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ABSTRAK

Pembelajaran mata kuliah Elektronrka Analog 2 bersifat
praktikum laboiatoris, Strategi pembelajaran praktikum laboratorium
pada trmumnya telah ditopEng dengah jobsheet dari dosen. Pada
jobsheet telah terperinci tujian, alat clan bahan yang diperlukan,-teori 

singkai, langkah kerja dan pertanyaan tugas dalam setrap topik
kegiatan praktikum, Demikian lengkap sehingga mahasiswa seolah-
olih hanya melakukan acara rutinitas. Permasalahan yang munqul
adalah nyaris tidak merangsang rasa ingin tahu mereka', Kalau trdak
ada varnsi metode pernbelajaran, dikhawatirkan lambat atau cepat
dapat menurunkan kreatifitas mahasiswa. Gejaia yang teramati
adalah sangat sedikitnya mahasistara yang mengajukan pertanyaan
spontan pada saat kegratan pembelajaran berlangsung.

Upayd pemuocdhdn masalah dicoba dengan menyrsipkan tugas
proyek yang bersifat kerla kelompok. Setiap grup arberrkan satu
tugas pembuatan rangkaian yang merupakan penerapan konsep yang
sedang dipelajlr!. fad? ,akhir kegiatan dilakukan presen.tasi masing
masing grup ai kelas laboratorium, dirkuti semua anggota grup kelas
praktikim, Evaluasi kegiatan proyek dengan memberikan angket
kepada mahasiswa.

Simpulan yang dipercleh adalah pemberian tugas proyek
banyak manfaatnya bagi mahastsv,ra pada umumnya/ sesu'ai
keb:utuhan mahasiswd, dan dapat mengEambarkan kaitan yang jelas
antara teori dan praktek yang telah dipelajari oleh mahasiswa.
Namun sebagian kecrl mahasiswa masih merasakan kuranEnya
pengi.iasaan dalam teorr, dan pelaksanaan kerja kelompok drpandang
belum sepenuhnya sesuai harapan.

Kata ktinci: Elektronika Analog 2, proyek, cooperative learning, team
work
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PendahuluaR

Gambaran urnum situasi pembelajaran laboratorium perlu

dicermati lebih lanjut. Tidak jarang dijumpai mahasiswa nampak

kurang siap menjawab pertanyaan dosen. Hampir semua mahasiswa

memilih bungkam kalau sekali waktu dosen mempersilahkan

bertanya. Nampaknya perlu segera diakhiri sikap mahasiswa yang

cenderung pasif seperti ini, Dosen perlu mencai'i cara agar mahasis-

wa bei'gairah kembali dalam kegiatan pembeiajaran mereka.

Penrbelajaran praktikum laboratorium pada umumnya telah

ditopang dengan jobsheetdari dosen. Pada jobsheef teiah terper'inci

tujuan, alat dan bahan yang dlperlukan, teori singkat, langkah kerja

darr pertanyaan tugas da!arn setiap topik kegiatan praktikunt.

L)emikian lengkapnya sehingga mahasiswa seolah-olah hanya tinggal

melakukan kegiatan rutinitas, nyaris tidak merangsang rasa ingin

tahu rnereka, dan kalau tidak ada variasi model pembelajaran

mungkin lambat atau cepat dapat menurunkan kreatifitas mahasiswa.

Jika terjadi seperti tersebut mak-a dampaknya akan mei-ug!kan

mahasiswa,

Gambaran situasi pembelajaran di atas merupakan cerminan

ringkas pola pembelajaran praktikum yang dihadapi penulis. Upaya

dosen untuk mencari alternatif pemecahan masalah dilakukan

dengan mencoba praktikum yang dilengkapi dengan tugas proyek.

Pertanyaannya adalah, (a) mampukah tugas proyek memberikan
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manfaat praktis dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa? (b)

mampukah tugas proyek menggambarkan keterkaitan yang jelas

antara penerapan dengan teori yang telah dipelajari? (c) mampukah

tugas proyek memberikan penguatan dalam kemampuan kerja

kelompok?

