cepat menguasai

bahan pengajaran dalam mata kuliah yang sama, yang diberi

kan di Politeknik. Yang menjadi pertanyaan adalah : Apakah

para lulusan SMA memiliki kesempatan untuk memanfaatkan

pengetahuan yang mereka peroleh selama di SMA, dalam mata

kuliah tersebut ?

Untuk raenjawab pertanyaan di atas, maka diadakan

analisis terhadap bahan pengajaran mata kuliah Teknik yang

terdapat di Politeknik Bangunan Gedung. Hasil analisis ba

han pengajaran mata kuliah Ilmu Ukur Tanah menunjukkan bah

wa mata kuliah tersebut banyak mengandung bahan pengajaran

Eksakta. Misalnya, dalam Pokok Bahasan delapan "Pesawat Pe

nyipat Dasar", Sub-Pokok Bahasan satu "Bagian-Bagian dari

Pesawat Penyipat Dasar", tentang "Lensa". -Bahan pengajaran

yang membahas tentang Lensa dan Hukum Pembiasan. Bahan pe

ngajaran tersebut erat kaitannya dengan bahan pengajaran

mata pelajaran Fisika di SMA.

Kita perhatikan Pokok Bahasan lima, "Lengkung Men -

datar Sederhana". Pokok Bahasan tersebut membahas tentang

cara menghitung lengkung sederhana yang melipitu cara meng-

hitung jarak singgung, panjang lengkung, sudut pusat, su -

dut depleksi, tali busur dan rumus-rumus yang menggunakan

sinus, cosinus dan tangen. Bahan pengajaran tersebut erat

kaitannya dengan bahan pengajaran mata pelajaran
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Matematika yang ada dalam kurikulum SMA.

Hasil analisis di atasmenunjukkan bahwa walaupun ma

ta pelajaran Ilmu Ukur Tanah tidak ada di SMA tetapi bahan

pengajaran mata pelajaran ters-ebut erat kaitannya dengan

bahan pengajaran yang ada dalam GBPP SMA, baik mata pela -

jaran Fisika maupun Matematika. Muncul pertanyaan : Apakah

setiap mata kuliah keteknikan "mengandung" bahan pengajaran

mata pelajaran Eksakta ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas diadakan

analisis terhadap bahan pengajaran setiap mata kuliah "ke

teknikan" yang diajarkan di Politeknik Bangunan Gedung. Ha-

silnya ternyata hampir seluruh mata kuliah di Politeknik

Bangunan Gedung banyak mengandung bahan pengajaran Eksakta.

Mata kuliah yang hanya sedikit bahkan hampir tidak mengan

dung bahan pengajaran Fisika dan Matematika yang diajarkan

di SMA adalah Gambar, Kerusakan dan Kegagalan, Pengelolaan

Proyek dan mata kuliah Praktek.

Interpretasi
I f I np^HM •••*• ••' • •••'• '"'M •"* —

Walaupun mata kuliah keteknikan tidak diberikan. di

SMA tetapi bahan pengajaran mata kuliah tersebut banyak me

ngandung bahan pengajaran Fisika dan Matematika yang ada

dalam kurikulum SMA. Dengan demikian, para lulusan SMA pun

memiliki "modal" untuk mempelajari mata kuliah keteknikan

yang ada dalam kurikulum Politeknik.
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3. Periha,! Tes-Masuk qalqn Mahasiswa

Untuk menjadi mahasiswa Politeknik salah satu sya -

ratnya adalah lulus tes-masuk calon mahasiswa yang diada -

kan setiap tahun ajaran baru. Para calon mahasiswa diharus-

kan mendaftarkan diri sebagai peserta tes-masuk, kemudian

pada waktu yang telah ditentukan mereka diharuskan raengi -

kuti pelaksanaan tes-masuk tersebut. Bagi para peserta tes-

masuk yang lulus diberitahukan melalui surat ke alamat ru

mah masing-masing, sekaligus merupakan panggilan untuk me-

lengkapi persyaratan yang lainnya (Lap.nomor 7).

Menurut informasi yang diperoleh ternyata para pe -

serta tes-masuk yang berasal dari lulusan STM yang dinya -

takan lulus dan diterima menjadi mahasiswa Politeknik jum-

lahnya hanya sedikit. Hal itu terungkap saat peneliti ber-

dialog dengan pimpinan Lembaga Pendidikan Politeknik se -

perti berikut :

Penel : Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menja

di mahasiswa di sini ?

Andi : Salah satunya adalah mereka lulusan SLA baik dari

SMA atau dari SMK.

Penel : Apakah ada mahasiswa Politeknik yang berasal dari

SMK ?

Andi : Yang sudah diterima menjadi mahasiswa di sini ter

diri dari lulusan SMA dan lulusan SMK.
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Penel : Bagaimana kir-kira perbandingan jumlah antara ke -

dua lulusan tersebut ?

Andi : Jumlah mahasiswa lulusan SMA jauh lebih banyak da-

ripada mahasiswa lulusan STM.

Menurut pendapat Bapak, mengapa yang diterima di

Politeknik lebih banyak lulusan STM ?

Di samping jumlah pesertanya lebih banyak lulusan

SMA, juga mungkin karena isi tesnya lebih mengun -

tungkan lulusan SMA.

Tadi Bapak menjelaskan bahwa tes-masuk lebih meng

untungkan SMA, apa saja isi tes tersebut ?

Soal-soalnya terdiri dari materi Fisika dan Matema

tika.

(Lap.nomor 1.).

Penel

Andi

Penel

Andi

Dari hasil wawancara di atas dapat diaimpulkan bah

wa mahasiswa lulusan SMA jumlahnya lebih besar daripada lu

lusan STM dikarenakan tes-masuk yang dipergunakan lebih

menguntungkan para lulusan SMA. Selain itu kemungkinan lain

adalah karena peserta tes tersebut yang dari lulusan SMA.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar tes-masuk itu

lebih menguntungtungkan para lulusan SMUTA ? Untuk mengeta

hui siapa sebenarnya yang lebih diuntungkan, peneliti men -

coba memberi soal-soal tes-masuk yang digunakan pada tahun

terakhir. Soal-soal itu penulis peroleh dari pak Gani, sa -

lah seorang staf pengajar Politeknik, yang banyak
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berkecimpung dalam kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru.

Setalah itu peneliti mencari GBPP (Garis-Garis Besar Prog

ram Pengajaran) mata pelajaran Matematika dan Fisika, baik

dari SMA maupun dari STM.

Berdasarkan soal-soal tes-masuk calon mahasiswa Po

liteknik, peneliti menganalisis kesesuaian (relevansi) so

al-soal tersebut dengan materi mata pelajaran Matematika

dan Fisika SMA dan STM. Hasil analisis kesesuaian soal-so

al tes-masuk dengan materi Fisika dan Matematika dapat di

lihat pada tabel yang terdapat.dalam Lampiran 9. Soal-soal

yang terdapat pada tes-masuk mulai dari nomor satu sampai

dengan nomor liraapuluh adalah soal-soal Matematika, sedang

kan dari nomor limapuluh satu sampai dengan nomor seratus

adalah soal-soal Fisika.

Di dalam tabel yang terdapat pada Lampiran 9; pada

kolom tiga, kesesuaian dengan SMA, dan kolom empat, kese -

suaian dengan STM, dicantumkan huruf Romawi. dan angka Arab.

Maksudnya adalah apabila soal yang bersangkutan sesuai de

ngan materi yang ada di SLA, maka dicantumkan di kelas be-

rapa materi itu diperoleh dan sesuai dengan Pokok Bahasan

atau Sub-Pokok Bahasan nomor berapa. Sebagai contoh, misal

nya soal tes-masuk nomor satu. Nomor tersebut merupakan so

al Matematika yang berhubungan dengan "Dalil Sisa". Di da

lam GBPP SMA mata pelajaran Matematika, materi tersebut ter

dapat pada Pokok Bahasan satu, Sub-Pokok Bahasan dua, ter

masuk ke dalam Tujuan Instruksional Umum (TIU) nomor
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sebelas. Materi tersebut diberikan di kelas dua, maka pada

kolom tiga ditulis kode: 11/11.1.2. Begitu juga di dalam

GBPP SMA mata pelajaran Matematika, materi dalil sisa ter

dapat pada Pokok Bahasan jfiga, termasuk ke dalam Tujuan

Instruksional Umum nomor sebelas. Materi tersebut diberikan

di kelas dua, oleh karena itu pada kolom empat dituliskan

kode seperti berikut: 11/11.3. Dengan demikian soal nomor

satu dari tes-masuk tadi sesuai, baik dengan materi Matema

tika di SMA maupun di STM.

Apabila pada kolom tiga dan kolom empat hanya ter

dapat kata "tidak" berarti soal tersebut tidak ada dalam

GBPP. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada kolom ti

ga terisi dengan kode tertentu tetapi pada kolom empat ter

dapat kata "tidak". Apabila hal itu terjadi, berarti mate

ri ,.yang berhubungan dengan soal tersebut terdapat pada

GBPP SMA tetapi tidak terdapat pada GBPP STM. Sebagai con-

toh, misalnya soal nomor empat. Materi soal tersebut meru

pakan soal Matematika yang berhubungan dengan materi "Ba -

risan dan Deret". Di dalam GBPP SMA mata pelajaran-Matema

tika, materi tersebut terdapat pada Pokok Bahasan nomor sa

tu, Sub-Pokok Bahasan*nomor satu, termasuk ke dalara Tujuan

Instruksional Umum nomor sebelas. Materi tersebut diberikan

di kelas dua. Oleh karena itu pada kolom tiga ditulis kode

11/12.1.1. Pada kolom empat tercantum kata "tidak" berarti

materi tersebut tidak ada dalam GBPP STM. Apabila
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diperhatikan soal-soal Matematika dari nomor satu sampai

dengan nomor limapuluh seluruh materi soal-soal tersebut

terdapat pada GBPP SMA, walaupun untuk noraor duapuluh ti

ga dan duapuluh delapan tidak eksplisit ada tetapi materi

itu sudah dianggap tahu. "Dalam GBPP SMA tahun 1975 masih

dicantumkan tetapi sekarang tidak, sudah dianggap tahu"

kata ibu Susi. (Lap.nomor 17).

Materi soal-soal Matematika tidak seluruhnya terda

pat pada GBPP STM, ada enambelas nomor yang ternyata tidak

sesuai. Soal-soal tersebut antara lain noraor empat, lima ,

sepuluh, tigabelas, empatbelas, enambelas, sembilanbelas ,

duapuluh tiga, duapuluh empat, duapuluh tujuh, tigapuluh

satu, tigapuluh empat, tigapuluh lima, tigapuluh tujuh, ti

gapuluh sembilan dan empatpuluh satu. Apabila dihitung de

ngan persentase adalah sebagai berikut :

Jumlah soal yamg tidak sesuai = 16 buah

Jumlah soal yang sesuai = 34 buah

Jumlah soal seluruhnya = 50 buah

Jadi soal yang tidak sesuai -.|§ x 100 %

= 32 %

Untuk soal-soal Fisika, nomor limapuluh satu sampai dengan

nomor seratus, seluruh materi soal tersebut terdapat pada

GBPP SMA mata pelajaran Fisika. Akan tetapi soal-soal ter

sebut tidak seluruhnya terdapat pada GBPP STM. Ternyata

ada sebelas nomor yang tidak sesuai dengan materi yang ada
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pada GBPP STM mata pelajaran Fisika. Apabila dihitung de -

ngan persentase adalah sebagai berikut :

Jumlah soal yang tidak sesuai = 11 buah

Jumlah soal yang sesuai = 39 buah +

Jumlah soal seluruhnya = 50 buah

Jadi soal yang tidak sesuai - ii x 100 %

= 22 %.

Dari analisis di atas ternyata seluruh soal tes-ma

suk, baik soal-soal Matematika maupun soal-soal Fisika su

dah diperleh para peserta tes-masuk yang berasal dari lu -

lusan SMA. Lain halnya dengan para peserta tes-masuk lulus

an SMKTA khususnya STM (Sekolah Teknologi Menengah) mereka

baru memperoleh materi Matematika sebesar 68 % dari soal -

spa; yang diberikan dan memperoleh materi Fisika sebesar

78 %dari soal-soal yang harus dikerjakannya. Apabila di -

lihat secara keseluruhan, tanpa memisah-raisahkan ke dalara

soal-soal Matematika dan Fisika, maka para peserta tes-ma

suk lulusan STM baru memperoleh materi yang menunjang ke -

berhasilan tes tersebut sebesar 76 %. Hal itu berarti, ti

dak terdapat kesenjangan antara bahan pengajaran Matemati

ka dan Fisika yang dalam kurikulum SMA dan bahan soal-soal

tes-masuk calon mahasiswa Politeknik. Akan tetapi antara

bahan pengajaran Matematika dan Fisika'yang ada dalam ku

rikulum STM dan. bahan soal-soal tes-masuk tersebut masih

terdapat kesenjangan. Jumlah kesenjangan bahan pengajaran
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Matematika lebih besar daripada bahan pengajaran Fisika.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah materi pelaiaran Ka-

tematika dan Fisika vang tercantum dalam GBPP. baik di SMA

maupun STM. diberikan kepada peserta didik seluruhnya ?.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Fisika SKA

dan STM ternyata seluruh materi Fisika yang ada dalam GBPP

diberikan (diajarkan) kepada peserta didiknya. Begitu juga

hasil wawancara dengan guru Matematika, baik dari SMA mau

pun STM, diperoleh informasi bahwa materi Matematika yang

ada dalam GBPP diberikan (diajarkan) kepada peserta didik

nya. (Lap.nomor 16, 17, 18 dan 19).

Interpretasi:

Bahan pengajaran Matematika dan Fisika yang menun -

jang terhadap lancarnya penyelesaian soal-soal tes-masuk

calon mahasiswa Politeknik, yang terdapat dalam kurikulum

SMA lebih banyak daripada yang terdapat dalam kurikulum

STM. Apabila faktor-faktor lain tidak turut mempengaruhi

keberhasilan peserta tes-masuk tersebut, maka dapat didu-

ga bahwa hasil tes-masuk para lulusan SMA lebih baik dari

pada lulusan STM. Muncul pertanyaan bagaimanakah nilai

(skor) ••hasil tes-masuk calon mahasiswa Politeknik lulusan

STM dibandlngkan dengan lulusan SMA ?.
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Berdasarkan hasil studi dokumentasi ternyata hasil

tes-masuk yang diperoleh para peserta tes pada setiap ta-

hunnya beraneka ragam (Dokumen resmi). Hasil analisis rata-

rata nilai (skor) dari kelompok mahasiswa lulusan SMA dan

STM, baik setiap jurusan maupun secara keseluruhan (total),

untuk tahun ajaran 1986/1987, 1987/1988 dan 1988/1989 da -

pat dilihat pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6. Apabila ki

ta perhatikan, misalnya pada Tabel 4, untuk tahun ajaran

1986/1987 hanya pada jurusan Mesin dan Listrik yang ada ma

hasiswa lulusan SMKTA. Rata-rata nilai tes-masuk mahasiswa

jurusan Mesin lulusan STM. berada di bawah nilai rata-rata

secara keseluruhan. Untuk jurusan Listrik, nilai rata-rata

tes-masuk mahasiswa lulusan STM berada di bawah nilai rata-

rata mahasiswa lulusan SMA dan nilai rata-rata secara kese

luruhan. Begitu juga nilai rata-rata seluruh jurusan, maha

siswa lulusan STM memperoleh nilai rata-rata lebih kecil

jika dibandingkan dengan nilai tara-rata, baik mahasiswa

lulusan SMA maupun lulusan STM, secara keseluruhan.

