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Lambatnya proses pembelajaran komputer pemrograman diindikasikan 
pada kemampuan pemahaman mahasiswa yang kurang responsif. Akan tetapi 
sampai sekarang belum diketahui titik lemahnya terdapat pada tahap algoritma, 
flowchart, design visual, listing program atau running program. Penelitian ini 
bertujuan untuk: (1) menganalisa implementasi evaluasi proses pada mata kuliah 
komputer pemrograman, (2) menemukan solusi atas permasalahan dalam 
implementasi evaluasi proses pada mata kuliah komputer pemrograman, (3) 
menindaklanjuti hasil evaluasi proses dengan menggunakan metode 
brainstorming. 

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian tindakan kelas 
melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) kajian literatur dan kajian 
kontekstual kelas, (2) pelaksanaan evaluasi proses, (3) proses brainstorming, (4) 
implementasi hasil brainstorming, (5) monitoring dan evaluasi, (6) refleksi dan 
revisi (7) implementasi pembelajaran pada siklus berikutnya. Penelitian ini 
dilaksankan selama empat bulan pada tahun 2010 dengan mengambil lokasi di 
Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY.  Subyek penelitian 
ini adalah mahasiswa yang menempuh  mata kuliah komputer pemrograman. 
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan statistik deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah : (1) implementasi model evaluasi proses yang 
sesuai untuk mata kuliah komputer pemrograman guna meningkatkan akselerasi 
proses pembelajaran adalah dengan menerapkan tujuh prinsip evaluasi: (a) 
penilaian dilakukan dengan pemikiran yang jernih dan komunikasi yang efektif, 
(b) sebagian besar proses pembelajaran yang diselenggarakan mengandung 
kegiatan penilaian, (c) mahasiswalah yang paling membutuhkan hasil penilaian, 
(d) kualitas penilaian kelas tergantung pada kejelasan target belajar yang akan 
dinilai, (e) kualitas merupakan tuntutan dari semua jenis penilaian, (f) penilaian 
merupakan hubungan antar perorangan yang kompleks, (g) antara penilaian dan 
pembelajaran merupakan satu kesatuan dimana penilaian merupakan alat 
pembelajaran yang baik, dan (h) bentuk evaluasi yang digunakan berupa tugas, 
(2) kendala paling besar yang dialami mahasiswa dalam membuat program 
komputer adalah pada tahap running program. Adapun kendala yang paling kecil 
berada pada tahap desain visual. Sedangkan tahap algoritma, flowchart dan 
listing program memiliki kendala yang sama sama berada dalam kategori cukup, 
(3) implementasi brainstorming jenis brainstorming putaran bebas (free wheel)  
untuk melengkapi evaluasi proses yang diterapkan dalam penelitian ini terbukti 
dalam meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa dalam membuat 
program komputer.  
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