Tuiisan ini merupakan refleksi dai'i pembelajaran praktikum

Elektronika Analog 2 yang teiah penulis laksanakan. Tugas proyek

yang diberikan cji bagian minggu-minggu akhir kegiatan praktikuffi,

dimaksudkan untuk memberikan variasi metode pembelajaran

praktikum. Data empiris tentang bagaimana respons mahasiswa

terhadap tugas proyek diperoleh dari angket evaluasi. Nanrun

demikian karena pembelajaran ini tidak dimncang dengan metode

penelitian yang ketat, maka simpulan yang diperoleh teiap masih

banyak rngngandung kelemahan. Upaya awal penerapan tugas

proyek pada pernbelajai'an laboratorium ini, seharusnya perlu

ditindak lanjuti melalui perancangan penelitian yang lebih sistematik.

Beberapa definisi terkait dengan tugas proyek dapat dilacak

dari beberapa penge'-tian berikut, (a) Pembelajaran berorientasi

proyek (prolect oriented learning), dapat didefinisikan sebagai

pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam beberapa macam

proyek yang akan selalu mengarah pada suatu produk tertentu.

Tetapi tujuannya melihat pengaruh proses pembelajarannya bukan

pada produknya semata. (b) Pembelajaran berbasis proyek (project

I
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based learning), berpusat pada peserta didik dan memberi peluang

kepadanya untuk melakukan investigasi secai'a mendalam tentang

beragam topik. Peserta didik lebih otonom, s€Ferti mereka

mengkonstruksi makna artifak rnenurut mereka sendiri, ydng

merupakan rep!'esentasi hasil pembelajaran mereka. (Grant, 20A4.

Pendekatan dengan kerja proyek pada pembelajaran laboratorium

juga telah dilakukan oleh Mathew & Earnest (2004), disini tekanan

kegiatan belajar mahasiswa pada learning by doing.

Pada pendidikan kejuruan teknik yang bercorak tradisionai,

urnumnya berorieniasi pada suatrr rencana pembelajaran yang

sistematik. Hai ini pnenganclung resiko yang menui'ut pendapat

Nolker & Schoenfelcjt (1983) adalah: (a) tidak sepenuhnya

membekali kemampuan untuk menghadapi situasi k'itis cialam

pekei'jaan, (b) menyebabkan peserta didik tergantung pada

pengajar, (c) menghambat tumbuhnya Kemampuan kerjasail?, (d)

tidak mengetengahkan problem-problem kompleks yang

jangkauannya melampaui batas-batas bidang profesinya sendiri.

Untuk menghindari resiko yang demikian selanjutnya Nolker &

Schoenfeldt (1983), membei-i saran untuk dikembangkannya rnetcde

proyek dalam sistem pernbelajaran teknologi dan kejuruan. Metode

proyek mempunyai sifat yang khas, yaitu peserta didik dapat

menerapkan berbagai keterampilan teori dan praktek yang telah

dimilikinya, guna menyelesaikan tugas konkret yang hasilnya
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bermanfaat. Beberapa persyaratan harus dipenuhi untuk

pembelajaran dengan rnetode proyek, terdiri atas : (a) sasaran yang

akan dicapai berupa penyelesaian suatu problem yang kompleks, (b)

peserta didik diberi kebebasan menentukan sendiri topik,

perencanaan, sampai pelaksanaan proyek, (c) dalam pengambilan

keputusan diambil berdasar konsensus antai'a peserta didik yang

terintegrasi cialam kelompok proyek dengan pengajar, (d) antara

teori cian praktek ada keterkaitan erat, (e) diperiukan bekal

keterampilan diluar bidang guna penyelesaian problem yang timbul

dari proyek, (f) pekerjaan proyek dibagi habis bagi semua anggota

kelompok, (g) sasaran proyek adalah suatu hasil yang nyata cjan

bermanfaat bagi perserta didik. 
,,

Metode preyek merupakan sarana yang bagus untuk berlatih

bekerja daiam tim bagi peserta didik. Hal ini merupakan simulasi

kerja kelompok yang banyak dilakukan di industri, sebagai tempat

kerja mereka setelah lulus. Pembelajaran proyek dapat dilaksanakan

di kelas maupun clilaboratorium bersifat kerja grup atau kelonnpok

yang menerapkan prinsip cooperative learning. Team work

merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja

!ulusan lernbaga pendidikan teknik di era global, yang termasuk

dalam salah satu dari 11 kriteria dalam ABET (Accreditation Board of

Engineering a nd Tech nology).
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Cooperative learning dalam pembelajaran laboratorium di