Hasil analisis terhadap nilai tes-masuk tahun ajaran

1987/1988 seperti tercantum dalam Tabel 5, menunjukkan per

bedaan dengan keadaan tahun ajaran 1986/1987. Untuk tahun

ajaran 1987/1988 setiap jurusan terdapat mahasiswa lulusan

STM. Nilai rata-rata tes-masuk mahasiswa jurusan Sipil, Me

sin dan Elektro yang berasal dari lulusan STM berada di

atas nilai rata-rata SMA dan di atas nilai rata-rata secara

 



Tabel : 4.

HASIL TES MASUK CALON MAHASISWA POLITEKNIK

ANGKATAN TAHUN 1986/1987

60

No. JURUSAN;

NILAI , SMA STM TOTAL .

Min. Max.. z • x , z . x z . X

, 1 , 2 3 4 . 5 • 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .

55,161 SIPIL 50 66 2758 55,16 - - 2738

2 MESIN 53 69 2620 58,23 168 56 2788 58,08

3 ELEKTRO 58 76 1443 62,74 - - 1443 60,123

4 LISTRIK 48 61 1175 53,41 99 49,5 1274 53,06

RATA-RATA TO^rAL 57,39 . 32, 73 , 56,61

Tabel : 5.

HASIL TES MASUK CALON: MAHASISWA POLITEKNIK

ANGKATAN TAHUN 1987/1988

No. JURUSAN

NILAI SMA . • • STM TOTAL

Min. Max. SL . x . z . X ZL . X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4-

SIPIL'

MESIN

ELEKTRO

LISTRIK

41

48

53

42

61

62

73

67

2159

2402

1261

1034

45,94

32,22

57,32

49,24

50

108

142

139

50

54

71

46,34

2209

2510

1403

1173

46,02

52,29

58,46

48,83

RATA-RATA TOTAL 51,18 55,335 51,41

 



Tabel : 6.

HASIL TES MASUK CALON, MAHASISWA POLITEKNIK

ANGKATAN TAHUN 1988/1989

6.1

No. JURUSAN
NILAI , SMA STM TOTAL

Min., Max. z « X . E - X z X

1 2 3 4 5 < 6 7 . 8 . 9 10

1 SIPIL 42 65 2222 49,38 131 43,67 2353 49,02

2 MESIN 46 67 2521 32,32 - - 2521 52,52

3 ELEKTRO 51 68 1380 57,50 - - 1380 57,50

4 LISTRIK 39 60 926 44,09 165 55 1091 45,46

RATA-RATA TOTAL 50,80 49,335 51,125

keseluruhan. Untuk jurufian Listrik justru sebaliknya, mere

ka yang berasal dari lulusan STM memperoleh nilai rata-rata

di bawah nilai rata-rata mahasiswa lulusan SMA maupun seca

ra keseluruhan. Apabila dilihat seluruh jurusan, nilai rata-

rata tes-masuk para mahasiswa lulusan STM berada di atas ma

hasiswa lulusan SMA dan di atas nilai rata-rata secara ke

seluruhan.

Pada Tabel 6. dapat dilihat bahwa hanya jurusan Si

pil dan Listrik yang ada mahasiswa lulusan STM-nya. Nilai

rata-rata mahasiswa jurusan Sipil lulusan STM berada di ba

wah nilai rata-rata mahasiswa lulusan SMA, begitu juga me

reka berada di bawah nilai rata-rata secara keseluruhan.
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Untuk jurusan Listrik, nilai rata-rata mahasiswa lulusan

STM berada di atas nilai rata-rata mahasiswa lulusan SMA

juga di atas nilai rata-rata keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa Poli -

teknik lulusan SMKTA mereka sudah mempersiapkan diri de -

ngan jalan belajar sendiri atau membaca buku-buku SMA atau

mempelajari dam melatih soal-soal tes-masuk tahun yang te

lah lewat sebelum mengikuti tes-masuk tersebut. (Lap.no

mor 14 dan 20).

Interpretasi:

"Persiapan" yang dilakukan oleh para peserta tes-ma

suk lulusan STM lebih baik daripada lulusan SMA. Hal itu di

lakukan, mungkin karena mereka menyadari bahwa peserta tes-

masuk lulusan SMA merupakan saingan yang berat baginya.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan kesenjangan

antara kurikulum SMA,<STM Bangunan Gedung dan Politeknik

Bangunan Gedung yang disajikan pada bagian pertama dapat.

diinterpretasikan sebagai berikut ; Para lulusan STM ku -

rang memiliki "modal" untuk menguasai wahana belajar tek -

nik yang banyak memerlukan penguasaan Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam. Yang menjadi pertanyaan adalah : Bagai -

mana pengalaman para mahasiswa Politeknik dalam mengatasi

kesulitan yang disebabkan oleh adanya kesenjangan itu ?

 



BAGIAN KEDUA :

PENGALAMAN MAHASISWA DALAM MENGATASI KESULITAN

YANG DIHADAPINYA

1. Perlakuan terhadap Mahasiswa

Walaupun sudah mengetahui bahwa mahasiswa yang akan

mengikuti perkuliahan itu terdiri atas mahasiswa lulusan

SMA dan mahasiswa lulusan STM, tetapi persiapan. raengajar

yang dibuat ditujukan untuk semua mahasiswa yang hadir. Per

nyataan yang senada dengan pernyataan di atas penulis per -

oleh dari beberapa staf pengajar Politeknik Bangunan Gedung.

Salah seorang staf pengajar yang pernah menyatakan

pernyataan seperti di atas adalah pak Cece. Dia adalah staf

pengajar mata kuliah Ilmu Ukur Tanah (I.U.Tanah). Dalam per-

cakapannya dengan peneliti pada tanggal 21 Nopember 1986 ia

menyatakan bahwa dalam.menghadapi mahasiswanya tidak membe

rikan perlakuan yang khusus terhadap mahasiswa tertentu. Ke

tika ditanya tentang pengalamannya dalam memperlakukan maha

siswa, ia raenjawab : "Sepanjang pengalaman saya di sini, sa

ya belum pernah memberikan perlakuan khusus terhadap raaha -

siswa tertentu, pak. Bahkan kadang-kadang saya hanya tahu

nama dan asal sekolahnya tetapi tidak tahu orangnya". Selan

jutnya ia pun menyatakan bahwa lama kelamaan ia mengetahui

mahasiswa yang berasal dari lulusan SMA dan yang berasal da

ri STM. Ketika ditanya tentang bagaimana perlakuannya

63
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selama di ruang kelas atau di luar kelas (lapangan). Ptmga-

turan posisi tempat duduk mahasiswa, pemberian pertanyaan

selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, pemberian

tugas di kelas atau untuk dikerjakan di rumah, pemberian

penilaian, penggunaan alat peraga atau alat-alat praktek

dan persiapan mengajar, ia menjawab : "Semua dilakukan de

ngan perlakuan yang sama dan dipersiapkan sama untuk semua

mahasiswa" (Lap.nomor 4).

Untuk mengecek kebenaran dari pernyataan pak Cece

tersebut di atas maka peneliti mengadakan observasi terha

dap pelaksanaan proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh

pak Cece, baik di dalam kelas maupun di luar kelas (lapang
an). Pada saat peneliti mengadakan observasi di dalara ke -

las, ia pernah memperlihatkan persiapan mengajarnya sambil
berkata : "Ini pak persiapan mengajar saya, sengaja saya
buathanya satu untuk semua mahasiswa". Ketika peneliti per
hatikan ternyata isi persiapan mengajarnya itu.benar diper-
untukkan bagi semua mahasiswa yang mengikuti proses belajar
mengajar mata kuliah I.U.Tanah (Lap.nomor 5).

Selain dari persiapan mengajar, tindakan lain yang
dilakukan oleh staf pengajar terhadap mahasiswa yang dapat
diobservasi antara lain : cara mengatur tempat duduk, raem-
berikan pertanyaan-pertanyaan dan tugas pada saat mengajar,
memberi tugas untuk dikerjakan di rumah, memberikan peni -
laian, menggunakan alat peraga atau alat-alat praktikum dan
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pemberian dorongani untuk belajar. Dari hasil observasi ter

hadap pelaksanaan proses belajar-mengajar mata kuliah I.U.

Tanah yang dilakukan di dalam kelas pada tanggal 24 Nopem

ber 1988 dan. tanggal 19 Januari 1989 ternyata perlakuan -

perlakuan tersebut di atas diberikan kepada mahasiswa tan

pa membeda-bedakan apakah mahasiswa itu lulusan SMA atau

STM (Lap.nomor 5 dan 10).

Oleh karena mata kuliah I.U.Tanah itu, selain dari

teori juga ada prakteknya, maka peneliti mengadakan obser

vasi terhadap proses belajar-mengajar pada saat praktikum.

Pada saat mengadakan observasi di luar kelas, tanggal 2 De-

sember 1988, staf pengajar sedang memperkenalkan alat-alat

praktikum dan cara mempergunakannya. Saat itu pak Cece nien-

jelaskan alat satu demi satu kemudian memperagakan cara

penggunaannya. Setelah mendemonstrasikan suatu alat, ia

memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk memprak-

tekkannya. Apabila salah seorang telah merapraktekkannya

dan ternyata sudah benar, maka alat tersebut dirubah lagi

oleh pak Cece kemudian ia mempersilakan mahasiswa yang la-

innya untuk mencoba alat tersebut. Kegiatan itu terus di -

lakukan sampai setiap mahasiswa pernah mencobanya sendiri.

"Silakan siapa yang belum kebagian mencoba alat untuk ber-

giliran mempraktekkannya", kata pak Cece kepada para maha

siswa yang hadir saat itu. Dari hasil observasi saat itu

peneliti memperoleh gambaran bahwa pak Cece tidak
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memberikan perlakuan yang khusus terhadap mahasiswa terten

tu (Lap.noraor 6). Observasi lain dilakukan pada saat para

mahasiswa sedang melakukan pengukuran profil melintang dan

profil memanjang. Observasi saat itu pun memberikan gambar-

an kepada peneliti bahwa pak Cece tidak memberikan perlaku

an khusus terhadap mahasiswa tertentu (Lap.nomor 9).

Sumber informasi yang lain adalah pak Gani, staf pe

ngajar mata kuliah Konstruksi Baja (K.Baja). Ketika ia di

tanya : "Apakah Bapak sebelum melaksanakan proses belajar-

mengajar sudah mengetahui bahwa mahasiswa yang akan. Bapak

hadapi terdiri atas lulusan SMA dan STM ?", ia raenjawab de

ngan cepat, "Oh, sudah, sudah tahu". Kemudian dari bebera

pa pertanyaan yang peneliti ajukan, di antaranya ia raenja

wab, pertama, ia hanya membuat persiapan mengajar satu un

tuk satu kelas, dan kedua, ia tak pernah memberi perlakuan

khusus dalam segala hal sebab semua mahasiswa dianggapnya

sama saja (Lap.nomor 7).

Sumber informasi yang lain adalah pak Dodi, sebagai

staf pengajar mata kuliah Konstruksi Beton (K.Beton), pak

Hadi sebagai staf pengajar mata kuliah Fisika dan pak Yan

to sebagai staf pengajar mata kuliah Matematika. Dengan ga-

ya yang berbeda mereka menyatakan bahwa sebelum melaksana

kan proses belajar-mengajar mereka sudah mengetahui maha -

siswa mengikuti perkuliahannya terdiri atas lulusan SMA dan

STM. Akan tetapi walaupun asal sekolah para mahasiswa ter

sebut sudah diketahuinya, tetap saja mereka tidak membeda-
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bedakan perlakuannya terhadap mahasiswa tertentu dalam si

gala hal, mereka menganggap semua mahasiswa sama saja

(Lap.nomor 8, 12 dan 32).

Selain informasi yang diperoleh dari staf pengajar,

peneliti pun memperoleh informasi dari mahasiswa yang men

dapat perlakuan dari staf pengajarnya. Salah seorang maha

siswa STM yang bernama Feri, pada saat wawancara, menjelas

kan bahwa staf pengajar eksakta mengetahui latar belakang

sekolahnya. Ketika ditanya : "Apakah dia tahu bahwa saudara

lulusan STM ?", Feri menjawab : "Tahu pak, sebab staf peng

ajar Fisika pernah menanyakan asal sekolah sebelum memu-

lai perkuliahan pertamanya". Pada bagian lain dari wawanca

ra tersebut, Feri menjelaskan bahwa selama di dalam kelas,

ia duduk sekehendak sendiri tidak diatur oleh staf pengajar,

begitu juga tindakan-tindakan lainnya, seperti pertanyaan

yang diberikan oleh staf pengajar, dan sebagainya tidak me

rasa diperlakukan secara khusus. Menurut Feri, staf penga. -

jar Fisika tidak memberikan perlakuan yang khusus terhadap

mahasiswa tertentu walaupun ia tahu bahwa mahasiswanya ter

diri atas lulusan SMA dan STM (Lap.nomor 13).

Pada pertemuan dengan salah seorang mahasiswa lulus

an SMA. yang bernama Lukman diperoleh informasi tentang per

lakuan staf pengajar terhadap mahasiswanya. Ia menyatakan

bahwa perlakuan staf pengajar, baik pengajar eksakta maupun

keteknikan, terhadap mahasiswanya tidak ada perbedaan. Se

mua kegiatan dilakukan sebagaimana biasanya, tanpa ada

se-
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kekhususan. Ia pun menyatakan tidak merasa dibeda-bedak-m

dalam hal pengaturan tempat duduk saat raau kuliah, pembe

rian tugas di dalam kelas atau di luar kelas, pemberian

pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Ketika ditanya ten

tang perlakuan staf pengajar dalam hal pengaturan tempat

duduk saat mau kuliah, pemberian tugas di dalam kelas atau

di luar kelas, pemberian pertanyaan, penggunaan alat-alat

dan penilaian tugas-tugas, ia mengatakan : "Saya tidak me

rasa dibedaybedakan". Menurut Lukman, perlakuan staf peng

ajar terhadap mahasiswanya tidak dibeda-bedakan. Semua

mahasiswa, baik yang berasal dari lulusan SMA maupun yang

berasal dari lulusan STM diperlakukan sama (Lap.noraor 15).

Interpretasi :

Walaupun para staf pengajar sudah mengetahui bahwa

mahasiswa yang akan mengikuti pelaksanaan proses belajar-

mengajar itu terdiri atas mahasiswa lulusan SMA dan maha -

siswa lulusan STM, tetapi mereka masih tetap memperlakukan

mahasiswanya sama dalam segala hal. Perlakuan yang sama itu

dilakukan para staf pengajar sejak membuat persiapan menga

jar, dalam pelaksanaan perkuliahan atau praktikum hingga

dalam penilaian. Timbul pertanyaan : Apakah mereka sudah

mengetahui prestasi para mahasiswa yang merailiki latar be

lakang berbeda itu ?
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Salah seorang pengajar menyatakan bahwa masih ter -

lihat adanya perbedaan prestasi mahasiswa yang mengikuti

perkuliahannya. Ketika peneliti bertanya : "Bagaimakah

prestasi belajar mereka di dalam mata pelajaran yang Bapak

pegang ?". Pak Cece yang memegang mata kuliah I.U.Tanah

raengatakan : "Ada perbedaan pak, mereka yang dari STM le -

bih cepat menguasai materi apalagi di dalam praktek lapang

an". (Lap.nomor 4). Menurut pak Cece, mahasiswa STM memili

ki kemampuan yang lebih baik jika dibandingkan dengan te -

man-teraannya dari SMA dalam mata pelajaran keteknikan. De

ngan demikian staf pengajar mengetahui adanya perbedaan

prestasi mahasiswanya. Bagaimana halnya dengan pendapat

staf pengajar eksakta ?. Menurut pak Hadi, sebagai staf peng

ajar Fisika, terdapat perbedaan antara kemampuan lulusan

SMA dan STM. Sebagian dari percakapan peneliti dan pak Hadi

tentang kemampuan mahasiswanya adalah sebagai berikut :

Penel : Bagaimana pengalaman Bapak sehubungan dengan maha

siswa yang berasal dari lulusan STM ?

