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Kurikulum dan Teknologi Pendidikan merupakan jurusan yang ada di Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di Jurusan KTP ada dua 

program yaitu kelas reguler dan non reguler. Pada semester gasal amhasiswa di 

jurusan KTP ada yang menempuh mata kuliah Pendukung Teknologi Pendidikan 

(PTP) dengan jumlah kredit 2 SKS, aplikasi komputer termasuk mata kuliah baru 

seiring dengan perkembangan kurikulum perguruan tinggi dan perkembangan 

ilmu pengetahuan teknologi. 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah aplikasi komputer pada 

semester gasal tahun 2005 meliputi kelas reguler berjumlah 25 mahasiswa dan 

kelas non reguler berjumlah 22 mahasiswa. Dari jumlah tersebut diambil 

sampling untuk penelitian yaitu mahasiswa yang menempuh program reguler 

yaitu berjumlah 25 mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang diteliti tidak dibedakan 

jenis kelamin, umur maupun latar belakang keahlian maupun keilmuan. 

Materi yang diajarkan di mata kuliah ini meliputi program dasar pengenalan 

komputer dan program-program komputer yang menunjang mata kuliah di 

semester selanjutnya. Di antara materi program komputer yang diajarkan meliputi 

MS Word, Power Point, MS Excel, MS Acces, Adobe Photoshop dan Visual 

Basic. Materi-materi tersebut dirancang dalam bentuk silabus perkuliahan 

dengan 12 kali pertemuan. Perkuliahan berlangsung di ruang laboratorium 

komputer FIP UNY, karena mata kuliah ini lebih dominan praktik maka 

perkuliahan lebih banyak diadakan di laboratorium dan kadang diadakan juga 

tugas mandiri bagi mahasiswa. 

Perkuliahan ini juga didukung oleh seperangkat komputer yang berjumlah 20 

unit dengan kondisi baik, akan tetapi hasil observasi menunjukkan bahwa jumlah 

komputer dengan rasio mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah ini 



masih belum ideal, masih ada mahasiswa yang menggunakan satu unit komputer 

untuk berdua. Hal tersebut cukup mengganggu perkuliahan sebagaimana yang 

dikemukakan oleh RA ”kuliah komputer berdua susah, sulit konsentrasi. 

Sedangkan RW mengatakan ”komputer perlu ditambah agar kuliahnya lebih 

enjoy”. Tetapi sebagian mahasiswa tetap berupaya untuk tetap menjaga kuliah 

dengan memanfaatkan komputer yang ada. 

Sementara setting ruang dalam perkuliahan ini sulit untuk diubah atau diganti, 

karena sudah baku. Selain itu ruang laboratorium komputer untuk perkuliahan 

aplikasi komputer masih terlalu sempit. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan 

oleh SN ’ruang untuk kuliah aplikasi komputer ini terlalu sempit jadi rasanya 

sumpeg” akan tetapi SN meneruskan meskipun sempit karena ada AC-nya jadi 

tidak terlalu panas, kuliahnya tetap nyaman. 

Perkuliahan tahun 2004 menggunakan pendekatan perkuliahan konvensional, 

yaitu pembelajaran dimulai dari pembukaan, penjelasan materi kemudian 

dilanjutkan dengan latihan. Hal tersebut dilakukan secara konstan dan terus 

menerus. Secara pengetahuan kognitif, mahasiswa dapat mengetahui 

pengetahuan lebih banyak, akan tetapi ada beberapa hal yang belum tersentuh 

dengan model pendekatan konvensional misalnya identifikasi mahasiswa yang 

memiliki minat belajar komputer, pengalaman belajar komputer, motivasi belajar 

komputer dan lain sebagainya. Belum lagi dari sisi evaluasi mahasiswa tidak 

dapat mengetahui tingkat keberhasilan belajar aplikasi komputer karena mereka 

tidak mengetahui sejauh mana kurang keberhasilan belajar aplikasi komputer. 

Pendekatan perkuliahan model lama masih banyak kelemahannya sehingga 

diperlukan inovasi model pendekatan baru yang diharapkan dapat lebih baik. 

Dengan berdasar pengalaman itulah maka perlu adanya perbaikan pendekatan 

perkuliahan untuk meningkatkan kualitas perkuliahan tersebut. Dengan terjadinya 

perubahan pendekatan perkuliahan diharapkan proses pembelajaran menjadi 

lebih efektif dan efisien. Salah satu pendekatan baru yang mencoba 

diimplementasikan yaitu pendekatan pembelajaran siklus empat tahap 

accelerated learning. 

 