bidang teknologi dan kejuruan dapat dikembangkan dengan

beberapa pola interaksi antar peserta didik, yaitu pola interaksi

competitive individualistic di satu pihak dan pola interaksi cooperative

dipihak lain. Saling ketergantungan negatif terjadi dalam pcla

interaksi kompetitif individualistik, karena aela pihak yang menang

dan ada pihak yang kalah. Pola interaksi kooperatif akan

membangkitkan rasa senasib sepenanggungan (srnk or swim

togethefl yang semakin tebal. Sikap ketergantungan yang positip

akan menciptakan kondisi yang bagus untuk terlaksananya metode

proyel ' vang pada umumnya berbasis kei'ja kelompok.

Agar kerja kelompok menjad! efektif, maka iohnson &

Johnson (1994) menyarankan agar kondisi berikut ini terpenuhi,

yaitu: (a) adanya saling ketergantungan yang positip (positive

interdependence) antar sesai'na anggota kelompok, (b) terjalinnya

interaksi yang akrab (face-to-face interaction), (c) besarnya rasa

tanggung jawab inciividu terhadap kelornpok untuk mencapai tujuan

bersama (individuai accountabilitv/personal responsibility'1, (d) sering

digunakannya keterampilan interpersonai dan group skill, (e) untuk

meningkatkan efektivitas dan fungsi kelornpok, perlu dilakukan group

processing secara teratur dan terus menerus.

Bila kelima kondisi kerja kelompok tersebut terpenuhi, maka

pembelajaran diharapkan akan berlangsung secara efektif.
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Selanjutnya kalau sikap tersebut telah tertanam dengan baik dalam

diri setiap lulusan, maka kemampuan kerjasama atau team work

akan nampak pada pencerrninan karakteristik sumber daya manusia

lulusan pendidikan teknologi dan kejuruan di dunia kerja.

Anaiisis Pemecahan Masalah

Mata kuliah Elektronika Anaiog 2 sebagai sasaran dalam

kajian ini, rnerupakan matakuliah dengan 2 SKS bersifat praktikuffi,

wajib tempuh bagi mahasiswa program str-ldi D3 maupun 51 Teknik

Elektronika, yang tertuang dalam Kurikulum 2000 Fakultas Teknik

Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan kurikulernya adalah,

mahasiswa diharapkan merniiiki kernannpuan dalam pengetahuan,

sikap dan keterampiian tentang rangkaian-rangkaian anatcg. Topik-

topik pembelajaran terCiri dari (Suparman, 2C04) : (a) Llmpan Balik

Tegangan, (b) Umpan Balik Arus, (c) Respons Frekuensi Penguat, (d)

Rangkaian Osilator, (e) Rangkaian Regulator, (D Penguat Daya Push-

Pull, (g) Penguat Daya complementer, (h) Filter Aktif.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan praktikum

laboratoi'ium, 4 jam per rninggu, ydng diikuti oleh 16 nnahasiswa

program studi 51 Teknik Eiektronika. Kegiatan praktikum yang diawali

dengan pengantar topik praktikum setiap minggu. Dalam

pelaksanaannya pada sernester September-Desember tahun

akademik 20C512006, dosen (penulis) melakukan sedikit modifikasi
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metode pembelajaran berupa tugas proyek. Tujuan pembelajarannya

memberikan kemampuan mahasiswa dalam aplikasi teori dan konsep

dari topik-topik praktikum yang telah dipraktekkan. Aplikasi berwujud

pernbuatan rangkaian elektronika yang ada dalam penerapan di

masyarakat. Dengan demikian diharapkan mahasiswa memiliki

pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan tecri dan konsep

yang telah dipelajari. Sikap ),ang dikembangkan dalam tugas proyek

yang diberikan adalah kemampuan kerja sama dalam suatu

teamwork,

Peseita praktikum sebanyak 16 orang dibagi menjadi 5 grup

(keicmpok) dengan anggota 3 sampai 4 orang setiap kelompoknya.