Hadi : Maksud Bapak tentang kemampuannya ?

Penel : Yah, baik kemampuannya maupun respon mereka terha

dap proses belajar-mengajar.

Hadi : Apabila dibandingkan dengan mahasiswa lulusan SMA

mereka setingkat lebih rendah kemampuannya pak. Ini

tampak jika saya menanyakan.sesuatu tentang materi

yang diberikan kepada mereka.

(Lap.noraor.12).
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Interpretasi

Di samping para staf pengajar sudah mengetahui asal

sekolah para mahasiswanya, mereka pun mengetahui adanya

perbedaan kemampuan antara mahasiswa lulusan STM dan lulus

an SMA. Dengan demikian, tindakan staf pengajar memperlaku-

kan para mahasiswanya dengan perlakuan yang sama dalara He-

gala hal, bukan karena mereka tidak mengetahui asal sekolah

dan perbedaan kemampuan para mahasiswanya. Yang menjadi per

tanyaan adalah : "Bagaimana pengalaman para mahasiswa dalara

mengikuti proses belajar-mengajar di Politeknik ?".

2« Pengalaman Mahasiswa dalam Menghadapi Mata Kuliah Ketek-

nikan

Hasil analisis terhadap mata pelajaran dan bahan pe

ngajaran yang disajikan pada bagian pertama. menunjukkan :

(a) banyak mata pelajaran STM yang diulang kembali di Poli

teknik; (b) bahan pengajaran yang terdapat dalam kurikulum

STM masih terlalu sederhana jika dibandingkan dengan bahan

pengajaran yang terdapat dalam kurikulum Politeknik; dan

(c) hampir seluruh mata kuliah keteknikan yang ada di Poli

teknik banyak mengandung bahan pengajaran Fisika dan Mate

matika. Yang menjadi pertanyaan adalah : "Bagaimana penga

laman para mahasiswa dalam menghadapi mata kuliah keteknik

an tersebut ?".
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Salah seorang mahasiswa Politeknik yang berasal dari

lulusan SMA yang bernama Budi memberikan keterangan tentang

pengalamannya menghadapi mata kuliah keteknikan. Ia mengata-

kan, merasa agak kaget dengan situasi belajar dan materi pel

ajaran yang dihadapi pada saat mulai belajar di Politeknik.

Sebagai seorang lulusan SMA ia marasa asing dengan situasi

keteknikan, bahkan ia menyatakan rasa canggungnya dalam

menghadapi praktek di "workshop". Parasaan Budi pada saat

pertama kali menghadapi mata kuliah keteknikan tampak pada

beberapa pernyataannya seperti dalam percakapan berikut ini:

Penel

Budi

Penel

Budi

Penel

Budi

: Bagaimana pengalaman Budi pada saat belajar di se •

mester pertama ?

: Gimana yah, yang saya rasakan agak kaget dengan si

tuasi belajar dan materi pelajarannya, pak.

: Tadi Budi menyebut-nyebut kaget, dalam pelajaran

apa saja hal itu dirasakan ?

: Yah, terutama pelajaran keteknikan yang semasa di

SMA belum pernah diperoleh.

: Oh, begitu, tapi 'kan saat di SMA pernah belajar

eksakta, apa tidak ada hubungannya dengan pelajar

an keteknikan ?

: Yah, memang benar ada hubungannya pak, tapi masih

banyak kesulitan karena dengan pelajaran yang ber-

sifat teoritis masih sulit untuk menerapkannya pa

da pelajaran yang bersifat praktis.
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(Lap.nomor 11).

Alasan adanya perasaan kaget dan canggung dalam menghadapi

mata kuliah keteknikan, menurut Budi, adalah karena pela -

jaran yang diterimanya itu belum pernah diperoleh semasa

ia di SMA. Pelajaran yang diperoleh di SMA bersifat teori-

tis dan bersifat umum, sehingga ia mengalami kesulitan da

lam mengahadapi pelaiaran yang bersifat praktis. Menurut

Budi, staf pengajar mata kuliah tersebut mengetahui bahwa

mahasiswanya mengalami kesulitan karena setiap ada perku

liahan banyak mahasiswa yang bertanya kepadanya. Tindakan

staf pengajar untuk mengatasi kesulitan mahasiswa tidak

tampak, kecuali hanya memberi tugas-tugas yang harus di -

kumpulkan kepadanya dalam waktu tertentu. Untuk mengerja -

kan tugas-tugas ini pun, Budi lebih banyak belajar sendiri

dari buku-buku kemudian mengadakan kerja kelompok dengan

teman^temannya. Hasil upayanya itu, di samping bisa menger-

jakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga tidak ter-

lambat mengumpulkan, juga bisa mengurangi kesulitannya da

lam mengikuti perkuliahan berikutnya. (Lap.nomor ll).Peng-

akuan Budi tersebut di atas ditujukan bagi mata kuliah

keteknikan secara keseluruhan. Yang menjadi pertanyaan ada

lah : Bagaimana pengalaman Budi dalam menghadapi mata ku

liah tertentu yang termasuk mata kuliah keteknikan ?.

Ketika ditanya tentang mata kuliah yang terdapat da

lam semester satu, Budi mengatakan bahwa mata kuliah Gambar
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Teknik, Mekanika Teknik dan Kekuatan Bahan, dan Mekanika

Fluida.termasuk mata kuliah yang menimbulkan kesulitan ba-

ginya. Di dalam mengahadapi mata kuliah Mekanika Fluida ,

ia merasa ada kesulitan dalam penggunaan rumus-ruraus. Ke -

tika ditanya : "Mengapa dianggap sulit pelajaran itu ?».

Budi menjawab : "Pelajaran tersebut banyak menggunakan ru

mus-ruraus empiris yang sudah diaplikasikan kepada perhitung-

an aliran air. Saat di SMA bahan pengajaran yarcg menyang -

kut rumus-ruraus tersebut sangat sedikit dan masih umum".

Menurut Budi, bahan pengajaran yang diperoleh di SMA , yang

ada kaitannya dengan mata kuliah tersebut hanya sedikit dan

masih bersifat umum. Pada bagian lain ia mengakui bahwa ke

sulitan yang dialaminya terutama masalah keteknikannya. Un^

tuk mengatasi kesulitannya, ia belajar sendiri dengan jalan

membaca buku yang ada hubungannya dengan mata kuliah terse

but,-. terutama masalah keteknikannya.

Interpretasi :

Selama di SMA, Budi memperoleh pelajaran yang bersi

fat uraum. Di Politeknik, ia berhadapan dengan pelajaran yang

sudah menjurus kepada keteknikan yang belum pernah dipero -

lehnya di SMA. Walaupun selama di SMA pernah mengenai rumus-

rumus yang bersifat umum tetapi ketika diaplikasikan kepada

pekerjaan teknik, hal itu menimbulkan kesulitan baginya.

Untuk mengatasi kesulitannya, ia berusaha sendiri dengan
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jalan membaca buku yang ada hubungannya dengan mata kuliah
tersebut.

Menurut pengakuan Budi, di dalam menghadapi mata ku

liah Mekanika Teknik dan Kekuatan Bahan (MT dan KB),ia meng
alami kesulitan terutama dalam KB. Untuk mengetahui alas
an timbulnya kesulitannya, ikutilah sebagian dari percakap
an peneliti dengan Budi yang dilakukan pada tanggal 7 Juni
1989 berikut ini :

Penel : Mengapa dianggap sulit ?

Budi : Saya kira karena banyak rumus-rumus yang sudah di
aplikasikan ke dalam keteknikan, sedangkan pengeta
huan tentang keteknikannya sendiri belum banyak sa
ya peroleh. Jadi, yah, merupakan sesuatu yang "ba -
ru" bagi saya.

Penel :Apakah bahan pengajaran yang diperoleh di SMA ada
kaitannya dengan bahan pengajaran mata kuliah ter
sebut ?

Budi :

umum.

(Lap.nomor 26).

Menurut Budi, alasan timbulnya kesulitan antara lain kare
na banyak bahan pelajaran mata kuliah tersebut yang tidak
pernah diperoleh selama di SMA. Walaupun ada bahan pelajar
an SMA yang menyangkut bahan pelajaran mata kuliah tersebut
tetapi hanya sedikit dan bersifat umum saja. Ia meraberikan

Ada pak, tapi sedikit sekali dan saya kira terlalu
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contoh bahan pelajaran yang sudah diaplikasikan ke dalam

keteknikan. Misalnya mengenai "momen", di SMA sudah dipela-
jari secara umum. Ketika di Politeknik dipelajari mengenai
bahan yang sama tetapi sudah diaplikasikan kepada keteknik
an, misalnya, "puntir", ia merasa ada kesulitan lagi. Pada
bagian lain ia pun mengatakan bahwa kesulitan tersebut se
bahagian disebabkan oleh staf pengajar. Kadang-kadang ada
staf pengajar yang kurang "dekat" dengan mahasiswa, ia ti
dak memberikan kesempatan yang baik dengan para mahasiswa.

Ketika ditanya :"Bagaimana upaya Budi untuk raengu-
rangi kesulitan yang dihadapi ?". Ia raenjawab :"yah, karai
saraa-saraa sulit pak, hanya satu-dua orang saja yang tarapak
tidak ada pereoalan. Biasanya kami mengadakan belajar-ber-
saraa raelatih memecahkan soal-soal dan apabila ternyata ma
sih ada kesulitan, kami bertanya kepada teman-teman yang
lain. Yah, kami manfaatkan teman-teman yang pinter itu".
Ternyata mata kuliah MT dan KB dianggap sulit juga oleh
teman-teman Budi. Untuk mengatasi kesulitannya, ia berusa
ha belajar bersama dengan teman-temannya, atau bertanya ke
pada temannya yang dianggap "pinter". Pada bagian lain, ia
mengakui sering belajar dari buku-buku yang ada kaitannya
dengan mata kuliah tersebut. (Lap.nomor 23 dan 24).

Pada semester, berikutnya, mata kuliah MT dan KB ma
sih dirasakan sulit oleh Budi. Ia menjelaskan bahwa setiap
seraesternya bahan pelajaran MT dan KB diberikan dalam jum
lah yang sama. MT diberikan selama lima semester sedangkan
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BK hanya tiga semester. Tingkat kesulitan MT dan KB ber

beda, pada semester pertama MT tidak menimbulkan kesulitan

tetapi KB sudah mulai ada kesulitan. Untuk semester beri -

kutnya, MT mulai ada kesulitan apalagi semester tiga dan

empat semakin sulit. Lain halnya dengan BK, sejak semester

satu hingga semester tiga dirasakan sulit terus karena di

samping banyak rumus yang sudah diaplikasikan kepada ketek

nikan, juga staf pengajarnya kurang mampu memberikan kuli

ah dengan baik. Ia pun mengakui bahwa pengetahuan tentang

keteknikan yang dipergunakan dalam mata kuliah tersebut

pernah diperolehnya. Menurut Budi, pengetahuan keteknikan

yang lain kurang menunjang pengetahuan dan pemahaman mata

kuliah MT dan KB. Dari contoh-contoh yang diberikan tampak

bahwa Budi mengalami kesulitan dalam menangkap pengertian

bahan pelajaran tersebut jika dihubungkan dengan masalah-

masalah yang menyangkut penguasaan konstruksi Teknik Sipil.

Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya Budi belajar

sendiri dari buku-buku yang ada kaitannya dengan mata kuli

ah tersebut, mengadakan belajar bersama dengan teman-teman-

nya, kadang-kadang bertanya pada teman-teman sekelas atau

kakak kelas, bahkan kalau sudah mandeg ia pun bertanya ke

pada staf pengajar yang bersangkutan. Mengenai hasil usaha-

nya itu ia mengatakan : "Lumayan pak, saya bisa mengerjakan

dan menyelesaikan tugas-tugas ". Ia mengakui kesulitannya

tidak dapat diatasi seluruhnya (Lap. nomor 26).
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Interpretasi :

Dalam menghadapi mata kuliah MT dan KB, Budi menga

lami kesulitan terutama dalam masalah KB. Kesulitan terse

but terjadi karena pengetahuannya tentang keteknikan yang

ada kaitannya dengan mata kuliah tersebut belum raencukupi.

Pengetahuan Fisika dan Matematika yang diperolehnya dari

SMA turut membantu mempermudah penguasaan rumus-rumus tn •-

tapi karena ruraus-rumus tersebut diterapkan kepada ketek

nikan maka Budi mengalami kesulitan lagi. Untuk mengatasi

kesulitannya, ia lebih banyak berusaha sendiri dengan ja -

Ian belajar sendiri, setelah itu ia mengadakan diskusi de

ngan teman-temannya* Usahanya itu belura marapu menghilangkan

kesulitan yang dihadapinya. Bagaimana pengalaman Budi, da

lam menghadapi mata kuliah keteknikan yang lainnya ?.

Ketika ditanya tentang kesulitan-kesulitan yang di-

rasakan dalam menghadapi mata kuliah-mata kuliah yang ada

di seraester tiga, ia mengatakan bahwa dalam menghadapi mata

kuliah Pengelolaan Proyek (P.Proyek) mengalami kesulitan.

Apa yang menjadi alasan sehingga mata kuliah tersebut di -

anggap sulit ?. Marilah kita perhatikan potongan pembica-

raan Budi dengan peneliti berikut ini :

Penel : Mengapa mata kuliah tersebut dianggap sulit ?

Budi : Yah, alasannya hampir sama dengan mata kuliah yang

lain yakni karena saya belum mengenai atau menge -

tahui objek yang akan dibahas dalam mata kuliah
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tersebut. Di dalam mata kuliah ini harus dipahami da-

hulu proyek-proyek yang berhubungan dengan konstrukf 1

Bangunan Gedung atau Teknik Sipil, sedangkan hal itu

bagi kami masih asing.

Penel: Apakah staf pengajar mata kuliah tersebut menjelaskan

dulu tentang seluk-beluk proyek-proyek tersebut ?

Budi : Ia tidak menjelaskan dari dasar, tetapi langsung ne -

nerapkan teori tentang pengelolaan terhadap proyek -

proyek Bangunan Gedung.

(Lap.nomor 26).

Menurut Budi, alasan terjadinya kesulitan adalah karena ia

belum mengenai atau mengetahui objek yang akan dibahas dalara

mata kuliah tersebut. Mata kuliah tersebut banyak membahas

proyek-proyek yang berhubungan dengan konstruksi Teknik Si

pil. Ia men jalaskan bahwa staf pengajarnya tidak menjelaskan

secara rinci tentang proyek-proyek tersebut tetapi langsung

menerangkan teori tentang pengelolaan proyek-proyek bangunan

Teknik Sipil. Untuk mengatasi kesulitannya, ia berusaha sen

diri memperdalam pengetahuannya tentang proyek-proyek Teknik

Sipil dari literatur yang ada kaitannya dengan mata kuliah

tersebut. Setelah pengetahuan tentang proyek-proyek dikuasai

nya, ia mengakui, bahwa bahan pelajaran mata kuliah P.Proyek

bisa diikuti dengan baik. Kesulitan tersebut ia rasakan ha -

nya dalara satu semester, selanjutnya tidak mengalami kesu -

litan yang berarti. (Lap.noraor 26).
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Ketika ditanya tentang kesulitan dalam menghadapi

mata kuliah-mata kuliah yang ada di semester empat, ia me

ngatakan : "Saya kira tidak ada pak, semuanya bisa diikuti

dengan baik". Menurut Budi, pada semester empat tidak meng

alami kesulitan apa-apa kecuali menghadapi mata kuliah

MT dan KB. Tetapi ketika ditanya tentang mata kuliah-mata

kuliah yang ada di semester lima ia menjawab bahwa dalara

menghadapi mata kuliah Teknik Fondasi (T.Fondasi), Analisa

Gempa (A.Gerapa) dan Koraputer mengalami kesulitan. Berikut

ini sebahagian percakapan peneliti dengan Budi yang menyang-

kut mata kuliah Teknik Fondasi.

