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RINGKASAN 

 

 

Penelitian tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Mata Kuliah 

Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran pada prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran 

FISE UNY. Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran tersebut diharapkan pada akhirnya 

dapat meningkatkan kompetensi  penelitian mahasiswa. 

Subjek penelitian adalah mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Penelitian 

Pendidikan Administrasi Perkantoran pada  semester genap tahun akademik 2008/2009, 

seluruhnya berjumlah 47 orang.  Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom 

action research). Model yang digunakan adalah model siklus sebagaimana dikemukakan oleh 

Kemmis & Taggart. Tindakan yang diberikan berupa penggunaan media power point dan 

pelaksanaan diskusi kelompok dalam proses pembelajaran.   

Hasil penelitian dapat disimpulan sebagai berikut: (1) penggunaan media power point 

dalam pembelajaran Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran mampu meningkatkan 

pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan prosedur penelitian bidang administrasi; (2) 

penerapan diskusi kelompok dalam proses pembelajaran penelitian Pendidikan Administrasi 

Perkantoran mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran; (3) 

penggunaan media power point dan penerapan diskusi kelompok dalam pembelajaran Penelitian 

Pendidikan Administrasi Perkantoran mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam 

melakukan penelitian bidang administrasi Perkantoran. Dari temuan penelitian sebagaimana 

dikemukakan di atas dapat dikemukakan saran, kepada pengampu mata kuliah lain sebaiknya 

dipertimbangkan untuk menerapkan hal yang sama agar capaian belajar mahasiswa mengalami 

peningkatan. 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci: proses pembelajaran, media power point, diskusi kelompok. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu kekurangan dari lulusan perguruan tinggi selama ini ialah  lemahnya 

kompetensi profesional yaitu kurangnya penguasaan lulusan terhadap substansi bidang studi 

yang dipilih mahasiswa. Selain itu, masa studi mahasiswa umumnya juga relatif lama,  terutama 

disebabkan oleh lemahnya penguasaan kemampuan dan keterampilan penelitian dalam rangka 

penyelesaian tugas akhir skripsi (TAS).   Dalam konteks persoalan seperti itulah UNY 

sebenarnya sudah berupaya menempuh berbagai cara dalam rangka meningkatkan kompetensi 

lulusan dan mempercepat penyelesaian studi, misalnya dengan pemberlakuan kurikulum baru 

dan pelaksanaan program percepatan/pelatihan penyusunan tugas akhir. Namun demikian hingga 

saat ini penyusunan tugas akhir skripsi masih merupakan salah satu kendala utama dalam 

penyelesaian studi.   

Kecepatan mahasiswa dalam menyelesaikan TAS ditentukan oleh banyak faktor, antara 

lain:  penguasaan substansi materi bidang studi, penguasaan metodologi penelitian, kemampuan 

mengenali lapangan di mana penelitian dilakukan, dan kemampuan mahasiswa menyusun karya 

tulis dalam bentuk laporan penelitian khususnya berupa tugas akhir skripsi. Hampir seluruh 

kemampuan tersebut diperoleh mahasiswa selama yang bersangkutan menempuh kuliah. Khusus 

untuk penulisan tugas akhir skripsi pada Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, 

sebagian besar kompetensi mahasiswa diperoleh lewat mata kuliah penelitian, dalam hal ini 

Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran. 

Kompetensi penelitian seperti itu akan dikuasai mahasiswa jika mereka diberikan 

kesempatan untuk lebih aktif  berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Untuk itu dosen dapat 



menerapkan model-model pembelajaran tertentu yang memungkinkan peningkatan partisipasi 

mahasiswa dalam proses pembelajaran.   

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa selama ini sebagian besar dosen menerapkan 

metode ceramah dalam proses pembelajaran yang dilakukannya. Konsekuensi dari penerapan 

model tersebut, mahasiswa umumnya bersikap pasif, sangat bergantung kepada dosen, dan 

kurang berinisiatif untuk secara mandiri mengembangkan pengalaman belajarnya. Akibatnya, 

perolehan belajar mahasiswa, khususnya dalam bentuk prestasi belajar, juga kurang optimal. 

Apabila hal tersebut terjadi pada pembelajaran penelitian, maka yang terjadi adalah,  mahasiswa 

kurang memiliki kemampuan dalam menyusun proposal dan melaksanakan proses penelitian. 

Padahal kemampuan meneliti sangat diperlukan oleh seorang ilmuwan, termasuk ilmuwan 

pendidik (guru).  

Melalui penerapan model pembelajaran yang lebih bervariasi, mahasiswa dikondisikan 

agar lebih termotivasi  untuk berkembang, lebih aktif mencari sumber belajar baik secara 

individual maupun kelompok, dan mampu mengorganisasi berbagai konsep serta pengalaman 

belajar yang diperolehnya. Di satu sisi, iklim belajar menjadi lebih kondusif dan menyenangkan 

sedangkan di sisi yang lain, perolehan belajar mahasiswa menjadi lebih signifikan yang pada 

akhirnya diharapkan  mampu memberikan manfaat yang lebih besar saat mereka harus menyusun 

tugas akhir skripsi maupun melaksanakan penelitian lanjutan setelah terjun ke dunia kerja.  

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di atas, permasalahan yang 

terkait dengan pembelajaran Penelitian (khususnya Penelitian Pendidikan Administrasi 

Perkantoran) dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi pembelajaran kurang bervariasi.  

2. Proses pembelajaran belum memanfaatkan media pembelajaran secara optimal. 



3. Mahasiswa kurang proaktif dalam mencari sumber belajar. 

4. Motivasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pada umumnya rendah.   

5. Mahasiswa umumnya menggantungkan diri pada dosen pengampu. 

6. Dalam proses pembelajaran mahasiswa tidak memperoleh kesempatan memadai untuk 

berpartisipasi secara aktif.  

7. Perolehan belajar mahasiswa dalam bentuk pemahaman terhadap substansi penelitian 

kurang optimal.  

8. Pengalaman mahasiswa dalam bentuk keterampilan meyusun proposal dan laporan 

penelitian tidak optimal. 

9. Kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian ilmiah kurang optimal. 

10. Prestasi belajar mahasiswa dalam bentuk capaian indeks prestasi belum optimal.  

Dari paparan tentang identifikasi masalah di atas diketahui bahwa persoalan yang terkait 

dengan proses pembelajaran, khususnya Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran, sangat 

kompleks.  Dalam penelitian akan diambil sebagian diantaranya yaitu persoalan yang terkait 

dengan kurang efektifnya model pembelajaran yang digunakan dan rendahnya prestasi belajar 

yang dicapai mahasiswa. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah sebagaimana 

dipaparkan di atas, maka masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

Mampukah penggunaan media power point sekaligus penerapan diskusi kelompok dalam 

pembelajaran Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran meningkatkan kompetensi 

penelitian mahasiswa?  



 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penelitian mahasiswa dalam 

bentuk prestasi belajar mata kuliah Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di samping 

tujuan tersebut, hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat sebagai bahan kajian 

terkait dengan konsep dan teori pembelajaran, khususnya bidang penelitian pendidikan. Secara 

praktis, dari  temuan penelitian ini diketahui tingkat keefektifan penggunaan media power point 

dan strategi diskusi dalam pembelajaran metodologi penelitian. Temuan ini bermanfaat sebagai 

dasar untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memahami dan melaksanakan 

penelitian.  



BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Konsep Penelitian 

Penelitian merupakan upaya untuk memecahkan masalah menggunakan pola pikir ilmiah, 

yang merupakan gabungan antara pola deduktif dan induktif. Pola pikir deduktif  dalam proses 

penelitian berupa kajian teori yang berfungsi memperdalam pemahaman terhadap variabel 

penelitian dan sekaligus berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis  atau pertanyaan 

penelitian. Sementara itu pola pikir induktif digunakan dalam rangka pengujian hipotesis atau 

menjawab pertanyaan penelitian dengan mendasarkan diri pada data faktual yang diperoleh dari 

lapangan. Dalam penelitian tindakan kelas, kajian teori dilakukan dalam rangka memahami 

variabel penelitian dan menyusun hipotesis tindakan. Dengan demikian tindakan yang diberikan  

secara teoritik memang mampu memecahkan masalah, dalam arti meningkatkan kondisi 

pembelajaran yang pada akhirnya mampu meningkatkan proses dan/atau hasil pembelajaran. 

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan tersebut, proses yang berlangsung dalam penelitian 

tindakan kelas dilaksanakan dalam sejumlah putaran (siklus), sampai kondisi yang diharapkan 

tercapai.  