Beberapa prinsip cooperative learning teiah diterapkan sejak awa!

semester, ketika mahasiswa melakukan praktikum yang mencakup B

topik tersebut di atas. Tugas pi'oyek dibuat oleh kelompok diberi

waktu 4 minggu (4 X 4 jam praktikum). Topik tugas proyek nnereka

tentukan bersama-sama dalann setiap kelompok, diusutkan kepada

dosen cian dibahas dalam setiap kelompok. Selanjutnya setelah

mendapat pei'setujuan dosen mahasiswa melakukan persiapan, sejak

dari pembagian tugas, membeii konrpofl€t'r yang dibutuhkan, merakit,

mengbihati kinerja rangkaian, sampai membuat laporan ringkas.

Judul topik-topik tugas proyek tersebut adalah : Sistem Penerima FM

(FM receivefi 5 Watt, Wreless Mic, Penguat (Amplifier), fone-Control

2SC82B, dan Sleep Timer 555. Pada minggu ke 13 dan 14 dilakukan
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presentasi hasil tugas proyek setiap kelompok di depan kelas. Pada

pembelajaran minggu terakhir kepada mahasiswa diberikan angket,

yang dimaksudkan untuk mengevaluasi pemberian tugas proyek yang

telah diberikan.

Keterkaitan antara topik praktikum dengan topik tugas

proyek pilihan mahasiswa, clapat diiihat pada tabel tabulasi silang

berikut.

Tabel 1. Tabulasi Silang Topik Proyek Vs Topik Pi'aktikum

Dari tabe! 1 cji atas diperoleh kaitan antara topik proyek dengan topik

prakiikum. Tcpik-topik provek FIvl Transmirter 5 Waff dan Wireless

Mic, masing-masirrg menerapkan 62,5 o/o topik praktikum , Amplifier

menerapkan 5Ao/o tcpik praktikunr. Tone Control menerapkan 37,5o/o

topik praktikuffi, dan Sleep Timer 555 menerapkan L2,5o/o topik

praktikum. Hal ini dapat berarti bahwa dilihat dari sudut mahasiswa,

telah dapat berusaha menerapkan topik-topik praktikum yang telah
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dipelajari sebelumnya. Hasilnya tiga grup praktikum telah mampu

memilih topik penerapan praktikum 50o/o atau lebih, sedangkan dua

grup praktikum yang lain mantpu menerapkan 37 ,5o/o dan L2,5o/o

topik praktikum.

Pendapat rnahasiswa tentang tugas proyek dievaluasi dengan

pengisian angket. Angket berisi 10 item pernyataan diberikan kepada

16 mahasiswa, ydng terbagi dalam 5 kelompok kerja proyek. Respons

angket dibagi dalam empat kriteria, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS),

Kurang Setuju (KS), Setuju (S) dair Sangat Setuju (SS) .