Penel: Dalara hal apanya mata kuliah tersebut dianggap sulit"

oleh saudara ?

Budi : Untuk mata kuliah T.Fondasi, sebenarnya bahan pela -

jaran yang diberikan bisa saya mengerti, tetapi yan.:*

sulit adalah penerapan pengetahuan yang diberikan

tersebut terutama dalam penerapan terhadap kasus-ka-

sus tertentu.

Penel: Mengapa dianggap sulit ?

Budi : Yah, karena ksus-kasus tersebut ada kaitannya dengan

konstruksi tertentu yang belum saya kenal.

(Lap.noraor 26).

Budi mengakui bahwa bahan pelajaran mata kuliah T.Fondasi

yang diterimanya itu bisa dimengerti tetapi yang menjadi ke

sulitan adalah penerapan pengetahuan yang diberikan tersebut
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k© dalam kasus-kasus tertentu. Menurut dia, kasus-kasus

yang ada kaitannya dengan konstruksi Teknik Sipil, belura

dikenal sebelumnya. Pada bagian lain ia menyatakan bahwa

untuk mengatasi kesulitannya ia belajar sendiri dari liter-

atur yang ada kaitannya dengan mata kuliah tersebut, sela

in itu ia mengadakan diskusi dengan teman-temannya. Kesu -

litan tersebut bisa diatasinya dalam satu seraester, setelah

itu pada semester berikutnya tidak mengalami kesulitan lagi.

Pada mata kuliah Komputer terdapat kesulitan dalara

penggunaan alat yang menunjang perkuliahan tersebut. Budi

menjelaskan bahwa mata kuliah tersebut terdiri atas mata ku

liah teori dan praktikum penggunaan alat. Ia sendiri menga

kui bahwa teori yang diberikan dapat diterima dan dimenger
ti dengan baik olehnya tetapi penggunaan alatnya agak sulit.

Oleh karena waktu yang disediakan di Kampus untuk melatih

alat tersebut tidak mencukupi, maka untuk mengatasi kesu -

litan itu ia belajar di Kampus. Kesulitan penggunaan alat

tersebut bisa diatasi oleh Budi setelah berjalan kuliah se

lama satu semester, pada semester berikutnya tidak menga -
lami kesulitan lagi.

Pada kesempatan lain diperoleh informasi bahwa mata

kuliah Analisa Gempa, yang diberikan dalam satu semester

terdiri atas sejumlah bahan pelajaran yang raelebihi jumlah

jam belajar yang tersedia. Budi menjelaskan bahwa staf peng
ajar mata kuliah tersebut pernah mengatakan tentang ter-

lalu banyaknya bahan pelajaran yang harus dibahasnya.
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Untuk mengejar waktu, staf pengajar tersebut terpaksa ha -

nya memberikan bahan pelajaran tersebut secara garis besar-

nya saja. Oleh karena itu, Budi mengalami kseulitan karena

harus mempelajari sendiri dari buku-buku yang dianjurkan

oleh staf pengajar mata kuliah yang bersangkutan. Menurut

Budi,dengan belajar sendiri dari buku-buku, ia bisa mengi -

kuti perkuliahan mata kuliah tersebut dengan baik.

Interpretasi :

Budi mengalami kesulitan dalam menghadapi mata kuli

ah keteknikan karena bahan pelajaran yang diterimanya meru

pakan "sesuatu yang baru" baginya atau pengetahuan penun -

jang tentang keteknikannya belum diketahui sebelumnya. Ke •

sulitannya itu terutama dirasakan pada saat-saat awal seme,

ter yang bersangkutan. Setelah ia mengikuti perkuliahan ma

ta kuliah yang bersangkutan selama setengah atau satu se -

mester, uraumnya kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi.

Untuk mengatasi kesulitannya, Budi lebih banyak berusaha

sendiri dengan jalan belajar dari buku-buku yang ada kait

annya dengan mata kuliah yang bersangkutan, atau mengada -

kan kerja kelompok dengan teman-temannya. Muncul pertanya

an : "Bagaimana pengalaman mahasiswa yang lain dalam meng

hadapi mata kuliah keteknikan ?".

Lukman, salah seorang mahasiswa lulusan SMA, menya

takan bahwa dalam menghadapi mata kuliah keteknikan sampai
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dengan semester kedua, belum mengalami kesulitan yang berar

ti. (Lap.nomor 15). Oleh karena pernyataan itu hanya merupa

kan jawaban atas pertanyaan tentang pengalaman secara kese -

luruhan terhadap mata kuliah keteknikan maka untuk mengeta -

hui lebih rinci ditanyakan lagi pengalamannya terhadap bebe

rapa mata kuliah yang termasuk mata kuliah keteknikan. Bagai

manakah pengalaman Lukman terhadap mata kuliah keteknikan

tertentu ?

Di dalam menghadapi mata kuliah Gambar Teknik yang

terdapat pada seraester pertama dan kedua, ia menyatakan ada

sedikit kesulitan. Sebahagian dari percakapan peneliti de -

ngan Lukman yang menyangkut mata kuliah Gambar Teknik adalah

sebagai berikut :

Penel: Bagaimana pengalaman saudara dalam menghadapi mata ku

liah G. Teknik ?. Apakah ada kesulitan ?.

Lukman: Ada pak.

Penel: Dalam hal apa kesulitan tersebut saudara rasakan ?

Lukman: Dalam raembayangkan "apa" yang harus digambar pak.

Penel: Mengapa terjadi demikian ?

Lukman: Saya masih sulit untuk membayangkan bagian-bagian

konstruksi Teknik Sipil yang harus digambar.

(Lap.noraor 30).

Menurut Lukman, kesulitan yang dihadapinya itu disebabkan

oleh sulitnya raembayangkan bagian-bagian konstruksi Bangun

an Gedung yang harus digambarnya. Ia mengakui sendiri bahwa
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bagian-bagian konstruksi yang harus digambar itu hanya ta

hu sepintas dari lapangan, sedangkan untuk menggambarkan

bagian-bagian tersebut harus terinci. Dari pernyataannya

yang lain, ia me-nganggap bahwa pelajaran di SMA yang diper-

olehnya kurang menunjang terhadap mata kuliah tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia berusaha banyak bertanya

kepada teman-temannya, atau kepada asisten mata kuliah ter

sebut pada saat berlangsungnya perkuliahan. Selama meng.i -

kuti perkuliahan mata kuliah tersebut, ia tidak mengalami

kesulitan dalara menggambarkan bagian-bagian konstruksi yang

sederhana tetapi apabila menggambarkan konstruksi yang re

mit ia mengalami kesulitan kembali. Dalam satu semester per

tama, ia sudah bisa raenggambar dengan menggunakan alat-alat

yang baru dikenalnya itu tanpa ada kesulitan sehingga dalam

semester keduanya lebih lancar lagi. Akan tetapi di dalara

membayangkan ben*;uk bagian-bagian konstruksi Teknik Sipil

yang harus digambar olehnya, ia masih mengalami kesulitan

sarapai dengan semester kedua.

Ketika ditanya tentang pengalamnnya dalam menghadapi

mata kuliah M.Fluida, ia menjawab : "Agak bingung dalam pe

nerapan rumus-rurnusnya pak, tetapi dalam perhitungan-perhi--

tungannya bisa saya ikuti dengan baik". Menurut Lukman di

dalam menghadapi mata kuliah M.Fluida ia mengalami kesulit

an dalam penerapan ruraus-rumus, tetapi perhitungan-perhi -

tungan yang ada kaitannya dengan penyelesaian soal-soal da

pat diikuti dengan baik. Ketika ditanya tentang alasan
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terjadinya kesulitan, ia menjelaskan bahwa belum diketahui.-

nya dengan jelas cara kerja bangunan tertentu yang ada ka -

itannya dengan mata kuliah tersebut merupakan penyebab kesu

litan dalam penerapan rumus tersebut. Pada bagian lain ia

menyatakan bahwa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya

itu, ia berusaha sendiri belajar dari buku-buku yang hubung

annya dengan bahan pelajaran yang terdapat dalam raata kuli

ah tersebut. Mata kuliah M.Fluida hanya diberikan dalara sa

tu seraester yakni pada semester pertama. Lukman hanya menga

lami kesulitan dalam setengah semester, setelah itu ia tidak

mengalami kesulitan lagi. (Lap.nomor 30).

Ketika ditanya tentang mata kuliah I.U.Tanah dan Tek

nologi Bahan (T.Bahan), ia menyatakan bahwa raata kuliah-mata

kuliah tersebut bisa diikuti dengan baik, bahan pelajaran

yang diterimanya merupakan hal yang baru baginya tetapi un

tuk "mengadakan penyesuaian dengan mata kuliah tersebut tidak

raemakan waktu yang lama. Hal itu terjadi karena staf penga -

jar mata kuliah tersebut mampu menyampaikan bahan pengajaran

nya dengan baik sehingga ia menyenangi raata kuliah tersebut.

Ketika ditanya tentang praktikum yang terdapat pada mata ku

liah I.U.Tanah, ia menjelaskan : "Di dalam praktikum mata

kuliah I.U.Tanah, saya memerlukan penyesuaian penggunaan

alat-alat terutama yang menyangkut ketelitian pembacaan".

Menurut Lukman, dalam penggunaan alat perlu ada penyesuaian

tetapi ia menyatakan mampu mengikutinya dengan baik.
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Sebagian dari percakapan Lukman dengan peneliti yim.;

menyangkut raata kuliah MT dan KB adalah sebagai berikut :

Penel : Bagaimana pengalaman Lukman dalam menghadapi mata

kuliah MT dan KB ?

Lukman: Ada kesulitan pak, terutama dalam KB.

Penel : Mengapa dianggap sulit ?

Lukman: Bahan pelajarannya merupakan hal yang baru bagi sa

ya pak, selain itu staf pengajarnya kurang begitu

jelas dalam menerangkannya.

(Lap.noraor 30)*

Menurut Lukman, di dalam menghadapi mata kuliah MT dan KB ,

ia mengalami kesulitan terutama mengenai KB, secara tegas

ia mengatakan bahwa penyebab kesulitannya adalah karena ba

han pelajarannya merupakan hal yang baru baginya, juga ka -

rena staf pengajarnya kurang begitu jelas menerangkannya,

Ia sudah berusaha dengan jalan belajar sendiri dari buku -

buku yang ada kaitannya dengan mata kuliah tersebut, tetapi

masih mengalami kesulitan juga : "susah dipelajari sendiri

dari buku-buku" katanya. Usaha lain yang ia lakukan adalah

bertanya kepada kakak-kelasnya, tetapi mereka yang ditanya

oleh Lukman pun masih mengalami kebingungan. (Lap.nomor 30).

Interpretasi :

'Lukman mengalami kesulitan dalam menghadapi mata ku

liah keteknikan karena bahan pelajaran yang diteriraanya
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merupakan "sesuatu yang baru" baginya. Dengan demikian wa

laupun perhitungan yang menggunakan rumus-rumus bisa diikuti

nya tetapi ia mengalami kesulitan dalam penerapannya ke da. -

lam konstruksi Teknik Sipil. Untuk mengatasi kesulitannya

lebih banyak dilakukan dengan jalan belajar sendiri dari bu

ku-buku, atau mengadakan kerja sama dengan teman-temannya.

Umumnya, setelah mengadakan penyesuaian dengan bahan pela -

jaran yang diterimanya, ia bisa mengatasi kesulitannya ke

cuali mata kuliah MT dan KB.

Wandi, salah seorang mahasiswa lulusan SMA, menyata

kan bahwa dalam menghadapi mata kuliah keteknikan ada yang

mudah ada pula yang sulit. Ada mata kuliah yang mudah di -

tangkapnya walaupun bahan pelajaran tersebut merupakan hal

yang baru baginya, tetapi ada juga yang sulit ditangkapnya

karena di samping bahan pelajarannya baru, juga staf penga

jarnya kurang baik dalam penyampaiannya. (Lap.nomor 29).

Bagaimana pengalaman Wandi dalam menghadapi mata kuliah ter

tentu yang termasuk mata kuliah keteknikan ?

Bagaimana pengalaman Wandi dalam menghadapi mata ku

liah Gambar Teknik ? Ikutilah "potongan" percakapan nya de

ngan peneliti berikut ini ;

Penel : Bagaimana pengalaman Wandi dalam menghadapi mata ku

liah G.Teknik ? Apakah ada kesulitan ?

Wandi : Oh, ada pak.
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Penel : Dalam hal apanya kesulitan tersebut saudara rasa -

kan ?.

Wandi : Itu pak dalara menangkap dan membayangkan benda-ben-

da yang harus digambar.

Penel : Mengapa dirasakan sulit dalam raembayangkan benda -

benda tersebut ?

Wandi : Saya belum menguasai secara detail tentang benda -

benda yang harus digambar yang terdiri atas bagian-

bagian konstruksi Teknik Sipil.

(Lap.nomor 31)•

Menurut Wandi, dalara menghadapi mata kuliah G.Teknik, ia

mengalami kesulitan terutama dalam membayangkan bentuk ben

da yang harus digambar. Pada percakapan selanjutnya ia me -

nyatakan bahwa staf pengajar mata kuliah tersebut kurang

jelas raenerangkan bentuk benda yang harus digambar tersebut.

Selain itu, ia kurang lincah, kalau menjawab hanya memberi

kan jawaban seperlunya. Untuk mengatasi kesulitan yang di

hadapinya, Wandi mempelajari buku-buku yang berhubungan de

ngan bahan pelajaran tersebut, bertanya kepada teman-teman-

nya dan mempelajari gambar yang sudah selesai dari mahasis

wa kakak-kelasnya. Selama dalam jam pelajaran mata kuliah

tersebut, ia suka bertanya kepada asisten yang bertug^s sa

at itu. Ia mengakui, tugas-tugasnya bisa diselesaikan se -

suai dengan waktu yang telah ditentukan tetapi hasilnya ku

rang memuaskan. Untuk praktek menggambar dengan alat-alat

yang tersedia, bisa dikuasainya setelah berjalan satu
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semester tetapi dalam membayangkan benda-benda yang harus

digambar, sampai seraester kedua pun masih ada kesulitan.

Di dalam menghadapi mata kuliah Teknologi Bahan,

Wandi tidak mengalami kesulitan yang berarti. "Wah enak pak,

tidak ada masalah", kata Wandi ketika ditanya tentang peng

alamannya . dalam menghadapi mata kuliah T.Bahan. Pada ba

gian lain dari percakapannya, ia menyatakan bahwa walaupun

bahan pelajaran yang diperolehnya itu merupakan "bahan ba

ru" baginya, tetapi bisa diikuti dengan baik karena staf

pengajarnya dalam memberikan kuliahnya dapat dimengerti.

Di dalam menghadapi mata kuliah MT dan KB, Wandi meng

alami .kesulitan, baik dalam MT maupun KB. Mengenai MT,

ia sedikit mengalami kesulitan dalam penerapan ruraus-rumus,,

tetapi mengenai KB, ia merasa lebih sulit lagi karena bahan

pelajarannya merupakan hal yang baru baginya, juga ruraus -

rumusnya lebih rumit dari MT. Ia menjelaskan bahwa staf peng

ajar MT berbeda dengan KB. Staf pengakar MT cukup baik da

lam menyampaikan bahan pelajarannya sehingga Wandi mampu

raengikutinya dengan baik. Tentang staf pengajar KB, ia men

jelaskan : "Lain halnya dengan staf pengajar KB pak, terus

terang saja ia jelek cara penyampaiannya, akibatnya mahasis

wa sulit menangkapnya, apalagi dalam penerapan rumus-ruraus

nya, lebih sulit lagi". Untuk mengatasi kesulitannya itu,

Wandi berusaha sendiri belajar dari buku-buku dan bertanya

kepada teraan-temannya . Setelah belajar sendiri dari buku

dan diskusi dengan; teman-temannya, ia bisa mengikuti MT
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dengan baik tetapi mengenai KB masih tetap sulit. Kesulitan

dalam menghadapi KB masih terasa sampai pada semester kedin.