 

B. Kajian Teori 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha terencana dalam memanipulasi sumber-

sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. (Arief S. dkk. 1990: 7). Dengan kata 

lain, proses pembelajaran bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya  

kegiatan belajar pada diri peserta didik. Menyelenggarakan pembelajaran merupakan salah satu 



tugas utama seorang guru/dosen. Di dalam proses pembelajaran, guru/dosen dituntut dapat 

memilih dan mengembangkan metode atau strategi tertentu yang dianggap sesuai untuk 

mencapai hasil yang diinginkan.  

Lingdren (Toeti Sukamto dan Udin Saripudin W. 1997: 4) mengemukakan bahwa fokus 

system pendidikan di perguruan tinggi mencakup tiga aspek, yaitu:  mahasiswa, proses belajar, 

dan situasi belajar. Mahasiswa merupakan faktor penting sebab tanpa mahasiswa tidak akan ada 

proses belajar. Proses belajar adalah apa saja yang dihayati mahasiswa ketika mereka belajar, 

bukan apa yang harus dilakukan dosen untuk mengajarkan materi kuliah tertentu. Situasi belajar 

adalah lingkungan tempat terjadinya proses belajar yang mencakup semua factor yang 

mempengaruhi mahasiswa atau proses belajar, seperti dosen, kelas, dan interaksi di dalamnya.  

 

2. Peran Dosen dalam Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, dosen tidak saja berfungsi mengajar atau menyampaikan 

materi kuliah kepada mahasiswa tetapi juga melaksanakan fungsi-fungsi lain yang mendukung 

keberhasilan proses belajar yaitu: merencanakan, mengatur, dan mengarahkan kegiatan belajar, 

serta mengevaluasi hasil belajar.   Perencanaan mencakup perencanaan jangka pendek (untuk 

satu kali pertemuan/sesi pembelajaran) maupun  jangka panjang yaitu satu semester sebagai 

suatu kebulatan. Keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas dan ketepatan 

perencanaan  yang disusun dosen.  

Fungsi mengatur dilakukan saat rencana pembelajaran diimplementasikan. Fungsi ini 

mencakup pengaturan yang terkait dengan bentuk kegiatan yang dilakukan mahasiswa, 

pengetahuan dan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa, dan komponen apa saja yang harus 

dilibatkan dalam pencapaian tujuan belajar.  Fungsi pengarahan terkait dengan upaya dosen 



untuk memberikan motivasi/dorongan dan arahan kepada mahasiswa agar melakukan kegiatan 

belajar dengan benar. Dengan fungsi pengarahan bukan berarti bahwa dosen mendikte kegiatan 

belajar mahasiswa tetapi lebih pada upaya mensupport mahasiswa agar proses belajar 

berlangsung sesuai rencana yang sudah disusun. Evaluasi merupakan upaya untuk memahami 

ketercapaian tujuan, yang mencakup evaluasi saat proses pembelajaran sedang berlangsung 

maupun setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kegiatan yang dirancang. Evaluasi saat 

kegiatan tengah berlangsung dimaksudkan sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan 

proses pembelajaran sedangkan evaluasi akhir dimaksudkan untuk mengetahui capaian belajar 

yang diperoleh mahasiswa. Hasibuan, dkk. (1994: 12) mengemukakan bahwa aktivitas 

pembelajaran merupakan kegiatan yang kompleks karena mencakup aspek-aspek berikut: (1) 

kesibukan dan kerumitan kelas, (2) keanekaragaman  interaksi pengajar-peserta didik, (3) 

pemusatan tingkahlaku pengajar, dan (4) tuntutan kemandirian  pengajar dalam pengambilan 

keputusan.  

Pada jenjang perguruan tinggi, pembelajaran merupakan upaya sadar yang dilakukan 

dosen untuk mengaktifkan berbagai unsur dinamis dalam proses belajar mahasiswa yang dapat 

dipahami dari berbagai ciri sebagaimana dikemukakan oleh Gagne (Iskandar, dkk., 1995) 

sebagai berikut: (1) mengaktifkan motivasi, (2) mengkomunikasikan tujuan belajar, (3) 

mengarahkan perhatian, (4) merangsang ingatan, (5) menyediakan bimbingan belajar, (6) 

miningkatkan retensi, (7) melancarkan transfer materi belajar, dan (8) memperlihatkan tampilan 

dan memberikan umpan balik.     

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai hasil belajar yang 

optimal ialah dengan memaksimalkan media yang digunakan. Kecuali itu, aktivitas belajar juga 

dapat ditingkatkan melalui  diskusi kelompok. Pada strategi ini digunakan media yang mampu 



membangkitkan interes mahasiswa terhadap materi belajar dan menyodorkan masalah untuk 

dicari pemecahannya, atau, diberikan kasus untuk dikaji sehingga diperoleh pemahaman yang 

baik dan benar. Model ini menitik beratkan pada aktivitas belajar mahasiswa dalam menemukan 

sesuatu atau memahami kasus yang dihadapi.  

 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian 

Dalam proses pembelajaran, media memegang peranan penting. Penggunaan media yang 

tepat, memungkinkan situasi pembelajaran menjadi lebih kondusif. Media berperan 

mempermudah transfer of knowledge dari dosen kepada mahasiswa dan membantu pembentukan 

keterampilan bagi mahasiswa. Istilah media berasal dari kata  medium, yang menurut Arief 

(2006: 6), secara harfiah berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. 

Heininch (1996: 8) memberikan pengertian media sebagai berikut ”a medium is a channel of 

communication.   Derived from Latin word meaning „between‟ the term refers to anything the 

carriers information between a source and a receiver … the purpose of media is to facilitate 

communication”.  (Medium adalah saluran komunikasi. Istilah itu berasal dari kata Latin yang 

merujuk sesuatu sebagai ‘pembawa’ informasi antara sumber dan penerima. Tujuan medium 

adalah memfasilitasi proses komunikasi). Sementara itu, Gerlach dan Ely (Wina Sanjaya, 2006: 

161) mengemukakan: “a medium, conceived as any person, material, or event that establishes 

condition which enable the learner to acquire knowledge, skill, and attitude” (media dapat 

berupa orang, materi, atau peristiwa, yang menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta 

didik mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu). Sedangkan menurut Arsyad 

(2006: 4) media merupakan bentuk peralatan yang berfungsi merangsang pemikiran, pengantar 



pesan kepada  sasaran dan membangkitkan perasaan. Media yang digunakan dalam konteks 

pembelajaran disebut sebagai media pembelajaran.  

Penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran mampu meningkatkan keefektifan proses 

dan hasil pembelajaran. Hannafin dan Peck (Hamzah B. Uno: 2007: 26) mengemukakan potensi 

yang penggunaan media dalam meningkatkan keefektifan pembelajaran sebagai berikut.  

1. Memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dan materi pelajaran 

2. Proses belajar dapat berlangsung secara individual sesuai kemampuan belajar peserta 

didik. 

3. Mampu menampilkan unsure audiovisual untuk meningkatkan minat belajar 

(multimedia). 

4. Dapat memberikan umpan balik terhadap respon peserta didik dengan segera. 

5. Mampu menciptakan proses belajar secara berkesinambungan. 

 

Agar pemanfaatan media berhasil meningkatkan keefektifan proses dan hasil pembelajaran, 

sejumlah faktor perlu diperhatikan. Aristo Rahadi (2003: 43) mengemukakan setidaknya 6 faktor 

berikut perlu dipertimbangkan:  

1. kelebihan dan kekurangan masing-masing media; 

2. penggunaan beberapa media secara bervariasi; 

3. penggunaan media harus dapat mendorong keaktifan peserta didik;  

4. penggunaan media harus dirancang sebagai bagian tak terpisahkan dari rencana 

pembelajaran; 

5. hindari penggunaan media dengan alasan sekedar mengisi waktu kosong; 

6. penggunaan media harus disiapkan secara matang. 

 

b. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Dalam praktik pembelajaran dijumpai banyak ragam media, mulai dari yang sangat 

sederhana sampai yang berteknologi tinggi, mulai dari buatan guru/dosen secara manual dan 

bersifat individual sampai media yang diproduksi secara masal oleh perusahaan yang secara 

khusus memang bergerak dalam bidang penyediaan sarana pembelajaran. Media yang 

dikembangkan berbasis teknologi dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori sebagai berikut 

(Azhar Arsyad, 2006: 29). 



1. Media hasil teknologi cetak, terutama percetakan yang bersifat mekanis dan fotografis, 

seperti: teks, grafik, foto, dan reproduksi.  

