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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk nengetahui: persepsi mahasisvr'a tentang
keterlaksinaan program pertukaran dosen, pendapat dosen tentang keterlaksanaan
program pertukaran dosen dalanr rangka p|ogran kemitraan, pendapat pcngelola tentang
ketcrlakstnaru progmm peduliaran dosen, kendala yang dihadapi dalan implementasi
progrirnr l)crlul(![rn (k)scn. dlrtl |[rspck progrunr kcui(rmn di nr0sl ynllg fil(tlI cllrlu g,

I)coclilian ini mcl1rprkan l](jnclitian cvaiuasi, dcngan subjck penclilian terdiri dari;
(l) mahasiswa lrrkultas llrllu Sosial dan Ekoroni (FISE) l,t{Y yang pernalr diajar dosen
mitra, (2) pcngdola program kernihaan di FISD UNY, dai (3) dosen penganpu mata
kuliah yang dimilekan/dipertukarl:an. Data dikumpulkan menggunakan angket yang
disebarkan kepada seluruh rcsponden dan hasilnya dianalisis menggunakan teknik
deskriptii

llasil penelitian rnenunjukkao: (l) mahasiswa berpendapat dosen mitra umunuya
sudah melaksanakan perkuliahan sesuai tulltutall KBK, program pertukar4n dosen
terlaksana dengan baik, memberikan manfaat cukup berarti, penguasaan materi
perkuliahan oleh dosen tamu masih belum sesuai harapan, model pembelajaran yaurg
diguoakan oleh dosen tamu sedikit lebih baik dari dosen lokai (meskipun secara
keseluruhan belum dapat dikategorikan efekti|, penggunaan media pembelajaran oleh
dosen mitra dinilai belum efektil (2) dosen pengampu mata kuliah umumnya sudah
pahan tentarg konsep KBK meskipun dalam perkuliahan belum seluruhnya menerapkan,
sebagian besar dosen menbuat persiapan secam khusus, progran pertukaran dosen
dirasakan bermanfaat dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelaja$q demikian
juga terhadap peningkatan prolesionalisme dosen, respon dan partisipasi mahasiswa
terhadap kuliah yang diberikan dosen mitra cukup positif, kendala yang dirasakan dosen
adalah pendanaar, pengaturan walitu kuliah, dan koordinasi dosen pengampu, dj masa
yang al<ar datang progrtuit pertukaran dosen masih perlu dilanjutkajl; (3) petgelola
prognm kemitraan berpendapat bahwa pertukaran dosen sangat bermanfaat bagi
pengenrbangan proses pernbelajaran, pengembangan program studi dan pengembangan
fakultas, di masa yang akan datang program pe(ukaran dosen masih dianggap perlu
untuk dilanjutkan- agenda pertuka.an dosen perlu diperluas dengan kegiatan lain berupa
pengcmbangan balLan :jar, media pembelajaran, rnodel pembelajaran, dan evaluasi hasil
bela.jar, kendala yang dihadapi dalam pr-ogram pertukaran dosen nenurut pengelola
adalah: pendanaan, disusul kernudian kesulitan pengatural jadwal, kesulitan pengaturan
rvakiu. koordinasi ciosen penganpu dan koordinasi penlusLnan agenda kemitraan.



BAB I
PT]NDATIULUAN

A. Latar llcLrkang Mastlth

I{irgga alval tahuu 2000 au bidang pcudidikan di Indoncsia masih monghadapi

tiga masalah besar yaitu: relevansi, kualilas, dan pemerataan. Berbagai upaya telah

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut baik yang bersifat makro misalnya

melalui pemberlakukan kurikulum baru yang berskala nasional maupun kebijakan

rurililo pada lcvcl scl:olah iiluu pcrguruirn linggi- Bcrbagai ufilya lcrscl)ut lcnryltir

belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Untuk level perguruan tinggi.

rendahnya kualilas pcndiclikan dapat dilihat irisrlllya clali lenahnya pengulsaln

konpctel1si bidanS studi lulusan- Ilanylk faktor yang menyebabkan kondisi il1i, salah

satu diantaranya ialah belum diterapkaruya proses penlbelajamn yang kondusif, yang

maupu membangkitkan motivasi belajar mahasiswa secara mandiri dan situasi

belajar yang menyenangkal.