(Lap.nomor 3D*

Ketika ditanya : "Bagaimana pengalaman saudara dalam

menghadapi mata kuliah M.Fluida ? Wandi menjawab : "Dalem

mata kuliah tersebut saya ada sedikit kesulitan dalam pe -

nguasaan cara kerja suatu bangunan konstruksi Teknik Sipil.

Sebenarnya rumus-rumusnya tidak sulit tetapi yah ..., pene-

rapannya itu yang agak sulit". Menurut Wandi dalam mengha -

dapi raata kuliah M.Fluida ia tidak mengalami kesulitan calara

penguasaan rumus-ruraus yang dipergunakan. dalam raata kuliah

tersebut tetapi dalam penerapan rumus tersebut mengalami ke

sulitan. Alasannya, ia belum menguasai cara kerja bangunan

Teknik Sipil yang ada kaitannya dengan bahan pelajaran yang

sedang dibahasnya. Pada percakapan selanjutnya ia menjelas

kan'bahwa untuk raengatasi kekurangannya, ia belajar sendiri

dari buku-buku kemudian bertanya kepada staf pengajar yang

bersangkutan. Kesulitannya bisa diatasi setelah perkuliahan

berjalan selama setengah semester, selanjutnya tidak menga

lami kesulitan lagi. Ia menjelaskan bahwa bahan pelajaran

Fisika yang diperolehnya di SMA terlalu sederhana dan ber -

sifat umum sehingga kurang begitu menunjang penguasaan raata

kuliah tersebut.

Bagaimana pengalaman Wandi dalam menghadapi mata ku

liah I.U.Tanah ? Ikutilah "potongan" percakapannya dengan

peneliti berikut ini :
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Penel : Bagaimana pengalaman saudara dalam menghadapi raata

kuliah I.U.Tanah ?

Wandi : Waktu pertama kali menerima bahan pelajarannya tera-

sa agak asing tetapi ruraus-rumusnya bisa dimengerti.

Penel : Bagaimana pengalaman saudara dalam mengikuti prak -

tikum mata kuliah tersebut ?

Saya senang dengan praktikum tersebut pak, tidak ter-

lalu sulit hanya perlu ketelitian yang tinggi. Peng

gunaan alat-alat yang dipergunakan dalam praktikum ,

bisa dikuasai selama praktek di lapangan karena wak

tu untuk melatih penggunaan alat-alat tersebut cukup

lama.

Bagaimana penilaian saudara terhadap staf pengajar

mata kuliah tersebut ?

Bagus pak, ia menyampaikan bahan pelajaran dengan je

las, selain itu ia "dekat" dengan mahasiswa sehingga

para mahasiswa pada senang mengikutinya.

(Lap.nomor 31)•

Menurut Wandi, di dalam menghadapi mata kuliah I.U.Tanah, ia

tidak mengalami kesulitan yang berarti. Bahan pelajarannya

bisa diikuti dengan baik, rumus-rumusnya tidak begitu sulit,

hanya dalam penggunaan alat yang dipergunakan dalam prak -

tikum perlu ada penyesuaian karena alat-alat tersebut baru

dikenalnya.

Pada bagian lain ia menyatakan bahwa kemampuan staf

pengajar mata kuliah I.U.Tanah dalam menyampaikan bahan

Wandi

Penel

Wandi
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pelajarannya sangat membantu dirinya untuk menguasai bahan

pelajaran mata kuliah tersebut.

Interpretasi :

Wandi mengalami.kesulitan dalam menghadapi mata ku

liah keteknikan karena bahan pelajarannya merupakan bahan

yang baru baginya. Selain itu karena ada staf pengajar yan#

kurang baik cara penyampaian bahan pengajarannya. Untuk

mengatasi kesulitannya, ia lebih banyak berusaha sendiri de

ngan jalan belajar dari buku-buku atau bertanya kepada te

man-temannya. Setelah mengadakan penyesuaian beberapa saat,

ia mampu mengatasi kesulitannya kecuali terhadap mata ku -

liah MT dan KB.

Veni, salah seorang mahasiswa lulusan SMA , menyata

kan bahwa dalam menghadapi mata kuliah keteknikan mengalami

kesulitan karena bahan pelajaran yang diterimanya merupakan

hal yang baru baginya. Ia merasa tersiksa jika tidak bisa

mengerjakan tugas-tugas yang harus dikurapulkan tepat pada

waktunya. Bagaimana pengalaman Veni dalam menghadapi mata

kuliah tertentu yang termasuk ke dalam mata kuliah ketek -

nikan ?

Di dalam suatu percakapan dengan peneliti, ia menya

takan ada beberapa mata kuliah yang dianggap menimbulkan

kesulitan baginya. Mata kuliah tersebut di antaranya
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I.U.Tanah, G.Teknik, MT dan KB, dan M.Fluida. Untuk menge

tahui pengalaman Veni dalam menghadapi raata kuliah I.U.Ta

nah, ikutilah sebagiam percakapan berikut ini,

Penel: Dalam mata kuliah I.U.Tanah, kesulitan apa yang di

rasakan ?.

Veni : Yah, pertama-tama dalam menerima bahan pelajaran

yang belura terbayang maksudnya pak. Selain itu alat-

alat yang diperkenalkan belura pernah dikenal.

Penel: Apakah dalam teori perhitungannya ada kesulitan ju

ga ?

Veni : Tidak pak, sebab rumus-rumus yang digunakan bisa sa

ya ikuti dan tidak begitu asing.

(Lap.noraor 27).

Menurut Veni, dalam menghadapi mata kuliah I.U.Tanah ia meng

alami kesulitan karena waktu pertama menerima bahan pela

jaran mata kuliah tersebut, belum bisa membayangkan maksud

nya. Apalagi dalatr, mengikuti perkenalan alat-alat yang di -

pergunakan dalam praktikum mata kuliah tersebut, ia merasa

belum pernah mengenai semuanya. Ia mengakui bahwa bahan pel

ajarannya bisa diikutinya karena rumus-ruraus yang diguna -

kan tidak begitu asing baginya. Pada percakapan selanjutnya

ia menyatakan bahwa untuk mengatasi kesulitannya itu, ia bel

ajar sendiri dari buku-buku atau bertanya pada teman-teman-

nya. "Saya berusaha belajar secara mati-raatian" katanya. Ka

ta kuliah tersebut menimbulkan kesulitan hanya dalam
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semester pertama sebab pada semester berikutnya ia merasa

sudah ada penyesuaian.

Di dalam menghadapi mata kuliah G.Teknik, ia menga

lami kesulitan karena bahan pelajarannya baru dikenalnya.

Apa yang harus digambar susah untuk dibayangkan. Untuk menjg-

atasinya „, ia raeraperbanyak latihan di Kampus atau di ru -

raah teman-temannya, Kesulitannya itu dirasakan pada semes

ter satu, sedangkan pada semester berikutnyasudah mulai

berkurang. "Dalam semester satu saja, seraester berikutnya

sudah tidak tersiksa lagi" katanya.

Di dalam menghadapi raata kuliah MT dan KB, Veni meng

alami kesulitan terutama mengenai KB. Ia menganggap KB

lebih sulit daripada MT. Ketika ditanya : "Mengapa KB di -

anggap sulit oleh saudara ?". Veni menjawab : "Maaf yah pak,

bukan merendahkan staf pengajar. Dalam mata kuliah tersebut

selain bahan pelajaran yang diberikan susah dibayangkan, ju

ga staf pengajarnya kurang baik interaksinya dengan rnaha -

siswa".Ia menjelaskan bahwa bahan pelajaran KB susah diba -

yangkannya, selain itu staf pengajarnya kurang dekat dengan

mahasiswa. Pada bagian lain ia menyatakan bahwa untuk meng

atasi kekurangannya itu ia berusaha sendiri dengan jalan bel

ajar dari buku-buku atau bertanya kepada teman-temannya.

.Akan tetapi, menurut dia, karena mata kuliah tersebut susah

untuk dipelajari sendiri dari buku, maka sampai dengan se -

mester ketiga pun masih tetap mengalami kesulitan. "Untuk

KB mengalami kesulitan terus selama tiga semester, hanya
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saja raulai semester dua kesulitannya agak berkurang sedikit"

katanya menjelaskan tentang kesulitan itu. Mengenai MT, in

hanya mengalami sedikit kesulitan pada seraester satu dan dua>

sedangkan pada seraester berikutnya tingkat kesulitannya se

makin bertarabah. Ia mengakui, walaupun MT itu sulit tetapi

dengan mempelajari buku-buku dan bertanya kepada teraan-te -

mannya, kesulitan yang dihadapinya bisa diatasi, walau ti

dak hilang sama sekali.

Di dalam mata kuliah M.Fluida, Veni tidak begitu meng

alami kesulitan. Ketika ditanya tentang pengalamannya da

lam menghadapi mata kuliah M.Fluida ia mengatakan : "Dalam

mata kuliah tersebut agak sulit dalam penggunaan rumus-ru -

mus pak, sebab banyak rumus-rumus erapiris". Mengenai mata

pelajaran yang turut menunjang penguasaan bahan pelajaran

mata kuliah tersebut ia mengatakan : "Ada pak, terutama ma

ta pelajaran Fisika". Veni mengakui, agak sulit dalam rnene-

rapkan rumus karena banyak rumus-rumus empiris. Pada bagian

lain ia mengatakan bahwa kesulitannya itu bisa diatasi da -

lam setengah semester dengan cara mempelajari buku-buku

yang ada kaitannya dengan mata kuliah tersebut. "Kebetulan

mata kuliah tersebut bisa dipelajari dari buku, maka dari

itu saya banyak belajar dari buku-buku" katanya. (Lap.no -

mor 27).
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Interpretasi :

Veni mengalami kesulitan dalam menghadapi raata ku -

liah keteknikan karena bahan pelajaran yang diteriraanya me

rupakan sesuatu hal yang baru baginya. Selain itu disebab

kan pula oleh cara staf pengajar menyampaikan bahan penga-

jarannya yang kurang dapat dimengerti. Untuk raengatasi. ke

sulitannya itu, ia lebih banyak belajar sendiri dari buku-

buku yang ada kaitannya dengan mata kuliah tersebut. Umum-

nya kesulitan-kesulitannya itu bisa diatasi setelah ada pe

nyesuaian beberapa saat, kecuali mata kuliah MT dan K3.

Feri, salah seorang mahasiswa lulusan STM, menyata

kan bahwa dalam menghadapi mata kuliah keteknikan tidak meng

alami kesulitan karena banyak materi kuliah yang pernah

diperolehnya di STM (Lap.nomor 13). Akan tetapi ketika di

tanya : "Feri pernah mengatakan bahwa pelajaran keteknikan

tidak ada kesulitan. Apakah semuanya demikian ?", ia raenja-

wab bahwa tidak semua mata kuliah dianggap mudah. Ia menje

laskan, bahwa bagi mata kuliah yang pernah diperoleh di

STM tidak menimbulkan kesulitan karena bersifat raengulang ,

walaupun ada pengayaan tetapi tidak terlalu asing (Lap.no

mor 14). Bagaimana pengalaman Feri dalam menghadapi mata

kuliah tertentu yang termasuk ke dalam mata kuliah-mata ku

liah keteknikan ?
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Ketika ditanya tentang pengalamannya dalam rnengha -

raata kuliah G.Teknik dan'T.Bahan, ia menjawab : "Saya kira

mata kuliah tersebut tidak ada kesulitan pak, walaupun ba

nyak bahan pengajaran-yang'baru tetapi tidak ada kesulitan".

Ternyata Feri tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi ma

ta kuliah G.Teknik karena mata kuliah tersebut pernah dipel-

ajari di STM. Keadaan demikian sangat berlainan dengan peng

alaman Budi, Wandi, Veni dan Lukman. Mereka justru menga

lami kesulitan dalara membayangkan bentuk-bentuk konstruksi

yang harus digambar. Bagaimana pengalaman Feri dalam meng

hadapi mata kuliah MT dan KB ? Marilah kita ikuti "potong

an" percakap.annya dengan peneliti berikut ini ;

Penel: Bagaimana pengalaman saudara dalara menghadapi mata

kuliah MT dan KB ?

Feri : Dalam mata kuliah tersebut ada beberapa kesulitan ,

pak.

Penel: Mengapa bisa sulit ?

Feri : Ada perbedaan yang mendasar pak. Ketika di STM kaiai

diberi bahan pelajaran; yang praktis-praktis.

Penel: Apa maksudnya ?;

Feri : Begini pak, di STM itu suka diberi rumus-ruraus yang

sudah "jadi", tinggal menggunakan tanpa diketahui

dari mana asal-muasalnya. Bahkan kata guru saat itu

"yang penting pakai aja dulu, tidak usah tahu dari

mana asal-muasalnya".
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Penel: Terus, bagaimana akibatnya bagi saudara ?

Feri : Yah, kesulitannya jika menghadapi persoalan yang ber

aneka-ragam. Kadang-kadang rumus-rumus itu hanya di-

peruntukkan bagi penampang beraturan, akibatnya jika

diberi penampang yang tidak beraturan, saya jadi bi~

ngung.

(Lap.nomor 22).

Feri menyatakan ia mengalami kesulitan dalara menghadapi raa

ta kuliah MT dan KB karena ada perbedaan yang mendasar de -

ngan pelajaran. di STM. Ia menjelaskan bahwa di STM hanya di

beri bahan pelajaran yang praktis-praktis, akibatnya jika

menghadapi persoalan yang beraneka-ragam ia mengalami kesu

litan. Menurut Feri, di Politeknik pelajarannya lebih men -

dasar dan mendalam dari pada di STM. Akan tetapi, walaupun

ada kesulitan ia bisa mengikuti perkuliahan dengan baik.

Bagaimana pengalaman Feri dalam menghadapi mata ku -

liah M.Fluida yang tidak pernah diperoleh di STM ?. Berikut

ini sebahagian percakapan Feri dengan peneliti yang menyang

kut mata kuliah tersebut ':

Penel: Apakah ada kesulitan dalam menghadapi raata kuliah

M.Fluida ?

Feri : Ada pak, itu dalam rumus-rumus empiris. Kadang-ka -

dang saya suka terpaku oleh rumus yang diberikan, p'-

dahal dalam pelajaran tersebut perlu ada kretivitas.

Penel: Maksudnya bagaimana ?

 



98

Feri : Mata kuliah itu "kan terdiri atas teori dan praktikum.

Nah, dalam praktikum itu perlu kretivitas, sedangkan

saya suka "kaku" terlalu berpegang pada rumus-ruraus

yang diberikan.

(Lap.nomor 22).

Menurut Feri dalam menghadapi mata kuliah M.Fluida yang ti

dak pernah diperoleh di STM, ia mengalami kesulitan teruta

ma dalam praktikum. Ia mengakui bahwa dalara praktikum, ia

terlalu berpegang pada rumus-rumus yang diberikan, akibatnya

memperoleh hasil yang kurang baik. Ketika ditanya tentang

pengalamannya dalam menghadapi mata kuliah Mekanika Tanah

(M.Tanah,), ia menjawab : "Ada kesulitan dalam penurunan ru

mus-rumus. Saya paling tidak bisa jika diberi dasar-dasar

perhitungan yang menyangkut penurunan rumus-rumus". Untuk

mengatasi kesulitannya itu, ia mempelajari buku-buku yang

berhubungan dengan mata kuliah tersebut, terutama dalam ma

ta pelajaran eksakta seperti Fisika dan Matematika. Dengan

mempelajari pelajaran penunjang tersebut di atas, ia bisa

menerima bahan pelajaran lebih baik dari sebelumnya. (Lap,.

nomor 22).