2. Media hasil teknologi audio-visual, yaitu tekonologi yang memungkinkan penyampaian 

pesan secara audio dan/atau visual seperti:  proyektor film, tape recorder,  televisi.  

3. Media hasil teknologi komputer, yaitu teknologi yang berbasis mikro-prosesor. Media 

yang dikembangkan dengan mendasarkan diri pada teknologi computer dikenal sebagai 

computer-assisted instruction (CAI) dan computer assisted learning (CAL). 

4. Media hasil gabungan antara teknologi cetak dan computer. Media ini lebih canggih 

karena dikendalikan computer dan memiliki kemampuan yang jauh lebih besar.  

 

Dalam proses pembelajaran perlu dipilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

karakteristik materi yang diajarkan. Nana Sujana dan Ahmad Rivai (2005: 4-5) mengemukakan 

bahwa untuk kepentingan pembelajaran sebaiknya dipilih media dengan memperhatikan kriteria 

berikut. 

1. Ketepatan dengan tujuan pembelajaran. 

2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran. 

3. Kemudahan memperoleh media yang diperlukan. 

4. Keterampilan guru dalam mengoperasikan/menggunakan media yang bersangkutan. 

5. Ketersediaan waktu untuk menggunakan. 

6. Kesesuaian dengan taraf berfikir peserta didik.  

 

 

Pemilihan media yang  tepat akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada gilirannya 

akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Proses pembelajaran menjadi lebih bervariasi 

dan oleh karenanya lebih menarik bagi peserta didik. Tentang manfaat media pembalajaran ini 

Nana Sujana & Rivai (2005: 2) mengemukakan sebagai berikut: (1) pengajaran akan lebih 

menarik perhatian, (2) bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, (3) metode mengajar akan 

lebih bervariasi, dan (4) siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar.  

B. Kerangka Pikir 

Pembelajaran yang berlangsung di kelas merupakan kegiatan yang menuntut aktivitas 

bersama kedua belah pihak yang terlibat, yaitu pihak pengajar (dosen) dan pihak peserta didik 

(mahasiswa). Di satu sisi dosen harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi 



berlangsungnya proses pembelajaran dan di sisi yang lain mahasiswa juga dituntut untuk proaktif 

melakukan kegiatan yang mampu mendukung pencapaian tujuan belajar yang dilakukannya. 

Persiapan yang harus dilakukan dosen antara lain menyiapkan materi pembelajaran, silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan media yang mampu mendukung keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran yang berlangsung. Penggunaan media sangat diperlukan karena 

di dalam praktik, mahasiswa memiliki gaya belajar berbeda-beda misalnya gaya audio, gaya 

visual, atau gabungan keduanya. Gaya audio, artinya mahasiswa lebih mudah memahami materi 

kuliah apabila yang bersangkutan mendengarkan dosen mengajar, sedangkan gaya visual artinya 

mahasiswa lebih mudah memahami materi kuliah apabila ditampilkan dalam bentuk visual. 

Penggunaan media audio visual akan mampu mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda 

tersebut.  

Di samping penggunaan media, dosen  perlu memilih strategi pembelajaran yang sesuai, 

yaitu yang mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Peningkatan kualitas 

pembelajaran akan diperoleh apabila mahasiswa banyak dilibatkan dalam kegiatan belajar 

tersebut. Salah satu strategi yang mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses 

pembelajaran adalah diskusi kelompok. Hal ini dimungkinkan karena melalui strategi ini 

mahasiswa dituntut aktif dalam hal (1) menyiapkan materi diskusi, dan (2) melaksanakan 

diskusi, baik sebagai penyaji materi maupun sebagai peserta diskusi. Persiapan yang matang dan 

pemilihan strategi yang sesuai akan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif 

yang pada akhirnya akan mampu mendukung tercapainya tujuan yang sudah ditentukan.    Jika 

dituangkan ke dalam  bagan, kondisi seperti itu dapat digambarkan sebagai berikut.  



 

Gambar 1 

Keterkaitan Sejumlah Variabel dalam  

Peningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa 

 

C. Hipotesis Tindakan 

 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir sebagaimana dikemukakan di depan dapat 

dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut. 

 

Penggunaan media power point didukung dengan pelaksanaan diskusi kelompok dapat 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dalam perkuliahan Penelitian Pendidikan 

Administrasi Perkantoran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Subjek penelitian adalah 

mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran 

pada  semester genap tahun akademik 2008/2009. 

 

B. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research). Karena dilakukan di 

dalam kelas maka penelitian dapat dikategorikan sebagai penelitian tindakan kelas (classroom 

action research). Penelitian tindakan pada dasarnya ingin menimbulkan perubahan (changes) 

dan peningkatan (improvement) di dalam tiga aspek dari kerja individu, maupun kultur suatu 

kelompok, yaitu: 1) perubahan dalam menggunakan bahasa dan diskursus, 2) perubahan dalam 

aktivitas dan praktik sehari-hari, dan 3) perubahan dalam hubungan sosial dan organisasi 

(Kemmis & McTaggart, 1982). Langkah-langkah penelitian meliputi  proses yang dirancang 

dalam putaran-putaran (siklus) meliputi kegiatan: perencanaan, implementasi tindakan, 

observasi, monitoring, dan refleksi. Adapun model rancangan penelitian adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rancangan Penelitian Tindakan Model Kemmis & McTaggart 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Rencana Tindakan 

Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran 

Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran. Tindakan yang diberikan dalam penelitian ini 

berupa: (1) media pembelajaran berbentuk power point, dan (2) diskusi kelas yang didahului 

dengan tugas penyusunan karya tulis sebagai bahan diskusi. Sebelum tindakan tersebut 

diberikan/dilaksanakan di kelas, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap aspek-aspek 

yang terkait dengan pembelajaran, yang meliputi: mahasiswa peserta kuliah, bahan/materi kuliah 

yang akan disampaikan, dan perangkat lain yang diperlukan.  Setelah itu dilakukan koordinasi 

dengan mahasiswa dan dosen mitra sebagai kolaborator. 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan berupa proses pembelajaran yang dilaksanakan pada semester 

genap tahun akademik 2008/2009. Langkah pertama adalah sosialisasi program berupa (1) 

penggunaan media power point sebagai pendukung presentasi kuliah, dan (2) penerapan model 

pembelajaran diskusi kelompok kepada mahasiswa peserta mata kuliah Penelitian Pendidikan 

Administrasi Perkantoran. Pada langkah ini dibuat semacam kontrak belajar antara dosen dan 

mahasiswa, berisi kesepakatan tentang strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan baik 

menyangkut tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa maupun dosen selama proses 

pembelajaran berlangsung. Secara rinci, pada tahap ini disepakati materi kuliah yang akan 

dipelajari, kelompok yang akan  dibentuk, tugas yang harus dikerjakan masing-masing 

kelompok, bentuk dan persyaratan tugas yang dibuat mahasiswa, waktu pelaksanaan diskusi, 

aturan main diskusi, dan penilaian diskusi maupun hasil akhir proses pembelajaran.  

 

3. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan atau monitoring dilakukan untuk mengetahui perubahan yang merupakan 

dampak dari adanya tindakan. Ada tidaknya perubahan akan dipantau sejak tindakan diberikan. 

Parameter yang akan diamati adalah kemungkinan munculnya perubahan dalam diri mahasiswa. 

Setiap anggota peneliti melalukan monitoring terhadap proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung dan perubahan yang terjadi pada mahasiswa. Pemantauan dan pencatatan dilakukan 

oleh peneliti secara berkesinambungan. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan melakukan 

pengamatan dan  pemberian angket kepada mahasiswa.  

Pengamatan dilakukan untuk melihat ada-tidaknya perubahan perilaku sehari-hari karena 

dampak dari tindakan, misalnya mahasiswa menjadi lebih aktif, lebih rajin, lebih cermat, dan 

lebih tertib. Teknik angket digunakan untuk memantau perubahan-perubahan yang secara umum 



terjadi karena dampak tindakan. Teknik ini mengungkap respon yang riil terhadap proses 

pembelajaran berupa penggunaan media power point, tugas menyusun bahan diskusi, dan 

pelaksanaan diskusi kelompok dengan segala implikasinya.       