Tabel 2. Respons Mahasiswa Terhadap Angket Evaluasi Tugas

Proyek

No taan sTs KS :' ss
1 Tugas penerapan Elektronika 2 pada contoh

pemakaian praktis banyak manfaatnya bagi
mahasisvua

47o/o 53o/o

2. I Tugas yang diberikan dapat diteruskan dimasa
i depan, dan perlu dikembqngkan lagi

47o/o 53o/o

3. Tugas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan
mahasiswa

7o/o 67o/o 260/o

4. Tugas yang diberikan dapat memberi
gambaran lebih jeias tentang apa yang telah
dipeiaiari sebelumnya

600/o 40o/o

5. Biaya yang ditanggung setiap mahasiswa
termasuk mahal

7o/o 40o/o 53o1o

6. Pembelajaran Elektronika 2 dari segi
pernahaman teori telah nrencukuoi

7o/o 53o/o 40o/o

7. SJaktu menyelesaikan tugas dirasa telah
mencukupi

!3o/o 67o/o 20o/o

8. Penyelesaian tugas kelompok sesuai beban
mahasiswa dalam satu semester

L3o/o B0o/o 7o/o

9. Jumlah anggota kelompok dirasakan terlalu
banyak

L3o/o 600/o 27o/o

10. Pembagian tugas setiap anggota kelompok
sesuai rencana

33o/o 53o/o L4o/o

STS : sangat tidak setuju
setuju

KS: kurang setuju setujuS:
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Analisis respons 10 butir pertanyaan, setelah dikelompokkan

diperoleh hal-hal sebagai berikut. (a) Pemberian tugas berupa

contoh pemakaian praktis banyak manfaatnya bagi mahasiswa; Capat

diteruskan dan dikembangkan pada masa yang akan datang; juga

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa; dan dapat membei'ikan

gambaran yang lebih jelas dari teori dan konsep yang telah dipelajari

semua mahasiswa memberikan respons Setuju (S) dan Sangai

Setuju(SS). (b) Pembelajaran teori pengantar praktikum belum

rnemberi pemahaman yang mencukupi, mahalnya biaya pembuatan

tugas proyek, dan jumlatr anggota kelompok dirasakan oleh hampir

50c/o, seciangkan 50o/o sisanya menyatakan sudah cukup. (c) Jumlah

waktu, dan kesesuaian tugas kelompck dengan beban tugas

mahasiswa tiap se!-nester , sekitar 13 o/c rnahasiswa merasa Kurang

setuju (KS), sedangkan hampir 87o/o mahasiswa menyatakan Setuju

(S) dan Sangat Setuju (SS). (d) Hampir 33o/o mahasislra menvatakan

bahwa pembagian tugas cialam tiap kelompok kurang sesuai

rencana, sedangkan 670/o sisanya menyatakan bahwa pembagian

kelcmpok telah sesuai rencana.
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Simpulan

Dengan uraian di atas dapat ditarik simpulan, bahwa :

(a) Tugas proyek dapat diterapkan dan dikembangkan dimasa

depan pada pembelajaran praktikum Eiektronika Analog 2 dengan

perencanaan yang lebih baik. Dukungan bukti empiris data angket

mengindikasikan bahwa pemberian tugas proyek banyak memberi-

kan manfaat bagi mahasiswa dan sesuai kebutuhan mahasiswa.

(b) Hasil kerja proyek dapat menghasilkan tiga grup

mahasiswa rnampu memilih topik penerapan praktikum SOa/o atau

lebih, seciangkan dua Erup rnahasiswa baru marnpLr menerapkan

37,5oro dan L2,5o/o topik pi-aktikum. Hal ini sejalan dengan pendapat

mahasiswa, yaitu walaupun mereka sebagian besar setuiu bahwa

tugas proyek yanE diberikan dapat memberi gambai'an lebih jelas

tentang apa yang telah dipelajari sebeiumnya, namun k!ra-kira

hampir 50o/o mahasiswa masih merasakan kurangnya penguasaan

daiam teori. Dengan demikian pelaksanaan rnata kuliah Elektronika

Analog 2 yang hanya bersifat praktikunr perlu clipertimbangkan

kembali.

(c) Kinerja kelompok cjirasakan oleh sebaEian besar (hampir

7}o/o) sudah cukup. Namun masih dirasakan belum cukup oleh

sebagian kecil kelompok (lebih dari 30o/o). Dengan demikian dapat

dikatakan pemberian tugas pr,oyek mampu memberikan penguatan

kerja kelompok. Walaupun dalam menerapkan organisasi
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pembeiajaran dengan penekanan prinsip cooperative learning bukan

sekedar pembagian kelompok dan mahasiswa Cisuruh bekerja

bersama-sama.
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