Interpretasi :

Feri tidak mengalami.kesulitan dalam menghadapi ma

ta kuliah keteknikan yang pernah diperolehnya di STM. /.kan

tetapi dalam menghadapi mata kuliah keteknikan yang belum
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pernah diperolehnya di STM, ia mengalami kesulitan. Kesu -

litan yang dihadapinya bukan pengetahuan keteknikan tetapi

penguasaan rumus-rumus yang menggunakan raata pelajaran Pi -

sika dan Matematika. Untuk mengatasi kesulitannya, ia bela

jar sendiri dengan jalan belajar dari buku-buku yang ada hu

bungannya dengan mata kuliah yang bersangkutan, terutama da

lam mata pelajaran eksak yang menunjang seperti Fisika clan

Matematika. Muncul pertanyaan, bagaimana pengalaman raaha -

siswa lulusan STM yang lain ?

Edi sebagai salah seorang mahasiswa lulusan STM, .tie-

nyatakan bahwa bahan pelajaran yang diberikan di PoliteKnik,

yang terdapat dalam raata kuliah yang sama dengan raata pela

jaran STM, "kebanyakan" sudah diperoleh di STM. Bahan pela

jaran tersebut ada yang mengulang, ada juga yang melanjut -

kan.' (Lap.nomor 10). Bagaimana pengalaman Edi dalam mengha

dapi mata kuliah keteknikan ?

Ketika ditanya tentang kesulitan yang dihadapi dalam

menghadapi mata.kuliah keteknikan ia menjawab : "Saya kira

tidak ada kesulitan dalam menghadapi mata kuliah keteknikan

kecuali mata kuliah MT dan KBV. Bagaimana pengalaman Edi da

lam menghadapi mata kuliah MT dan KB ?. Berikut ini sebaha

gian percakapan Edi dengan peneliti yang menyangkut mata ku

liah MT dan KB;

Penel: Mengapa mata kuliah MT dan KB dianggap sulit ?
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Edi : Yang saya rasakan karena pengertian-pengertian dari

bahan pelajaran yang diberikan, sulit dimengerti,

Penel: Mengapa sulit dimengerti ?

Edi : Itu pak, dalam menjelaskannya tidak terinci sehing

ga pengertian dari apa yang diberikan menjadi kurang

jelas.

Penel: Bagaimana hubungannya dengan bahan pelajaran yang di

peroleh di STM ?

Edi : Selama di STM baru memperoleh MT saja pak, sedangka:a

mengenai KB baru diperoleh di sini.

(Lap.nomor 28).

Menurut Edi, ia merasa kesulitan dalam menangkap pengertian

dari bahan pelajaran yang diberikan oleh staf pengajarnya.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa staf pengajar mata kuliah

tersebut, dalam menjelaskannya tidak rinci sehingga penger

tian: dari apa yang diberikan kepadanya menjadi kurang jelas.

Pada bagian lain ia mengatakan, tindakan staf pengajarnya

kurang disenanginya karena la suka memberi tugas-tugas kepa

da mahasiswa, kemudian tugas tersebut dikumpulkan oleh etaf

pengajar yang bersangkutan, tetapi tugas-tugas tersebut ti

dak pernah dikembalikan lagi kepada mahasiswa. Akibatnya

mahasiswa tidak mengetahui bagaimana cara memperbaikiny.3.

Untuk mengatasi kesulitannya, Edi belajar sendiri dari bu

ku-buku yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran terse

but, selain itu mengadakan kerja.kelompok dengan teman-te-

mannya. Ia mengakui bahwa kesulitan dalam menghadapi KB
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masih terasa sampai dengan seraester dua, walaupun tidak se-

berat pada semester pertama.

Ketika ditanya tentang pengalamannya dalam mengha -

dapi mata kuliah M.Fluida, ia mengatakan : "Saya kira kesu

litannya terutama karena terdapat rumus-rumus empiris, teta

pi dengan mempelajari buku-buku literatur yang lain hal itu

bisa diatasi". Menurut Edi, dalara menghadapi raata kuliah

M. Fluida yang tidak pernah diperoleh di STM, ia raengalaii

kesulitan dalam mempelajari rumus-rumus tetapi dengan mem -

pelajari buku-buku yang tersedia, kesulitan tersebut dapat

diatasi. Bagaimana pengalaman Edi dalam menghadapi. raata ku

liah M.Tanah ?. Ia mengatakan : "Yah, dalam mata kuliah ter

sebut ada kesulitan juga tetapi tidak terlalu berat. Saya

kira kesulitannya terutama dalam penurunan rumus-rumus yar.g

banyak raenuntut penguasaan mata pelajaran eksakta. Materi -

nya sendiri bisa saya ikuti dengan baik". Menurut Edi, di

dalam menghadapi mata kuliah M.Tanah, ia mengalami kesulit

an dalam penurunan rumus-ruraus yang banyak raenuntut pengua

saan eksakta. Ia mengakui, dengan mempelajari buku-buku

yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran mata kuliah ter

sebut, hanya dalam setengah seraester sudah dapat diatasinya.

(Lap.nomor 2d).

Interpretasi :

Edi tidak mengalami kesulitan dalara menghadapi mata
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kuliah keteknikan yang pernah diperolehnya di STM, kecuali

mata kuliah MT dan KB. Bagi mata kuliah yang diberikan di

sini tetapi belum pernah diperolehnya di STM, ia mengalami

kesulitan dalara penguasaan rumus-rumus. Kesulitan tersebut

dapat diatasinya dalam waktu singkat setelah ia mempelajari

buku-buku yang ada kaitannya dengan mata kuliah tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari mahasiswa

lulusan SMA yang terdiri atas Budi, Veni, Wandi dan Lukman,

dan mahasiswa lulusan STM yang terdiri atas Feri dan Edi ,

maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Para mahasiswa lulusan SMA mengalami kesulitan dalam

menghadapi mata kuliah keteknikan karena bahan pelajaran

yang diterimanya merupakan "sesuatu yang baru" baginya.

Keilemahan mereka terutama dalam penguasaan keteknikan bu

kan dalam penguasaan perhitungan atau rumus-rumus yang

digunakan. Untuk mengatasi kesulitannya, mereka lebih ba

nyak berusaha sendiri dengan jalan belajar dari buku-buku

yang ada hubungannnya dengan mata kuliah yang bersangkut

an atau belajar bersama-sama dengan teman-temannya. Umum-

nya kesulitannya itu dapat diatasi setelah ada penyesuai

an beberapa saat, kecuali mata kuliah MT dan KB.

2. Para mahasiswa lulusan STM tidak mengalami kesulitan da

lara menghadapi mata kuliah yang sama dengan mata pelajar

an di STM. Akan tetapi dalam menghadapi mata kuliah yang
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belum pernah diperoleh di STM, mereka pun mengalami ke

sulitan. Kelemahan mereka bukan dalam penguasaan.ketek

nikannya tetapi dalam penguasaan rumus-rumus yang banyak

memerlukan penguasaan Matematika dan Fisika. Untuk meng

atasi. .fcasulitannya, mereka lebih banyak berusaha sendiri

dengan jalan belajar dari buku-buku yang ada hubungannya

dengan mata kuliah yang bersangkutan atau belajar-berea-

ma dengan teman-temannya. Umumnya kesulitannya itu dapat

diatasi kecuaM mata kuliah MT dan KB.

5.Pengalaman Mahasiswa dalam Menghadapi Mata Kuliah Eksakta

Bagi Budi pelajaran eksakta pada s emester satu dan

dua, tidak menjadi persoalan yang berat karena bahan pela •-

jaran yang diperolehnya di SMA masih banyak yang sama dengan

bahan pelajaran di Politeknik. Ketika ditanya tentang penga

lamannya tentang mata kuliah eksakta di semester satu dan

dua, ia mengatakan : "Wah ... kalau dalara pelajaran eksakta

saya rasa tidak ada persoalan karena menurut pengetahuan sa

ya materinya lebih banyak mengulang". (Lap.noraor 11). Per -

nyataan tersebut ditujukan kepada mata kuliah eksakta yang

terdiri atas Fisika dan Matematika. Yang menjadi pertanyaan

adalah : Bagaimana pengalaman Budi dalam menghadapi mata ku

liah Fisika dan Matematika ?

Ketika ditanya tentang pengalamannya dalam menghadapi

mata kuliah Fisika, ia mengatakan : "Tidak ada kesulitan
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apa-apa ". Kemudian ketika ditanya : "Bagaimana hubungannya

dengan bahan pelajaran yang diperoleh di SMA••?", ia menja-

wab : "Bahan pelajaran di Politeknik banyak yang sama del. -

ngan di SMA tetapi di sini lebih diperkqya". Ternyata Budi

tidak mengalami kesulitan apa-apa dalam menghadapi mata ku

liah Fisika karena bahan pengajarannya banyak yang mengu -

lang pelajaran SMA. Bagaimana pengalaman Budi dalam menga

hadapi mata kuliah Matematika ?.

Berikut ini sebagian percakapan Budi dengan peneliti

yang menyangkut mata kuliah Matematika.

Penel;.Bagaimana halnya dengan mata kuliah Matematika, apa

kah ada kesulitan ?

Budi : Untuk semester satu dan dua tidak ada kesulitan,

pak.

Penel: Bagaimana semester selanjutnya ?

Budi : Untuk semester tiga dan empat memang sudah mulai be-

rat, rumus-rumusnya mulai rumit tetapi masih bisa sa

ya ikuti, pak.

Penel: Lantas bagaimana keadaannya pada semester lima dan

enam ?

Budi : Wah, semakin sulit, pak.

(Lap.nomor 24).

Menurut Budi, dalara menghadapi mata kuliah Matematika, ter

utama pada semester satu dan dua, ia tidak mengalami kesu -

litan yang berarti. Pada seraester tiga dan empat ia mulai
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merasakan adanya kesulitan karena bahan pelajaran yang di-

teriraanya sudah "di atas" bahan pelajaran yang diperoleh -

nya di SMA. Walaupun demikian, pada semester itu ;ia masih

mampu mengikuti pelajaran tersebut dengan baik. Pada se -

mester lima dan enam Budi semakin mengalami kesulitan,

"terlalu jauh dari hal-hal yang praktis" katanya. Pada ba

gian lain ia mengatakan, bahwa untuk mempelajari Matemati

ka memerlukan banyak waktu terutama untuk melatih meraecah-

kan soal-soal. Ia mengakui, waktu untuk mempelajari Mate -

matika banyak tersita oleh pekerjaan menyelesaikan tugas -

tugas mata kuliah keteknikan. "Karena sibuk menghadapi tu

gas-tugas mata kuliah keteknikan, perhatian saya agak ber-

kurang, bahkan mata kuliah tersebut hampir dinomorduakan

pak." kata Budi menjelaskan tentang perhatiannya terhadap

raata kuliah Matematika. Untuk mengatasi kesulitannya, ia

belajar sendiri dari buku-buku atau belajar-bersama dengan

teman-temannya. (Lap.nomor 24).

Interpretasi :

Budi tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi ma

ta kuliah Fisika karena bahan pelajaran yang diteriianya

di Politeknik pernah diperoleh di SMA. Di dalam menghadapi

mate kuliah Matematika pun ia tidak mengalami kesulitan de

ngan alasan yang sama yakni banyak bahan pelajaran Matema

tika yang diberikan di Politeknik pernah diperolehnya di
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SMA. Hal itu terjadi pada semester satu dan dua. Pada se -

mester selanjutnya ia mulai mengalami ada kesulitan tetapi

karena pengetahuan dasar untuki mempelajari bahan pengajar

an tersebut sudah cukup, ia mampu mengikuti mata kuliah

tersebut dengan baik. Perhatian Budi terhadap mata kuliah

Fisika dan. Matematika agak berkurang karena banyak waktu

yang tersita untuk mengerjakan tugas-tugas mata kuliah ke

teknikan. Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, ia

belajar dari buku-buku atau bekerja-kelompok dengan teman-

temannya. Bagaimana pengalaman mahasiswa yang lain dalam

menghadapi raata kuliah Fisika dan Matematika ?

Ketika ditanya tentang pengalamannya menghadapi raa

ta kuliah Fisika, Veni mengatakan : "Untuk mata kuliah Fi

sika tidak ada kesulitan apa-apa pak karena banyak yang su

dah diperoleh di SMA. Di Politeknik sifatnya meneruskan dan

memperkaya yang sudah pernah diperoleh di SMA tetapi itu

semua bisa saya ikuti dengan baik". (Lap.nomor 27). Menur -

rut Veni, dalam menghadapi mata kuliah Fisika tidak menga

lami kesulitan apa-apa dan banyak bahan pelajaran diterima-

nya itu pernah diperoleh di SMA. Bagaimana pengalamannya

dalam menghadapi mata kuliah Matematika ?

Sebahagian dari percakapan Veni dengan peneliti yang

menyangkut raata kuliah Matematika adalah sebagai berikut :

Penel: Bagaimana pengalaman saudara dalam menghadapi raata
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kuliah Matematika, apakah ada kesulitan ?

Veni : Dalam semester satu dan dua tidak ada kesulitan te

tapi pada semester selanjutnya ada, pak.

Penel: Mengapa terjadi demikian ?

Veni : Bahan pengajaran pada semester satu dan dua masih

sesuai dengan mata pelajaran di SMA, walaupun di sa-

na-sini ada penambahan dan pengayaan. Akan tetapi

pada semester tiga dan seterusnya, langsung pada ba

han pelajaran "di atas" pelajaran SMA yang agak su

lit untuk diikuti.

Penel: Apa usaha saudara untuk mengatasi kesulitan tersebut ?

Veni : Yah, saya belajar dari buku-buku pak, sebab tanya sa

ma teman juga sama-sama tidak mengerti.

(Lap.nomor 27).

Menurut Veni, dalara semester satu dan dua ia tidak mengalami

kesulitan apa-apa karena masih banyak bahan pelajaran yang

mengulang pelajaran SMA. Pada semester selanjutnya mulai di

rasakan adanya kesulitan, karena banyak bahan pelajaran

yang baru yang agak sulit diikutinya. Dalam mengatasi kesu

litannya, ia lebig banyak belajar sendiri dari buku-buku ka

rena teman-temannya pun sama-sama mengalami kesulitan. Pad*

bagian,lain ia menyatakan bahwa perhatiannya terhadap mata

kuliah tersebut agak berkurang karena banyak waktu yang ter-

sita oleh penyelesaian tugas-tugas mata kuliah keteknikan.

"Terlalu sibuk dengan tugas-tugas pak,, jadi tidak serapat

raemperdalaranya" katanya menjelaskan tentang kesibukan yang

a-

a
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dihadapinya. Ketika ditanya tentang hasil usahanya dalam

mengatasi kesulitan tersebut, ia mengatakan : "Yah, seke -

dar lulus saja". Menurut Veni, teman-temannya pun banyak

yang perhatiannya terhadap mata kuliah tersebut agak ber -

kurang dan mereka pun hanya berusaha sampai "asal lulus sa

ja". (Lap.noraor 27).

Lukman, menyatakan bahwa pelajaran eksakta yang di

berikan di Politeknik sudah diberikan di SMA. Ia mengata -

kan : "Dalam pelajaran eksakta saya kira tidak ada persoal

an, masih banyak materi yang diberikan di sini sudah saya

peroleh di SLA". (Lap.nomor 15). Bagaimana pengalamannya

dalam menghadapi mata kuliah Fisika dan Matematika ?