4. Analisis dan Refleksi  

Hasil pemantauan dan pencatatan yang diperoleh dari pengamatan terhadap pelaksanaan 

tindakan dijadikan bahan analisis (refleksi) untuk mengetahui kemajuan yang dicapai oleh setiap 

mahasiswa, baik dari segi perilaku, penguasaan konsep, maupun kemampuan dan keterampilan  

berdiskusi. Hasil pemikiran reflektif ini  selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan 

putaran berikutnya, apakah tindakan yang diberikan akan diteruskan, dimodifikasi, atau disusun 

rencana yang sama sekali baru. Langkah-langkah yang dilakukan dalam setiap putaran tetap tiga 

tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan sekaligus pemantauan, dan refleksi. 

Dengan kegiatan analisis sebagaimana disebutkan di atas dapat diketahui  apakah proses 

pembelajaran dengan dukungan power point dan metode diskusi kelompok dapat memperbaiki 

situasi, baik dilihat dari segi partisipasi mahasiswa, keterampilan menyampaikan pendapat, 

kemampuan merespon pendapat orang lain, dan penguasaan materi perkuliahan.   

 

 

5. Indikator Kinerja 

Untuk menyimpulkan apakah  pemberian tindakan berhasil mencapai sasaran yang 

diharapkan yaitu terjadinya peningkatan kompetensi penelitian oleh mahasiswa, digunakan 

kriteria keberhasilan berupa skor rerata matakuliah yang sama yang dicapai mahasiswa pada 

tahun akademik sebelumnya. Dalam penelitian ini ditetapkan capaian keberhasilan mahasiswa 

berupa perolehan skor akhir  minimal 75 atau setara dengan B+. Capaian sebesar ini lebih tinggi 

dari capaian tahun-tahun sebelumnya karena tahun-tahun sebelumnya selalu ada sejumlah 



mahasiswa yang memperoleh skor B bahkan lebih rendah dari itu. Sementara itu keberhasilan 

dalam bentuk partisipasi kuliah diukur melalui pengamatan langsung dan pendapat mahasiswa 

tentang proses pembelajaran, yang  diperoleh melalui angket yang disampaikan kepada 

mahasiswa.  

 



BAB IV 

HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Prosedur Penelitian  

 

Bab ini memaparkan proses pelaksanaan dan hasil penelitian mulai dari tahap persiapan 

awal, perencanaan tindakan yang diberikan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, 

pengumpulan data, sampai dengan refleksi terhadap data yang terkumpul untuk masing-masing 

siklus. Penelitian ini berlangsung dalam dua siklus. Data/informasi yang diperlukan diperoleh 

melalui pengamatan langsung terhadap proses  pembelajaran di kelas, penilaian prestasi belajar 

dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta  melalui penyebaran daftar 

pertanyaan untuk diisi oleh mahasiswa. Hasil observasi terhadap pelaksanaan tindakan dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

 

1. Persiapan Awal  

 

Persiapan awal dilakukan dengan melakukan observasi terhadap kelas yang akan 

dijadikan sasaran penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kelas 

dan mahasiswa yang akan diberi tindakan. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan terhadap 

mahasiswa program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FISE UNY yang menempuh 

mata kuliah Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran, dengan kode mata kuliah PAD 233, 

yang berdasarkan struktur Kurikulum 2002 berada pada semester VII (gasal), dengan bobot 2 

(dua) sks. Pada program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FISE UNY, untuk tahun 

akademik 2008/2009 terdapat dua kelas paralel yang menempuh mata kuliah Penelitian 

Pendidikan Administrasi Perkantoran, yaitu kelas A (kelas reguler) dan kelas B (kelas non 

reguler).  



Kelas reguler adalah kelas yang mahasiswanya diterima melalui jalur seleksi mahasiswa 

baru berupa jalur penelusuran bibit unggul (PBU) dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri 

(SNMPTN), sehingga secara teoritik kualitas akademiknya lebih baik dari kelas yang diterima 

melalui jalur non reguler. Akan tetapi pada kenyataannya, berdasarkan data beberapa tahun 

terakhir, khususnya untuk mata kuliah Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran,  tidak 

ada perbedaan yang siginifikan antara keduanya. Prestasi akademik kedua kelas tersebut 

memang tidak jelek, akan tetapi menurut peneliti masih bisa ditingkatkan. Karena secara teoritik 

kelas reguler berpotensi untuk ditingkatkan prestasi belajarnya  maka dalam penelitian ini kelas 

A (reguler) dipilih sebagai kelas yang diberikan tindakan.  Kelas reguler diikuti oleh 47 

mahasiswa, terdiri dari 8 orang mahasiswa laki-laki dan 39 orang mahasiswa perempuan.   

 

2. Pelaksanaan Tindakan  

Penelitian dilaksanakan di kelas reguler program studi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran,  menempati ruang G01-206 FISE UNY.  Penelitian berlangsung dalam dua siklus. 

Mulai siklus pertama, proses pembelajaran sudah menerapkan tindakan yaitu pembelajaran yang 

didukung dengan media power point yang sudah disiapkan sebelumnya. Secara keseluruhan 

media power point yang disiapkan berisi 76 slide yang terdiri dari 5 bagian: (1) bagian pertama, 

mencakup materi tentang konsep penelitian dan jenis-jenis penelitian; (2) bagian kedua, 

mencakup: langkah-langkah penelitian, masalah penelitian, cakupan penelitian (khususnya 

bidang administrasi), tema penelitian, judul, tujuan dan manfaat penelitian; (3) bagian ketiga, 

meliputi: kajian teori, penyusunan kerangka pikir, hipotesis, dan pertanyaan penelitian, (4) 

bagian keempat, meliputi: cara-cara atau metode penelitian yang mencakup: variabel penelitian, 

jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik 



analisis data, penarikan kesimpulan, implikasi, dan saran,  (5) bagian kelima mencakup materi 

tentang penulisan proposal dan laporan penelitian.  

Siklus kedua dilaksanakan mulai pertemuan ke 9 sampai dengan 16 dengan menerapkan 

tindakan berupa diskusi kelas. Dalam praktiknya pelaksanaan diskusi didahului dengan tugas 

membuat karya tulis secara kelompok. Karya inilah yang kemudian didisuksikan di kelas.  

Jumlah pertemuan selama satu semester sebanyak 16 kali termasuk ujian tengah semester. 

Alokasi waktu pembelajaran PPADP untuk setiap pertemuan adalah 2 jam pelajaran (100 menit), 

diberikan satu kali dalam satu minggu. Pertemuan pertama sampai dengan  ketujuh dilakukan 

dalam bentuk tatap muka, dosen menyampaikan materi sedangkan mahasiswa merespon dalam 

bentuk pembuatan catatan, penyampaian pertanyaan, dan/atau tanggapan.  

Pertemuan pertama digunakan untuk menyampaikan silabus (orientasi materi 

perkuliahan), yaitu penjelasan tentang cakupan materi yang akan dikaji selama satu semester. 

Selain penyampaian garis besar materi kuliah, pertemuan pertama dimanfaatkan juga untuk 

bernegosiasi dengan mahasiswa tentang strategi pembelajaran yang akan ditempuh. Hal-hal yang 

disepakati berupa: kegiatan yang akan dilakukan dosen, kegiatan yang akan dilakukan 

mahasiswa selama satu semester, sistem penilaian yang  diberlakukan, dan tugas-tugas yang 

harus dipenuhi mahasiswa. Dengan kata lain, pertemuan pertama digunakan untuk melakukan 

’kontrak belajar’ antara dosen dan mahasiswa.  Pada pertemuan pertama tersebut, setelah 

diketahui jumlah peserta kuliah kemudian dilakukan pengelompokan terhadap seluruh 

mahasiswa. Mahasiswa peserta kuliah PPADP dibagi menjadi 10 kelompok dengan anggota 

masing-masing antara 4 dan 5 orang. Kepada masing-masing kelompok ditugaskan untuk 

menyusun karya tulis  sebagai bahan diskusi. Mulai pertemuan kesembilan dan seterusnya kuliah 

dilaksanakan dalam bentuk diskusi dipadu dengan pemberian tambahan materi dan klarifikasi 



terhadap materi yang didiskusikan. Pada sesi ini proses pembelajaran tetap didukung dengan 

penggunaan media power point.    

 

B. Hasil Implementasi 

 

1. Siklus Pertama  

 

Siklus pertama dilaksanakan mulai kuliah/pertemuan pertama sampai dengan kuliah ke 

tujuh.  Materi kuliah berupa pemahaman konsep penelitian dan bagian awal dari proses 

penelitian. Secara garis besar, materi kuliah pada siklus pertama meliputi: konsep penelitian, 

jenis-jenis penelitian, langkah-langkah penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. Pada siklus pertama digunakan media power point tampilan # 1 sampai 

dengan 29, yang mencakup materi tentang: 1) identitas mata kuliah, 2) pengertian (konsep) 

penelitian ilmiah, 3) pola penelitian, 4) jenis-jenis penelitian, masalah penelitian, cakupan 

penelitian bidang administrasi, tujuan dan manfaat penelitian. 

Pertemuan pertama digunakan untuk mengkomunikasikan silabus yang akan 

dilaksanakan. Pada pertemuan ini juga disampaikan bahwa frekuensi perkuliahan PPADP (sesuai 

kalender akademik) dilaksanakan sebanyak 16 kali, termasuk ujian tengah semester.  Proses 

pembelajaran didukung dengan media power point, pembuatan tugas, dan diskusi kelompok. 

Tugas yang diberikan berupa pembuatan sejumlah karya tulis sesuai dengan materi kuliah yang 

sedang dipelajari, sedangkan tugas final berupa penyusunan proposal penelitian dalam bidang 

pendidikan Administrasi Perkantoran yang harus diserahkan pada akhir perkuliahan.  

Mulai pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke tujuh dilaksanakan kuliah tatap 

muka menggunakan media power point yang berisi materi perkuliahan.  Secara rinci muatan 

materi yang dituangkan ke dalam power point adalah sebagai berikut: identitas mata kuliah, 

konsep penelitian, pola penelitian, jenis-jenis penelitian yang terdiri dari: survei, ex post facto, 



eksperimen, penelitian kualitatif, action research,  content analysis, penelitian evaluasi, 

penelitian sejarah; langkah-langkah penelitian; topik & judul penelitian; masalah penelitian, 

cakupan masalah bidang administrasi; tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.  

Sesuai dengan silabus, pertemuan ke delapan digunakan untuk ujian tengah semester 

yang mengambil bahan dari seluruh materi kuliah yang sudah diberikan sampai dengan 

pertemuan ke tujuh. Ujian tengah semester ini sekaligus berfungsi sebagai forum untuk 

mengukur keefektifan tindakan yang diberikan pada siklus pertama yaitu penggunaan media 

power point dalam proses perkuliahan. Ujian tengah semester dilaksanakan tanggal 8 April 2009 

dengan perolehan nilai A- sebanyak 13 mahasiswa dan B+ sebanyak 34 mahasiswa. Jika angka 

perolehan dari ujian tengah semester tersebut dirata-rata maka didapatkan rerata skor sebesar 

78,98 (setara dengan B+).  Skor ujian tengah semester selengkapnya dapat diperiksa pada Tabel 

1 berikut. 

 

 

 

 

Tabel 1 

Skor Ujian Tengah Semester  

Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran 

(Siklus I) 

 
SKOR ANGKA SKOR HURUF FREKUENSI PERSENTASE 

86 – 100 A 0 0 

80 – 85 A- 13 27,66 

75 – 79 B+ 34 72,34 

71 – 74 B 0 0 

66 – 70 B- 0 0 

61 – 65 C+ 0 0 

56 – 60 C 0 0 

0 – 55 D 0 0 

JUMLAH 47 100,00 

 



 

2. Siklus Kedua 

Siklus kedua dilaksanakan mulai dari pertemuan ke 9 sampai dengan pertemuan ke 16. 

Berbeda dengan perkuliahan pada siklus I, pada siklus II pelaksanaan pembelajaran selain 

didukung power point, juga ditambah dengan sejumlah tugas yang diberikan kepada mahasiswa 

terkait dengan materi kuliah yang sudah dikaji. Tugas yang diberikan tersebut berupa 

penyusunan materi tertentu, yang merupakan bagian dari konsep dan aktivitas penelitian, dan  

kemudian mendiskusikannya.    

Materi kuliah yang dikaji pada siklus kedua mencakup: kajian teori/telaah pustaka, 

hipotesis, pertanyaan penelitian, variabel penelitian, hubungan antar variabel, jenis-jenis data, 

teknik pengumpulan data, instrumentasi, validitas, reliabilitas, populasi, sampel, teknik sampling, 

teknik analisis data, penyajian data, simpulan, saran, implikasi, keterbatasan,  proposal dan 

laporan hasil penelitian. Pemberian tugas kepada mahasiswa dan kegiatan diskusi ternyata 

mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran, yang akhirnya 

berdampak positif pada penguasaan materi kuliah berupa peningkatan kompetensi dalam 

melakukan penelitian, yang ditunjukkan dengan perolehan skor ujian akhir. 

 Tugas yang diberikan kepada mahasiswa berupa penyusunan aspek-aspek yang terkait 

dengan konsep dan proses penelitian. Secara rinci, aspek-aspek tersebut mencakup: (1) 

penentuan tema penelitian dalam bidang administrasi, perumusan judul, pemaparan latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, pemaparan 

tujuan dan manfaat penelitian; (2) pengkajian teori yang relevan dengan tema yang diteliti, 

penyusunan kerangka pikir, dan perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian; (3) penentuan 

rancangan penelitian, variabel yang akan diteliti, data yang akan dikumpulkan, penentuan 

populasi, sampel penelitian, dan teknik analisis data.    



 

a. Proses Pembelajaran 

Dari segi proses pembelajaran, tindakan yang diberikan direspon secara positif oleh 

mahasiswa dan mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Hal ini 

diketahui dari tanggapan yang diperoleh dari mahasiswa. Untuk mendapatkan informasi terkait 

dengan proses pembelajaran tersebut, kepada mahasiswa diberikan angket berisi sejumlah 

pertanyaan untuk direspon. Hal-hal yang ditanyakan meliputi: (1) penggunaan media power 

point dalam perkuliahan, (2) pembuatan tugas membuat ’makalah’, (3) pelaksanaan diskusi 

kelompok, dan (4) penyusunan proposal penelitian.  Hasilnya dapat dipaparkan sebagai berikut.  

 

 

1. Penggunaan media power point 

Terkait dengan penggunaan power point, disampaikan 15 butir pernyataan berbentuk 

semantic differential untuk ditanggapi, dengan respon tanggapan antara sangat tidak setuju dan 

sangat setuju. Masing-masing butir diberikan lima kemungkinan jawaban yang dapat dipilih oleh 

mahasiswa. Di samping ke 14 butir tersebut, dimintakan juga  tanggapan secara keseluruhan 

tentang penggunaan power point dalam pembelajaran PPADP. Butir-butir dimaksud adalah 

pernyataan yang terkait dengan:  

a) kejelasan konsep penelitian ilmiah 

b) kejelasan langkah-langkah penelitian ilmiah 

c) pemahaman jenis-jenis penelitian 

d) pemahaman tentang masalah penelitian pada umumnya 

e) pemahaman masalah penelitian bidang administrasi 

f) kemampuan merumuskan judul penelitian bidang administrasi 



g) pemahaman tentang pengertian kajian teori dalam penelitian 

h) pemahaman fungsi kajian teori dalam penelitian 

i) pemahaman tentang hipotesis dan/atau pertanyaan penelitian 

j) kemampuan merumuskan hipotesis dan/atau pertanyaan penelitian 

k) pemahaman tentang konsep variabel dalam penelitian 

l) pemahaman tentang instrumen penelitian 

m) pemahaman tentang jenis-jenis penelitian bidang administrasi 

n) pemahaman tentang jenis-jenis data penelitian 

o) pemehaman tentang analisis data dalam penelitian 

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa secara umum mahasiswa memberikan tanggapan 

positif terhadap penggunaan media power point dalam proses pembelajaran. Mereka merasa 

memperoleh kemudahan dalam memahami materi yang dipelajari.  Secara ringkas respon 

mahasiswa dapat diperiksa pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2 

Tanggapan Mahasiswa terhadap Penggunaan Media Power Point  

dalam Proses Pembelajaran 

 
 

NO 

 

BUTIR YG DIMINTAKAN TANGGAPAN 

SKOR RERATA 

TANGGAPAN  

PERSEN-

TASE*) 

1 Kejelasan konsep penelitian ilmiah 4,03 80,60 

2 Kejelasan langkah-langkah penelitian ilmiah 4,08 81,60 

3 Pemahaman jenis-jenis penelitian 3,94 78,80 

4 Pemahaman tentang masalah penelitian pada 

umumnya 

3.67 73,40 

5 Pemahaman masalah penelitian bidang 

administrasi 

3.78 75,60 

6 Kemampuan merumuskan judul penelitian 

bidang administrasi 

3.86 77,20 

7 Pemahaman tentang pengertian kajian teori 

dalam penelitian 

3,94 78,80 

8 Pemahaman fungsi kajian teori dalam 

penelitian 

3,81 76,20 



9 Pemahaman tentang hipotesis dan/atau 

pertanyaan penelitian 

3,97 79,40 

10 Kemampuan merumuskan hipotesis dan/atau 

pertanyaan penelitian 

4,19 83,80 

11 pemahaman tentang konsep variabel dalam 

penelitian 

4,14 82,80 

12 Pemahaman tentang instrumen penelitian 4,25 85,00 

13 Pemahaman tentang jenis-jenis penelitian 

bidang administrasi 

4,00 80,00 

14 Pemahaman tentang jenis-jenis data 

penelitian 

3,89 77,80 

15 pemehaman tentang analisis data dalam 

penelitian 

4,36 87,20 

 

Keterangan: 

*) Persentase kecenderungan kearah sangat setuju  

 

Dari Tabel 2 nampak bahwa mahasiswa memberikan tanggapan positif terhadap seluruh 

butir yang terkandung dalam media power point. Dari skor maksimum 5 yang mungkin dicapai, 

mahasiswa memberikan nilai rerata di atas 3,6 bahkan 8 butir di antaranya memperoleh penilaian 

di atas 4,00 yang berarti mendekati kriteria sangat setuju.  Dengan kata lain, mahasiswa lebih 

mudah memahami materi kuliah yang didukung dengan media power point.  