Ketika ditanya tentang pengalamannya dalam mengha -

dapi mata kuliah Fisika, Lukman mengatakan : "Yah, kesulit

an sih ada tapi hanya sedikit saja". Ia mengatakan bahwa

dengan rajin bertanya pada saat perkuliah berlangsung, ke

sulitannya itu bisa di atasi. Pada bagian lain ia menjelas

kan bahwa staf pengajar mata kuliah tersebut mampu menerang-

kan bahan pengajaran dengan baik. Mengenai bahan pengajaran

yang diperoleh di Politeknik, ia mengatakan : "Banyak. bahan

pelajaran yang sama dengan bahan pelajaran di SMA tapi di

sini lebih diperdalam". Lukman mengakui bahwa sebahagian

besar waktu belajar di luar perkuliahan dipergunakan untuk

raengerjakan tugas-tugas, terutama tugas dari mata kuliah

keteknikan. Oleh karena itu ia pernah mengatakan bahwa
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perhatiannya kepada mata kuliah Fisika jadi berkurang.

"Terus terang saja pak mata kuliah Fisika kurang saya per

hatikan karena saya lebih banyak raemperhatikan tugas-tugas

mata kuliah keteknikan" kata Lukman. Akan tetapi walaupun

disibukkan oleh tugas-tugas, ia mengakui raerasa beruntung

karena dasar-dasar mata kuliah tersebut yang diperoleh di

SMA banyak yang mendukung kelancaran penerimaan bahan pel

ajaran di Politeknik. (Lap.nomor 30).

Ketika ditanya : MBagaimana pengalaman saudara da -

lam menghadapi mata kuliah Matematika ?", ia menjawab :

"Tidak ada kesulitan pak yang jelas saya bisa mengikutinya

dengan baik, hanya karena jumlah bahan pelajarannya banyak

maka staf pengajar mata kuliah tersebut menjelaskan garis

besarnya saja". Menurut Lukman, dalam menghadapi mata ku -

liah Matematika, ia tidak mengalami kesulitan apa-apa.

Akan tetapi, karena staf pengajar mata kuliah tersebut su-

ka menjelaskan bahan pelajaran secara garis besarnya saja

maka untuk melengkapinya para mahasiswa harus banyak bela

jar dari buku. Pada bagian lain ia mengatakan bahwa untuk

mempelajari mata kuliah Matematika memerlukan waktu yang

banyak terutama dalam melatih memecahkan soal-soal. Akan

tetapi karena sibuk menghadapi tugas-tugas mata kuliah ke

teknikan, :1a kurang memperhatikan mata kuliah tersebut.

"Saya sendiri merasakan bahwa perhatian terhadap mata ku -

liah Matematika agak kurang jika dibandingkan dengan raata

kuliah keteknikan" kata Lukman. (Lap.nomor 30).
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Wandi, menyatakan bahwa dalam menghadapi mata kuli

ah Eksakta tidak mengalami kesulitan. Ia mengatakan : "Ba

gi saya tiada persoalan apa-apa, rasanya masih bisa saya

ikuti tanpa ada kesulitan, pak". (Lap.nomor 29). Pada ke -

sempatan pertemuan yang lain, ia menyatakan bahwa dalam

menghadapi mata kuliah Fisika tidak mengalami kesulitan ka

rena banyak pelajaran yang diperoleh di SMA dibahas lagi

di Politeknik tetapi lebih diperdalam. Mengenai mata kuli

ah Matematika, ia menyatakan bahwa dalam seraester satu ti

dak mengalami kesulitan sama sekali. Dalam semester dua pun

ia tidak mengalami kesulitan hanya kesempatan untuk mempe

lajari mata kuliah tersebut agak berkurang karena tersita

oleh kesibukan tugas-tugas keteknikan. (Lap.nomor 34).

Interpretasi, :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi, Veni, Luk

man dan Wandi, dapat diinterpretasikan bahwa mahasiswa lu

lusan SMA tidak mengalami,kesulitan dalam menghadapi mata

kuliah Fisika karena bahan.pelajaran yang diterima di Poli

teknik pemah diperolehnya di SMA. Dalam menghadapi mata

kuliah Matematika, terutama dalam semester satu dan dua,

mereka pun tidak mengalami kesulitan karena alasan yang s

ma yakni banyak bahan pengajaran yang diterimanya di Poll

teknik pernah diperoleh diSMA. Pada semester selanjutnya
mereka mengalami sedikit kesulitan tetapi masih bisa

a-
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diikuti dengan baik. Karena keeibukannya dalam menghadapi

tugas-tugas mata kuliah keteknikan yang banyak menyita wak

tu, perhatian mereka terhadap mata kuliah Fisika dan Mate

matika agak berkurang jika dibandingkan dengan perhatiannya

terhadap raata kuliah keteknikan. Yang menjadi pertanyaan

adalah : Bagaimana pengalaman mahasiswa lulusan STM dalam

menghadapi raata kuliah Fisika dan Matematika ?

Feri, salah seorang mahasiswa lulusan STM menyatakan

bahwa dalam menghadapi mata kuliah eksakta ia mengalami ke

sulitan. "Yang saya rasakan, dalam mata kuliah eksakta ba

nyak materi baru dan terasa sulit untuk "menangkap' nya"

katanya. Mengenai alasan timbulnya kesulitan, ia mengatakan

"Saya kira karena selama di STM kurang terlatih dan terbia-

sa dengan latihan soal-soal demikian. Rasanya hanya sedikit

sekali materi yang saya peroleh di STM" (Lap.nomor 13).

Ketika ditanya tentang bahan pelajaran Matematika dan Fisi

ka yang diperoleh di STM, ia mengatakan : "Hanya sedikit

yang diperoleh dari sana, akibatnya yah ... sebahagian be

sar merupakan hal baru bagi saya". Akan tetapi ia menjelas

kan bahwa sejak di STM ia sudah mempersiapkan diri dengan

jalan mempelajari buku-buku eksakta dari buku-buku SMA.

(Lap.nomor 14).

Pada pertemuan tanggal 15 Mei 1989, ia mengatakan

bahwa mata pelajaran Fisika dan Matematika di STM mudah un

tuk dipelajari, oleh karena itu ia memperoleh nilai yang
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tinggi. Ketika ditanya tentang alasan: memperoleh nilai yang

tinggi selama di STM, ia menjelaskan : "Oh ... itu pak. Di.

STM, Matematika dan Fisika-nya mudah, makanya saya selalu

memperoleh nilai yang tinggi. Lain sekali dengan pelajaran

eksakta yang diperlukan dalam beberapa mata kuliah ketek

nikan di edni". (Lap.nomor 22). Pada suatu pertemuan yang

lain, ia pernah mengeluh tentang susahnya mengikuti mata

kuliah eksakta. Menurut dia, sebaiknya ada cara tertentu

yang memberikan kesempatan kepadanya agar sesuai dengan ke

mampuannya. Adanya tindakan staf pengajar yang memperlaku-

kan sama terhadap semua mahasiswa, membuat ia jadi terse -

ret. Ia berkata : " ... saya jadi terbawa • tinggi ,! oleh

mereka yang berasal dari SMA. Akibatnya kadang-kadang me -

rasa sulit untuk mengikuti pelajaran tersebut". (Lap.nomor

21). Pada kesempatan yang lain ia mengatakan bahwa mata ku

liah' Matematika lebih sulit dari pada Fisika. "Saya kira

bahan pelajaran mata kuliah Matematika yang diberikan di

sini terlalu sulit" katanya. (Lap.nomor 22).

Untuk mengatasi kelemahannya dalara mata kuliah eksak

ta, ia berusaha mempelajari buku-buku SMA, menambah jam bel-

aJar , juga tidak segan-segan bertanya kepada mahasiswa lu

lusan SMA. Ia mengakui bahwa selain mengerjakan tugas-tugas

keteknikan, ia memanfaatkan waktu untuk mempelajari bahan

pelajaran penunjang, di antaranya mata kuliah eksakta, la

mengatakan : "Begini pak, seperti telah saya katakan kepa

da Bapak, banyak mata kuliah keteknikan yang memerlukan
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penguasaan mata kuliah eksakta. Selain itu mata kuliah ek

sakta yang ada di sini memerlukan penguasaan dasar-dasar

mata pelajaran eksakta. Nah, biasanya saya raemanfaatkan

waktu untuk mengurangi kelemahan dalam mata pelajaran ek

sakta itu". Feri mengakui, di samping merapersiapkan diri

untuk menghadapi mata kuliah eksakta, ia merapersiapkan di

ri juga untuk menghadapi mata kuliah keteknikan yang memer

lukan penguasaan eksakta. Oleh karena itu, ia banyak meng

gunakan waktu untuk mempelajari bahan pelajaran raata kuli

ah Fisika dan Matematika. Ketika ditanya, "Berapa lama ke

sulitan tersebut saudara rasakan ?. Feri menjawab : "Saya

kira untuk mata kuliah Fisika, pada semester dua, kesulit

annya sudah mulai berkurang tetapi mata kuliah Matematika

pada semester dua pun masih terasa sulit". (Lap.nomor 2.2

dan 23).

Edi, salah seorang mahasiswa lulusan STM, mengakui

bahwa penguasaannya terhadap mata kuliah Fisika dan Mate -

matika berada di bawah teman-temannya yang berasal dari lu

lusan SMA. Ketika ditanya : "Apa alasannya Ed ?", ia men -

jawab : "Begini pak, pelajaran Matematika dan Fisika itu

pernah diperoleh di STM tetapi sangat • minim ' sekali. se

dangkan di sini pelajaran tersebut cukup tinggi. Akibatnya,

beberapa bagian materi pelajaran Materaatika dan Fisika me

rupakan. ' barang baru v bagi saya". Ia pun mengakui bahwa

"kebiasaan" di STM membuat dirinya agak kurang menyenangi
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pelajaran eksakta (Lap.nomor 10).

Pada pertemuan yang lain, ia mengakui bahwa dirinya

merasa ' terseret " oleh teman-temannya yang lain. Ia me -

ngatakan : "Yah, masih terasa terseret dalam pelajaran ek

sakta pak". Untuk mengetahui pengalaman Edi dalam mengha -

dapi raata kuliah tersebut, ikutilah sebahagian percakapan

berikut ini.

«

Penel: Bagaimana pengalaman saudara dalam mengikuti perku

liahan mata pelajaran eksakta ?

Edi : Bagaimana yah, kadang-kadang merasa malu jika raau

bertanya kepada staf pengajar, pak.

Penel: Mengapa .bisa begitu ?.

Edi : Kalau saya menanyakan materi yang tidak dimengerti,

pengajar yang bersangkutan suka melemparkan lagi per

tanyaan itu kepada mahasiswa yang lain.

Penel: Tindakan pengajar itu 'kan bagus, tidak langsung di-

jawab olehnya.

Edi : lya .., tapi ujungnya tidak enak.

Penel: Lho, kenapa ?;

Edi : Karena hampir setiap pertanyaan saya yang dilempar-

kan kembali kepada mahasiswa yang lain itu terjawab

oleh mereka. Akibatnya, pengajar yang bersangkutan

melanjutkan perkuliahannya, padahal saya sendiri ma

sih belum mengerti sekali.

(Lap.noraor 20).
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Edi menjelaskan, akhirnya ia menjadi malu untuk bertanya

pada saat kuliah. Ia lebih suka bertanya kepada teman-te

mannya, baik di kampus ataupun di rumah kost mereka, sete

lah itu ia belajar di rumahnya. Muncul pertanyaan, bagai -

mana pengalaman Edi dalam menghadapi mata kuliah Fisika

dan Matematika ?

Untuk mengetahui pengalaman Edi dalara menghadapi ma

ta kuliah Fisika, ikutilah sebahagian percakapannya dengan

peneliti berikut ini :

Penel: Bagaimana pendapat saudara tentang mata kuliah Fi -

sika ?

Edi : Mata kuliah Fisika pernah diperoleh di STM tetapi

jauh lebih mudah dari pada yang diperoleh di Poll -

teknik.

Penel: Apakah terdapat kesulitan dalam menghadapi mata ku

liah tersebut ?

Edi : Kesulitan sih ada, tetapi tidak begitu berat pak.

Penel: Dalam hal apa kesulitan tersebut saudara rasakan ?

Edi : Terutama dalam bahan pelajaran yang baru saya per-

oleh, yang banyak menggunakan bahan pelajaran mata kuliah

Matematika.

(Lap.nomor 28).

Menurut Edi, dalam menghadapi mata kuliah Fisika ia menga

lami kesulitan karena banyak bahan pelajaran yang merupa -

kan sesuatu yang baru baginya. Pada bagian lain ia

 



116

m engatakan bahwa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi

nya, ia belajar dari buku-buku yang ada hubungannya dengan

mata kuliah tersebut bahwa kadang-kadang membaca buku-buku

SMA. Ia pun mengakui, jika sesudah belajar sendiri dari. bu

ku-buku tatpi masih tetap " mandeg ", ia tidak segan-segan

bertanya .-cepada temannya yang berasal dari lulusan SMA.

Tentang lamanya kesulitan yang dialaminya, ia mengatakan :

"Yah, dalam satu semester pak, sebab pada semester berikut

nya tidak begitu ada masalah lagi". Edi mengalami kesulit

an dalam menghadapi mata kuliah Fisika hanya dalam semes -

ter pertama, dalara semester berikutnya tidak mengalami ke

sulitan yang berarti. (Lap.nomor 28).

Bagaimana pengalaman Edi dalam menghadapi mata ku

liah Matematika ?. Ikutilah sebahagian percakapan Edi de -

ngan peneliti berikut ini :

Penel: Bagaimana pendapat saudara tentang raata kuliah Mate

matika ?

Edi : Dalara mata kuliah Matematika pun; terdapat kesulitan

pak.

Penel: Mengapa terjadi demikian Ed ?

Edi : Yah, saya kira karena ada jarak pemisah antara bahan

pelajaran yang diperoleh di STM dengan bahan pela -

jaran yang diberikan di Politeknik.

Penel: Apa maksudnya ?

Edi : Mata kuliah Matematika yang diberikan di Politeknik
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bahan pelajarannya "loncat". Maksudnya bahan pela

jaran yang diberikan di STM perlu diberi dulu tara-

bahan, setelah itu baru dapat mengikuti bahan pela
jaran di Politeknik.

Penel: Bagaimana teman-teman Edi dalam menghadapi mata ku-
.. liah tersebut ?

Edi : Tampaknya mereka tidak serepot saya pak. Hal itu

terlihat kalau saya menanyakan hal-hal yang tidak

dimengerti pada saat kuliah, mereka malahan pada

tersenyum. Kadang-kadang mereka berkata "baca dulu
•tuh buku SMA !".

(Lap.nomor 28).

Menurut Edi, dalam menghadapi mata kuliah Matematika, ia
mengalami kesulitan karena bahan pelajaran yang diteriraa-
nya banyak yang baru baginya. Ia menjelaskan bahwa bahan

pelaiaran yang diterima di Politeknik seakan-akan "loncat"

dari bahan pelajaran yang telah diperolehnya. Ia pun meng
akui bahwa walaupun di STM telah memperoleh bahan pela
jaran yang sama dengan bahan pelajaran yang diberikan di

SMA, kedalaman pengetahuan lulusan STM akan berbeda dengan
lulusan SMA. Hal itu terjadi, menurut Edi, karena jumlah
jam belajar di STM lebih kecil dari pada SMA. Pada bagian
lain ia mengatakan bahwa untuk mengatasi kesulitannya, ia
berusaha dari buku-buku yang ada hubungannya dengan mata
kuliah tersebut, bahkan kadang-kadang mempelajari buku-bu
ku SMA. Selain itu memanfaatkan waktu senggang untuk
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bertanya kepada teman-temannya, misalnya pada saat istira

hat perkuliahan atau sepulang kuliah langsung ke rumah te

mannya. "Di samping belajar yang biasa dilakukan sehari-ha-

ri dan mengerjakan tugas-tugas, saya menyediakan waktu tam-

bahan untuk mempelajari buku-buku eksakta". Demikian penga-

kuan Edi dalam upaya mengatasi kesulitannya. Ia mengakui

bahwa kesulitannya itu masih terasa sampai dengan semester

kedua. (Lap.nomor 20 dan 28).