 

2. Penilaian Terhadap Penyusunan Tugas 

 

Selain menggunakan media power point, proses pembelajaran PPADP juga menerapkan 

tindakan berupa diskusi kelompok. Untuk kepentingan diskusi, mahasiswa diminta menyusun 

sejumlah tugas yang merupakan komponen dari proses penelitian. Materi yang ditugaskan 

kepada mahasiswa untuk disusun dalam bentuk tugas tertulis meliputi:  

a. pemilihan tema/topik penelitian 

b. identifikasi masalah penelitian 

c. perumusan judul penelitian 

d. kajian teori 



e. penyusunan hipotesis dan/atu pertanyaan penelitian 

f. penentuan variabel penelitian 

g. pembuatan model hubungan antar variabel 

h. pembuatan definisi operasional variabel 

i. pembuatan contoh instrumen penelitian 

 

Seperti halnya tanggapan terhadap penggunaan power point, mahasiswa juga diminta 

memberikan tanggapan terhadap pembuatan tugas tersebut melalui sejumlah pernyataan dalam 

bentuk semantic differential dengan lima kemungkinan tanggapan. Rentang tanggapan untuk 

setiap butir bergerak antara sangat tidak setuju dan sangat setuju.  Dari data yang diperoleh 

diketahui bahwa secara umum mahasiswa memberikan tanggapan positif (setuju) terhadap tugas 

yang harus mereka buat. Secara rinci tanggapan mahasiswa dirangkum dalam Tabel 3 berikut.  

 

Tabel 3 

Tanggapan Mahasiswa terhadap Tugas Membuat Karya Tulis 

dalam Proses Pembelajaran 

 
 

NO 

 

TUGAS YG DIMINTAKAN TANGGAPAN 

SKOR RERATA 

TANGGAPAN  

PERSEN-

TASE*) 

1 Tugas menyusun tema/topik penelitian 4,44 88,80 

2 Tugas menyusun identifikasi masalah 

penelitian 

4,22 84,40 

3 Tugas menyusun judul penelitian 4,28 85,60 

4 Tugas menyusun kajian teori 4,31 86,20 

5 Tugas menyusun hipotesis dan/atu 

pertanyaan penelitian 

4,17  83,40 

6 Tugas menentukan variabel penelitian 4,22 84,40 

7 Tugas membuat model hubungan antar 

variabel 

4,25 85,00 

8 Tugas membuat definisi operasional variabel 4,28 85,60 

9 Tugas membuat contoh instrumen penelitian 4,14 82,90 

 

Keterangan: 



*) Persentase kecenderungan kearah sangat setuju  

 

Dari Tabel 3 nampak bahwa mahasiswa memberikan tanggapan positif terhadap seluruh 

tugas yang diberikan. Dari skor maksimum 5 yang mungkin dicapai, mahasiswa memberikan 

nilai rerata di atas 4,1 yang berarti mendekati kriteria sangat setuju.  Dengan kata lain, 

mahasiswa merasa bahwa tugas-tugas yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman mereka 

terhadap materi yang dipelajari.  

 

3. Penilaian terhadap Tugas Penyusunan Proposal Penelitian 

 

Selain tugas penyusunan sejumlah butir yang merupakan bagian dari proses penelitian, 

mahasiswa juga diminta menyusun proposal penelitian yang harus diserahkan pada akhir 

semester. Asumsinya adalah, untuk bisa melakukan penelitian dengan benar mahasiswa harus 

mampu menyusun proposal penelitian dengan benar juga. Terhadap tugas penyusunan proposal 

tersebut, kepada mahasiswa diminta pendapatnya apakah tugas tersebut mendukung kemampuan 

mahasiswa dalam menguasai kompetensi penelitian. Seperti halnya tanggapan terhadap 

komponen penelitian yang lain, terhadap tugas penyusunan proposal ini mahasiswa juga diminta 

memberikan respon melalui model semantic differential dengan 5 kemungkinan jawaban. Dari 

data yang masuk diketahui bahwa mahasiswa memberikan nilai dengan rerata 4,19 dari 

kemungkinan skor maksimal sebesar 5. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memberikan 

persetujuan terhadap tugas tersebut  setara dengan 83,8%.   

 

4. Penilaian terhadap Strategi Pembelajaran yang Diterapkan  

Di samping memberikan tanggapan terhadap komponen-komponen pembelajaran secara 

terpisah, mahasiswa juga diminta memberikan tanggapan terhadap strategi pembelajaran yang 



digunakan secara keseluruhan. Yang dimaksud strategi pembelajaran secara keseluruhan 

mencakup: (1) tingkat kemenarikan strategi yang diterapkan, (2) kemampuan meningkatkan 

motivasi belajar mahasiswa, (3) kemampuan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses 

pembelajaran, dan (4) peningkatan pemahaman terhadap materi kuliah.   Data yang masuk 

dirangkum dalam Tabel 4 berikut.  

Tabel 4 

Tanggapan Mahasiswa terhadap Keefektifan Strategi Pembelajaran 

Secara Keseluruhan 

 
 

NO 

 

TUGAS YG DIMINTAKAN TANGGAPAN 

SKOR RERATA 

TANGGAPAN  

PERSEN-

TASE*) 

1 Tingkat kemenarikan strategi yang 

diterapkan 

3,78 75,60  

2 Kemampuan meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa 

3,89  77,80 

3 Kemampuan meningkatkan partisipasi 

mahasiswa dalam proses pembelajaran 

4,06 81,20  

4 Kemampuan meningkatan pemahaman 

terhadap materi kuliah 

4,14 82,80 

 

Dari Tabel 4 diketahui  bahwa mahasiswa memberikan tanggapan positif terhadap 

strategi pembelajaran PPADP secara keseluruhan. Dari skor maksimum 5 yang mungkin dicapai, 

mahasiswa memberikan nilai rerata di atas 3,7 bahkan dua komponen dinilai lebih dari 4,0 yang 

berarti mendekati kriteria sangat setuju.  Dengan kata lain, mahasiswa merasa bahwa strategi 

pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PPADP.  

 

b. Prestasi Belajar  

Keefetifan tindakan yang diberikan pada siklus, khususnya terkait dengan penguasaan 

materi kuliah penelitian,  diukur dengan tes yang diberikan pada saat ujian akhir semester. Hasil 

yang diperoleh dari ujian akhir semester (siklus kedua) ternyata mengalami peningkatan 

dibandingkan hasil yang diperoleh dari ujian tengah semester (siklus pertama).  Jika pada siklus 



pertama tidak ada mahasiswa yang memperoleh skor A penuh maka pada siklus kedua terdapat 6 

mahasiswa yang memperolehnya. Skor rerata yang diperoleh mahasiswa dari tes pada siklus 

kedua adalah 79,72. Jika dikonversi ke dalam bentuk nilai huruf, skor sebesar itu setara dengan 

B+.  Dilihat dari nilai berupa  rerata dalam bentuk huruf, perolehan dari siklus pertama memang 

tidak berbeda dari siklus kedua, akan tetapi  jika dirinci, perolehan skor pada siklus kedua 

mengalami kenaikan yang cukup berarti. Dalam bentuk angka, rerata skor siklus kedua mencapai 

79,72 sedangkan siklus pertama 78,98 (ada kenaikan rata-rata 0,74). Rincian perolehan nilai 

dalam bentuk  huruf, nilai A meningkat dari 0 menjadi 6, nilai A- dari 13 menjadi 19, sedangkan 

nilai B+ yang tadinya berjumlah 34 turun menjadi 22 karena selebihnya meningkat ke A- atau A. 

Secara lengkap perolehan skor dari ujian akhir semester yang merupakan akhir dari siklus ke dua 

dapat diperiksa pada Tabel 5 berikut.   

 

Tabel 5 

Skor Ujian Akhir Semester  

Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran 

(Siklus II) 

SKOR ANGKA SKOR HURUF  FREKUENSI PERSENTASE 

86 – 100 A 6 12,77 

80 – 85 A- 19 40,43  

75 – 79 B+ 22 46,80 

71 – 74 B 0 0 

66 – 70 B- 0 0 

61 – 65 C+ 0 0 

56 – 60 C 0 0 

 0 – 55 D 0 0 

JUMLAH 47 100,00 

 

Jika capaian prestasi belajar pada siklus kedua tersebut dibandingkan dengan siklus 

pertama, maka akan nampak sebagaimana Tabel 6 berikut. 

 

 

 



Tabel 6 

Perolehan Skor Mata Kuliah PPADP  

yang Dicapai pada Siklus I dan Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data yang dipaparkan di atas, diketahui bahwa penguasaan materi penelitian yang 

tercermin dari perolehan skor tes, cukup baik. Proses pembelajaran yang didukung media power 

point dan aktivitas diskusi, mampu memberikan  prestasi  cukup tinggi. Target yang ditetapkan 

yaitu diperolehnya rerata skor sebesar B+ dapat tercapai, tanpa ada mahasiswa yang memperoleh 

nilai B atau lebih rendah dari itu. Dibandingkan dengan skor yang diperoleh mahasiswa tahun 

akademik 2007/2008 untuk mata kuliah yang sama (meskipun tidak sepenuhnya comparable), 

diketahui bahwa prestasi belajar mahasiswa tahun akademik 2008/2009 ternyata lebih baik. Dari 

42 orang mahasiswa peserta mata kuliah PPADP pada tahun akademik 2007/2008 diperoleh nilai 

sebagai berikut:   A = 3 orang, A- =  9 orang, B+ =  5 orang,  B = 18 orang, dan B- =  7 orang. 

Perbandingan antara kedua perolehan/capaian skor tersebut dapat diperiksa pada tabel 7 berikut.  

 

 

 

SKOR ANGKA SKOR HURUF PERSENTSE (%) SKOR 

SIKLUS  I SIKLUS II 

86 – 100 A 0 12,77 

80 – 85 A- 27,66 40,43  

75 – 79 B+ 72,34 46,80 

71 – 74 B 0 0 

66 – 70 B- 0 0 

61 – 65  C+  0 0 

56 – 60 C 0 0 

0 – 55 D 0 0 

J U M L A H 100,00 100,00 



Tabel 7 

Perolehan Skor Mata Kuliah PPADP Mahasiswa Prodi PADP 

Tahun Akademik 2007/2008 dan 2008/2009 

 
 

SKOR ANGKA 

 

SKOR HURUF 

PERSENTSE (%) SKOR 

TH.  2007/2008 TH. 2008/2009 

86 – 100 A 7,14 12,77 

80 – 85 A- 21,43 40,43  

75 – 79 B+ 11,90 46,80 

71 – 74 B 42,86 0 

66 – 70 B- 16,67 0 

61 – 65 C+ 0 0 

56 – 60 C 0 0 

0 – 55 D 0 0 

J U M L A H 100,00 100,00 

 

Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa secara kualitatif perolehan skor mahasiswa tahun 

akademik 2008/2009 lebih baik daripada tahun akademik 2007/2008.  

 

c. Refleksi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran yang sudah berlangsung dan hasil penilaian terhadap 

penerapan strategi pembelajaran PPADP pada kedua, tim peneliti melakukan refleksi, yang 

secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1. Penggunaan media berupa power point menjadikan iklim pembelajaran lebih kondusif, 

yang ditandai dengan meningkatnya ketertarikan  mahasiswa terhadap pembelajaran yang 

berlangsung. Penggunaan media juga menjadikan proses pembelajaran lebih bervariasi. 

Kecuali itu mampu mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda khususnya mereka 

yang memiliki gaya ’visual’.  Ketertarikan terhadap proses pembelajaran, variasi 

pembelajaran yang lebih tinggi, dan terakomodasinya gaya belajar yang berbeda-beda 



inilah yang  diduga ikut memberikan kontribusi terhadap  peningkatan prestasi belajar 

PPADP yang dicapai mahasiswa. 

2. Penugasan kepada mahasiswa untuk membuat karya tulis mampu meningkatkan 

partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kemampuan membuat karya tulis 

dipastikan juga mengalami peningkatan. Dengan demikian di samping prestasi belajarnya 

meningkat, diharapkan saat mereka nantinya sudah menyelesaikan studi dan terjun ke 

masyarakat, mereka memiliki bekal memadai untuk membuat karya tulis, apalagi jika 

mereka nanti berprofesi sebagai pendidik.     

3. Pembelajaran dalam bentuk diskusi memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk 

berkomunikasi secara ilmiah di depan forum. Hal ini penting bagi mahasiswa yang 

nantinya diharapkan berprofesi sebagai pendidik. Tanpa kemampuan berbicara dan 

kemampuan menanggapi pembicaraan orang lain,  mereka akan menghadapi kendala 

ketika harus melaksanakan profesinya sebagai pendidik. 

4. Strategi pembelajaran yang menggunakan bantuan media power point menuntut kepada 

dosen untuk melakukan persiapan lebih baik. Di satu sisi hal ini menambah beban dosen 

akan tetapi pada sisi yang lain dosen akan memiliki keterampilan untuk menyiapkan 

media yang baik, yang pada gilirannya akan memudahkannya dalam melaksanakan 

proses pembelajaran.  

5. Secara keseluruhan penggunaan media power point dan penerapan diskusi kelas dalam 

proses pembelajaran mampu meningkatkan kualitas pembelajaan, ditandai dengan 

peningkatan prestasi belajar dalam bentuk skor akhir yang dicapai mahasiswa.   

 

 



C. Analisis dan Pembahasan 

 Berdasarkan temuan penelitian pada siklus pertama dan kedua, diketahui bahwa 

pembelajaran yang didukung penggunaan media power point dan diskusi kelas mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari iklim 

pembelajaran yang dianggap kondusif  oleh mahasiswa dan diperolehnya capaian skor akhir 

yang tinggi. Penggunaan media mampu membuat situasi pembelajaran lebih bervariasi dan 

memungkinkan terakomodasinya berbagai gaya belajar mahasiswa yang berbeda-beda. Kondisi 

seperti ini sejalan dengan tujuan penggunaan media sebagaimana dikemukakan oleh Heininch 

(1996: 8) bahwa penggunaan media dimaksudkan untuk memfasilitasi komunikasi sehingga 

berhasil secara efektif. Demikian juga dengan pendapat Arsyad (2006: 4) yang mengemukakan 

bahwa media merupakan bentuk peralatan yang berfungsi merangsang pemikiran, pengantar 

pesan kepada  sasaran dan membangkitkan perasaan.  

 Dari segi penguasaan kompetensi penelitian,  penggunaan media power point dan penerapan 

diskusi kelompok dalam proses pembelajaran ternyata menunjukkan hasil yang cukup tinggi. Hal 

ini terlihat dari capaian prestasi belajar dalam bentuk nilai akhir yang mencapai rata-rata minimal 

B+. Capaian sebesar itu sudah sesuai dengan criteria keberhasilan tindakan sebagaimana 

dikemukakan pada bab III. Demikian juga keberhasilan mahasiswa dalam menyusun proposal 

penelitian merupakan indikasi dimilikinya kemampuan merancang penelitian bidang 

administrasi. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis tindakan yang diajukan yang 

berbunyi: ‘Penggunaan media power point didukung dengan pelaksanaan diskusi kelompok 

dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dalam perkuliahan Penelitian Pendidikan 

Administrasi Perkantoran.’, terbukti kebenarannya. 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil deskripsi dan paparan data sebagaimana dikemukakan pada IV dapat 

dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut. 

1. Penggunaan media power point dalam pembelajaran Penelitian Pendidikan Administrasi 

Perkantoran mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan prosedur 

penelitian bidang administrasi.  

2. Penerapan diskusi kelompok dalam proses pembelajaran penelitian Pendidikan 

Administrasi Perkantoran mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses 

pembelajaran.  