Interpretasi, :

Mahasiswa lulusan STM, mengalami kesulitan dalam meng

hadapi mata kuliah eksakta, baik mata kuliah Fisika maupun

mata kuliah Matematika. Penyebab kesulitan tersebut di en-

taranya karena bahan pelajaran yang diperoleh di STM terla

lu rendah jika dibandingkan dengan bahan pelajaran yang di

berikan di Politeknik. Untuk mengatasi kesulitan yang diha

dapinya, mereka berusaha sendiri dengan jalan belajar dari

buku-buku, bertanya kepada teman-teman lulusan SMA dan me-

nambah jam belajar untuk mempelajari bahan pelajaran eksak

ta. Dalara menghadapi mata kuliah Fisika, mereka mengalami

kesulitan terutama pada semester pertama, pada semester

berikutnya kesulitan mereka mulai berkurang. Akan tetapi da

lam menghadapi mata kuliah Matematika, mereka masih menga

lami kesulitan sampai dengan semester kedua.
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k. Pengal am,an Mahasiswa dalam MenghaflisuaOtej&Jfoll^^

Budi, salah seorang mahasiswa lulusan SMA, menyatakan

bahwa mata kuliah praktek merupakan sesuatu yang baru ba -

ginya karena selama di SMA belum pernah sama sekali melaku -

kannya. Waktu ditanya tentang pengalamannya di Politeknik ,

antara lain ia mengatakan : "... jika harus praktek di la -

pangan dan workshop (bengkel kerja) terasa sekali canggung"

(Lap.noraor 11). Pada pertemuan lain ia mengatakan bahwa ia,
dalam menghadapi mata kuliah praktek, betul-betul mengalami

kesulitan. Pada pertemuan antara Budi dan peneliti pada

tanggal 22 Mei 1989, ia menceriterakan tentang pengalaman -

nya dalam menghadapi mata kuliah praktek. Sebahagian dari

percakapan tersebut adalah sebagai berikut :

Penel: Bagaimana pengalaman Budi dalam menghadapi raata ku -

liah praktek ?.

Budi : Saya merasakan agak berbeda dengan menghadapi mata

kuliah keteknikan (teori), pak. Di dalam mata kuliah

praktek ini saya betul-betul menghadapi pengalaman

yang "baru" sebab kegiatan dalam praktek ini belum

pernah dialami selama di SMA.

Penel: Apakah ada kesulitan dalam mengikuti mata kuliah prak
tek tersebut ?.

Budi : Wah, ada pak.

Penel: Dalam hal apakah itu ?.
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Budi : Dalam penggunaan alat-alat yang baru dikenal, juga

dalam kegiatan-kegiatan. yang memerlukan kekuatan

fisik.

Penel: Bagaimana perasaan Budi pada saat pertama kali meng

ikuti kegiatan praktek ?

Budi : Terus terang saja pak, pada waktu pertama kali meng

ikuti kegiatan praktek saya merasa asing, baik si

tuasi maupun kegiatannya. Karena dalam kegiatan

praktek banyak memerlukan kekuatan fisik, yah ...

jadinya tersiksa juga. Tidak biasa dengan pekerjaan

yang berat seperti ini, pak.

(Lap.noraor 24).

Menurut 3udi, dalam menghadapi mata kuliah praktek mengala

mi kesulitan terutama dalam penggunaan alat-alat yang ba -

nyak menuntut kekuatan fisik. Pada bagian lain Budi menga -

takan bahwa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, ia

berusaha berlatih terus dengan tekun sambil tak segan-segan

bertanya dan meminta bimbingan instrukturnya. Ia pun menga

kui bahwa waktu yang diberikan untuk setiap jenis tugas

cukup lama, tetapi hasil pekerjaannya belum raemuaskan.

"Kadang-kadang, ada perasaan jenuh melaksanakan praktek ter

sebut tetapi hasil pekerjaannya belum memuaskan", katanya

menjelaskan. Ia mengakui bahwa yang mendorong ia berusaha

untuk mengatasi kesulitannya adalah takut memperoleh nilai

yang rendah dan raerasa malu oleh masyarakat jika sebagai
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mahasiswa Politeknik tidak bisa praktek. Ketika ditanya

tentang kegiatan praktek berikutnya ia mengatakan : "Saya

berusaha terus mengikutinya walaupun hanya 'asal lulus,;

saja". (Lap.nomor 24).

Veni, salah seorang mahasiswa lulusan SMA menyata -

kan bahwa dalam menghadapi kegiatan praktek benar-benar me

rasa tersiksa. Sebahagian percakapan Veni dengan peneliti

yang menyangkut mata kuliah praktek adalah sebagai berikut:

Penel: Bagaimana pengalaman saudara dalam menghadapi raata

kuliah praktek, apakah ada kesulitan ?

Veni : Wah, dalara praktek ini benar-benar tersiksa, pak.

Penel: Mengapa bisa begitu ?

Veni : Maaf yah, saya tidak bisa bekerja keras yang raemer-

>; lukan kekuatan dan ketahanan fisik pak.

Penel: Apakah saudara mengerti apa yang harus dipraktekkan ?

Veni : Saya mengerti pak, tapi melaksanakannya itu yang su

sah. Walaupun pekerjaan itu tampak seperti sederhana

tetapi setelah dicoba ternyata sulit juga.

(Lap.nomor 27).

Menurut Veni, kesulitan dalam menghadapi mata kuliah prak-

tek terutama karena ia tidak terbiasa bekerja keras yang

memerlukan kekuatan dan ketahanan fisik . Walaupun peker -

jaannya itu seperti sederhana tetapi dalam melaksanakannya
ternyata susah juga karena belum mahir menggunakan

•?
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alat-alat praktek. Pada bagian lain ia mengatakan bahwa

untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, ia mencoba ke-

giatannya beberapa kali sambil bertanya kepada instruktur

yang bertugas saat itu. Mengenai hasil usahanya, ia menga

takan : "Bagaimana yah, kadang-kadang mempraktekkannya su

dah jenuh tetapi hasilnya masih belum raemenuhi persyaratan

yang ditentukan". Ia mengakui bahwa kesulitannya itu masih

terus ada tetapi setelah dua semester mulai agak berkurang.

(Lap.nomor 27).

Lukman, salah seorang mahasiswa lulusan SMA, menyata

kan bahwa menghadapi praktek itu agak canggung karena belum

terbiasa. Ia mengatakan : "Yah ... bagaimana yah, masih agak

canggung pak, mungkin belum terbiasa dengan pekerjaan seper

ti itu". Kemudian ia menjelaskan bahwa lulusan STM memiliki

kemampuan lebih baik dari teman-temannya. "Tetapi dia masih

diakui memiliki kemampuan "di atas" kami yang dari SMA ter

utama dalam pelajaran praktek" katanya (Lap.nomor 15).

Pada pertemuan yang lain ia menceriterakan pengalam

annya seperti pada percakapan berikut ini :

Penel : Bagaimana pengalaman saudara dalam mengikuti kegiat

an praktek di .Politeknik ?

Lukman: Yang jelas, banyak yang asing bagi saya, pak.

Penel : Dalara hal apanya saudara merasa asing ?

Lukman: Yah, dalam hal alat-alat dan situasi tempat kegiatan
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prakteknya pak. Saya belum mengenai lebih dekat

alat-alat tersebut, juga belum pernah sama sekali

menggunakannya.

Penel : Apa saudara mengalami kesulitan dalam pelaksanaan

praktek yang saudara ikuti ?

Lukman: Ya, saya benar-benar mengalami kesulitan pak. Wa -

laupun kelihatannya alat-alat tersebut sederhana

tetapi dalam menggunakannya ternyata sulit pak.

Terus terang saja, saya 'kan baru mengerjakan pe --

kerjaan seberat .ini, jadi dalam melatih penggunaan

alatralat tersebut saya merasa tersiksa, 'Cape' pak.

(Lap.nomor 33)•

Menurut Lukman, sebelum mengikuti kegiatan praktek, ia be -

lum mengenai lebih dekat alat-alat yang dipergunakan dalam

praktek tersebut, apalagi menggunakannya belum pernah sama

sekali. Ia mengakui bahwa dalam menggunakan alat betul-be

tul mengalami kesulitan, karena walaupun alat-alat terse -

but sederhana tetapi dalam mempergunakannya ternyata sulit.

Pada bagian lain Lukman mengatakan bahwa untuk mengatasi

kesulitan yang dihadapinya ia berusaha mencoba menggunakan

alat-alat tersebut berulang-kali sambil merainta bimbingan

dari asisten yang bertugas saat itu. Akan tetapi, walaupun

sudah sampai bosan mencoba mengerjakan suatu pekerjaan yang

sama ternyata hasil usahanya itu, menurut asistennya, "ma

sih belum memuaskan". Ia pun mengatakan bahwa hasil kegiat

an prakteknya tidak terlalu mengharapkan hasil yang
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berlebihan. "Saya 'kan tidak akan jadi pekerja seperti. itu,

jadi dalam praktek pun,yah ... asal lulus saja" katanya,.

Ia mengakui bahwa dalam penggunaan alat bisa diatasi se -

lama pada saat mengikuti praktek yang bersangkutan, walau

pun hanya "sekedar bisa menggunakan" saja. Akan tetapi un

tuk membiasakan diri terhadap pekerjaan yang berat, ia meng

akui sampai semester kedua pun masih terasa sulit. (Lap.

nomor 33).

Wandi, salah seorang maha siswa lulusan SMA, menya

takan bahwa ia malas untuk melakukan kegiatan praktek ka -

rena tidak terbiasa kerja kasar. "Sebetulnya praktek itu

materinya mudah tetapi saya malas, pak". (Lap.nomor 29).

Sebahagian percakapan Wandi dengan peneliti yang menyangkut

mata kuliah praktek adalah sebagai berikut :

Penel : Bagaimana pengalaman saudara tentang kegiatan prak

tek ?

Wandi : Wah, bagaimana yah ... malas pak, pekerjaannya be

rat pak.

Penel : Yang dimaksud berat itu bagaimana ?

Wandi : Begini pak, saya harus mengerjakan sesuatu peker -

jaan dengan alat yang ' baru ' bagi saya, sedangkan

untuk melatih penggunaan alat tersebut memerlukan

tenaga yang banyak. Kadang-kadang saya suka ' cape '

badan terasa sakit-sakit.
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Penel : Apakah saudara menyenangi pekerjaan tersebut ?

Wandi : Terus terang saja pak, saya itu kadang-kadang ne-

rasa kecewa, dalam hati saya bicara "kok pekerja

annya gitu-gitu aja, kaya kuli". Maaf pak, yah ..

bukannya saya spmbong.

(Lap.noraor 31)•

Wandi mengakui, merasa berat jika harus mengerjakan suatu

pekerjaan dengan alat yang baru baginya karena untuk mela

tih penggunaan alat tersebut memerlukan tenaga yang banyak,

Kesulitan yang dihadapi Wandi adalah penggunaan alat yang

dipergunakan dalam kegiatan praktek dan membiasakan diri

dengan kerja berat dan kasar. Pada bagian lain V/andi menga

takan bahwa untuk mengatasi kesulitan ,yang dihadapinya, ia

melatih penggunaan alatt pada saat jam praktek yang terjad-

wal dan kadang-kadang ikut temannya dalam "waktu kompen".

Ia"mengakui bahwa tugas-tugasnya bisa diselesaikan selu -

ruhnya walaupun "asal jadi" saja. Walaupun ada perasaan

kecewa tetapi ia tetap berusaha mengatasi kesulitannya ka

rena harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Ia mengakui bahw,-;

tugas-tugasnya bisa diselesaikan seluruhnya walaupun ku

rang memuaskan. Mengenai tugas-tugasnya itu, ia mengatakan:

"Selesai sih bisa, tetapi hasilnya itu pak, boleh dikata --

kan 'asal jadi' saja". Ia pun mengakui masih mengalami ke

sulitan dalara mengikuti praktek sampai dengan semester ke

dua (Lap.nomor 3D.
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Interpretasi :

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Budi, Ve

ni, Wandi dan Lukman, dapat diinterpretasikan sebagai ber

ikut : Mahasiswa lulusan SMA mengalami kesulitan dalam meng

ikuti kegiatan praktek karena belum terbiasa dengan ker

ja berat dan kasar. Walaupun tampaknya kurang menyenangi

kegiatan praktek tetapi ia tetap berusaha mengatasi kesu -

litannya karena harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Usaha

untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya adalah dengan

jalan melatih penggunaan alat berulangkali sambil meminta

bimbingan instrukturnya. Sampai dengan semester kedua, me

reka masih mengalami kesulitan mengikuti kegiatan praktek.

Pada semester selanjutnya, mereka bisa mengikuti kegiatan

praktek lebih lancar daripada semester sebelumnya.

Feri, salah seorang mahasiswa lulusan STM, mengata

kan bahwa ia tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi

mata kuliah praktek. Berikut ini sebahagian percakapan Fe

ri dengan peneliti yang menyangkut mata kuliah praktek.

Penel: Mata kuliah praktek pernah diperoleh di STM, bagai

mana pendapat saudara tentang mata kuliah tersebut ?

Feri : Ya, betul pak ada beberapa jenis praktek yang ada di

Politeknik pernah diperoleh di STM, tetapi di sana

sangat sederhana.
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Penel : Apakah ada kesulitan dalam menghadapi mata kuliah

tersebut ?

Feri : Tidak pak, tidak ada. Akan tetapi hasilnya, ada ju

ga beberapa teman saya yang lebih baik dari peker

jaan saya.

Penel : Lho, mengapa bisa begitu ?

Feri : Di dalam praktek saya suka ceroboh, tidak telaten

sehingga, misalnya dalara kayu, hasil praktek mere

ka lebih halus dan rapih dari hasil pekerjaan saya.

(Lap.nomor 22).

Menurut Feri, dalam menghadapi mata kuliah praktek ia tidak

mengalami kesulitan, karena walaupun lebih sederhana kegiat

an itu pernah diperolehnya di STM. Ia mengakui bahwa dalam

mengerjakan tugas yang harus diselesaikan, ia suka ceroboh

sehingga kadang-kadang hasilnya kurang baik. Diakuinya pu

la bahwa ada teman-temannya yang dari SMA, melaksanakan ke

giatan prakteknya lebih bersungguh-sungguh dan lebih tela

ten sehingga ada satu-dua orang yang hasilnya lebih baik

daripadanya. (Lap.nomor 22). Bagaimana pengalaman Edi ten

tang praktek ?

Edi, salah seorang mahasiswa lulusan STM, mengakui

bahwa dirinya tidak merasa ada kesulitan dalam mengikuti

kegiatan praktek. Dia sanggup mengerjakan tugas-tugas prak

tek tersebut lebih cepat dari teman-temannya. "... Saya

sanggup mencapai hasil pekerjaan praktek dua kali lipat
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lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh teman-teman"

kata Edi menjelaskan. Menurut Edi, kadang-kadang teman-

temannya meminta agar ia memperlambat pekerjaannya. Keti-

ka ditanya tentang alasan teman-temannya menyuruh memper

lambat pekerjaannya, ia mengatakan : "Maksudnya agar ha -

sil pekerjaan praktek selesainya bersama-sama, dengan de

mikian mereka tidak terburu-buru raengerjakannya". Edi

mengakui bahwa ia terpaksa mengikuti anjuran teman-teman

nya. "Saya mengikuti keinginan mereka pak, derai setia ka-

wan" katanya. (Lap.nomor 28).

Interpretasi :

Mahasiswa lulusan STM tidak mengalami kesulitan da

lam menghadapi mata kuliah praktek karena pernah melaksana

kan kegiatan praktek selama di STM. Walaupun. kegiatan prak

tek yang diperoleh di STM lebih. sederhana daripada di Poli

teknik, mereka sudah memiliki dasar untuk melakukan. kegiat

an yang serupa.

 



 