3. Penggunaan media power point dan penerapan diskusi kelompok dalam pembelajaran 

Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran mampu meningkatkan kompetensi 

mahasiswa dalam melakukan penelitian bidang administrasi Perkantoran.  

 

B. Saran 

 Dari temuan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut. 

1. Karena penggunaan media power point dalam pembelajaran terbukti mampu 

meningkatkan  pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah (dalam hal ini Penelitian 



Pendidikan Administrasi Perkantoran), maka disarankan kepada pengampu mata kuliah 

lain untuk menerapkan hal yang sama agar capaian belajar mahasiswa mengalami 

peningkatan.  

2. Penerapan diskusi kelas (yang didahului dengan tugas menyusun materi diskusi) ternyata 

mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk itu 

disarankan agar pada proses pembelajaran materi yang lain juga diterapkan strategi 

serupa, disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah masing-masing.  

3. Pemberian tugas menyusun materi diskusi sebaiknya dirancang sejak awal perkuliahan 

dan dikomunikasikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa lebih siap. Kelompok yang 

dibentuk sebaiknya beranggotakan sekitar 3 orang, sebab kelompok yang terlalu besar 

kurang efektif.  

4. Khusus untuk mata kuliah Metodologi Penelitian mahasiswa sebaiknya diberi tugas 

menyusun proposal penelitian agar mereka memiliki pengalaman merancang sebuah 

penelitian ilmiah. Hal ini akan membantu mereka bukan saja saat menyusun tugas akhir 

skripsi tetapi juga dalam rangka meningkatkan profesionalismenya setelah lulus dan 

terjun ke masyarakat. 
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Lampiran 1 

 

INSTRUMEN PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN 

PENELITIAN PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 

 

Petunjuk Pengisian: 

 

Berikut ini disampaikan sejumlah butir pertanyaan/pernyataan terkait dengan proses 

pembelajaran Mata Kuliah Penelitian Pendidikan Administrasi Perkantoran yang Saudara ikuti 

semester ini (semester genap tahun 2008/2009). Saudara diminta memberikan 

tanggapan/pendapat tentang proses perkuliahan yang berlangsung selama ini, yaitu perkuliahan 

yang dibantu dengan penggunaan media power point, pembuatan tugas, penilaian terhadap tugas 

yang dibuat teman, diskusi kelompok dalam rangka menilai tugas yang dibuat oleh teman dan 

penyusunan proposal penelitian. Untuk itu Saudara diminta memberikan tanda contreng  (√) 

pada salah satu kolom yang sudah disediakan untuk setiap butir pertanyaan sesuai dengan 

pendapat Saudara. Sebelumnya isilah identitas Saudara pada tempat yang sudah disediakan di 

bawah ini.  

 

 

Identitas Mahasiswa 

 

1. Nama  : ................................................... 

2. NIM  : .................................................. 

 

3. Tanda tangan. : .................................................. 

 

 

A. Penilaian terhadap penggunaan media power point dalam perkuliahan. 

     Berikan pendapat Saudara terkait dengan penggunaan media power point dalam 

     perkuliahan dibandingkan dengan perkuliahan tanpa power point. 

 

 

1. Pemahaman terhadap konsep penelitian ilmiah menjadi lebih jelas. 

         sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

2. Langkah-langkah penelitian ilmiah menjadi lebih jelas. 

          sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

3. Pemahaman terhadap jenis-jenis penelitian menjadi lebih mudah. 

          sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

     

     

     



4. Pengertian masalah penelitian pada umumnya menjadi lebih mudah dipahami. 

         sangat tdk setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

5. Kemampuan merumuskan masalah penelitian dalam bidang administrasi menjadi lebih 

    baik.          

         sangat tdk setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

6. Kemampuan merumuskan judul penelitian dalam bidang administrasi menjadi lebih 

    baik. 

          sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

7. Pengertian kajian teori dalam penelitian menjadi lebih mudah dipahami. 

          sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

8. Fungsi kajian teori dalam penelitian menjadi lebih jelas. 

          sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

9. Hipotesis dan/atau pertanyaan  penelitian dalam bidang administrasi menjadi lebih 

      mudah dipahami. 

          sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

10. Kemampuan merumuskan hipotesis dan/atau pertanyaan  penelitian dalam bidang 

      administrasi menjadi lebih baik. 

          sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

11. Pemahaman terhadap konsep variabel dalam penelitian bidang administrasi menjadi 

      lebih mudah. 

          sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

12. Pengertian instrumen dalam penelitian bidang administrasi menjadi lebih mudah 

      dipahami. 

          sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

13. Pemahaman terhadap konsep dan jenis-jenis data dalam  penelitian bidang    

      administrasi menjadi lebih mudah. 

          sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



14. Pemahaman terhadap teknik analisis data dalam penelitian bidang administrasi 

      menjadi lebih mudah. 

          sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

15. Secara keseluruhan pemahaman terhadap materi kuliah Penelitian Pendidikan ADP  

      menjadi lebih mudah.   

         sangat tidak setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

 

B. Penilaian terhadap tugas yang harus  dibuat mahasiswa. 

     Berikan pendapat Saudara terkait dengan tugas-tugas yang harus dibuat mahasiswa 

     berupa antara lain: penyusunan tema dan judul penelitian, identifikasi masalah 

     penelitian, penentuan variabel, dll. 

 
1. Tugas berupa pemilihan tema/topik penelitian, memberikan kemampuan dalam 

    memilih tema penelitian yang sesuai dengan bidang administrasi 

             sangat tdk setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

2. Tugas berupa identifikasi masalah penelitian dalam bidang administrasi mempermudah 

    pemahaman terhadap berbagai persoalan yang terkait dengan bidang administrasi. 

             sangat tdk setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

3. Tugas berupa perumusan judul penelitian memberikan kemampuan dalam memilih dan 

    menentukan judul yang sesuai dengan bidang administrasi 

             sangat tdk setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

4. Tugas berupa kajian teori memberikan kemampuan dalam memilih teori yang 

    sesuai dengan bidang administrasi 

             sangat tdk setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

5. Tugas berupa penyusunan hipotesis dan/atu pertanyaan penelitian memberikan 

    kemudahan dalam memahami konsep hipotesis dan/atau pertanyaan penelitian bidang  

    administrasi 

             sangat tdk setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

6. Tugas berupa penentuan variabel penelitian memberikan kemampuan dalam memilih 

    dan menentukan variabel yang sesuai dengan bidang administrasi 

             sangat tdk setuju                                                                             sangat setuju 

 

     

     

     

     

     

     

     

     



7. Tugas berupa pembuatan model hubungan antar variabel memberikan kemampuan 

    dalam menentukan posisi variabel dalam penelitian bidang administrasi 

             sangat tdk setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

8. Tugas berupa pembuatan definisi operasional memberikan kemampuan dalam 

     memberikan pengertian variabel penelitian bidang administrasi 

             sangat tdk setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

9. Tugas berupa pembuatan contoh instrumen penelitian memberikan kemampuan 

    dalam menyusun instrumen penelitian bidang administrasi 

             sangat tdk setuju                                                                             sangat setuju 

 

 

 

C. Penilaian terhadap tugas penyusunan proposal penelitian  

      

      Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diminta menyusun proposal penelitian lengkap. 

Berikan pendapat Saudara tentang keefektifan kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan 

kemampuan meneliti? 

 

          sama sekali tidak     sangat efektif 

          efektif 

 

 

 

D. Penilaian terhadap berbagai strategi pembelajaran secara keseluruhan 

      

     Berikan penilaian Saudara terhadap penerapan berbagai strategi pembelajaran dalam 

     perkuliahan  Penelitian Pendidikan ADP sebagaimana disebutkan di atas secara  

     keseluruhan.  

 

 

1. Penerapan berbagai strategi tersebut menjadikan pembelajaran Penelitian PADP lebih 

menarik. 

             sama sekali tdk     sangat setuju 

             setuju 

 

2. Penerapan berbagai strategi pembelajaran tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa.  

             sama sekali tdk     sangat setuju                                                                               

             setuju 

 

 

 

     

     

     

     

     

     



3. Penerapan berbagai strategi pembelajaran tersebut mampu meningkatkan partisipasi 

mahasiswa dalam perkuliahan.  

             sama sekali tdk     sangat setuju                                                                               

             setuju 

 

4. Penerapan berbagai strategi pembelajaran tersebut mampu meningkatkan pemahaman 

terhadap materi kuliah Penelitian PADP. 

             sama sekali tdk     sangat setuju                                                                               

             setuju 

 

 

 

Terimakasih atas kesediaan Saudara mengisi angket ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     