Kelyatun di lapangan menLLnjukkan bahwa para dosen umumnya hanya

tnenerapkan model pembelajaran tertentu dai dilaksanakan selama bertahun-tahun

tanpa perubahan yang bem i. Sebagiai besar dosen menerapkan mebde ceramah

dalam proses pembelajaran yang dilaku!.annya. Konsekuensi dari model tercebut,

mahasisrva umumnya bersikap pasif, sangat bergantung kepada dosen, dan kurang

berinisiatif untuk secara mandiri mengembangkan pengalaman belajamya.

Ilal ini disebabkan oleh beberapa kemu:rgkirran, antara lain: (1) dosen tidali

mernahalri dan kurang rrcnguasai model pembelajaran lain yaug lebih efektii (2)

dosert enggan nenerapkan mcd,:! b::r.r meskip'rn pg,"tr,r tahu bahwa model yang

baru lebih efektif dibandingkan model ),ang selana ini digunakan, (J) keterbatasan

sarana dan prisarana pernbelajaran yang memungkinkan dosen melaksanakan

pembelajaran yang lebih bervariasi, (4) banl,ak dosen berpendapat bah\\,a

pembelajaran adalah proses nansfer of bot'ledge, di mana dosen merasa sebagai

sumber belajar uhma yang menguasai ilnru unt.rk dia,iarkan kepada maha:isrva.

aldbatlya proses pembelajaran nenjadr teacher cenlere.1, nrahasis\\,a berada pada

pihak yang pasif.



Di lua itu semua, sejak tahun 2004/2005 Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomr

UNY menerapkan kurikulum berbasis kompetensi yang dikenal dengan Kurikulum

2002. Konsekuensi dari kebijakan iui, doseil ditudut untuk memahami konsep KBK

dcrgan benar dan melaksanakan proses oembelajaran sesuai karakteristik KBK.

Sebagai kebijahan yalg baru, perlu dievaluasi apakah praktik yang terjadi di lapangal

sudah sesuai dengan harapao atau belutu.

Untuk meningkatkan kualitas proses pembeLajaran, perlu dilakukan upaya yang

memungkinkan peningkatan gairah belajar mahasiswa dan terwujudnya suasana

belajar yang lebih nienyenangkan baik bagi mahasisrva maupuu dosen. Salah satu

cara yang dapat ditempuh ialah dengan menghadirkan dosen baru melalui program

pertukatM dosen antar pergumar tinggi sejenis. Dalam konteks tersebut Fakultas

Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Ln'iY melaksanakan program kemitraan yang

diwujudkan dalam bentuk tukar-menukar dosen pengampu mata kuliah yalrg

diharapkan dapat 'menyegarkan' suasana pcmbelajaran dan menumbuhkan motivasi

belajar bagi mahasiswa selta nendorong dosen untuk menerapkan strategi

pembelaiaran yang lebih menarik. Program pertukaBn dosen tersebut sudah

beriangsung selama 3 semester namun beium diketahui, seberapa efektif program

tersebut dalan rangka meningkatkan kualitas pembeLajaran. Melalui penelitian ini

diharapkan dapat diperoleh infornrasi tentang keefektilan progrum baik menurut

persepsi mahasiswa, dosen, maupun pengelola.

B. Identifil<asi Masalah

Berdasarkar latar belakang masalah yaog diuraikan di alas m?ka permasalahan

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikrt:

1 Matrasiswa belum memahami konsep KBK dengan benar

2. Dosen belun melaksanakan penrbelajamn sesuai dengan tuntutan KBK

3. DosJr kurang memahami berbagai model pembelajaran yang ada

4. Proses pembelajaran behm bervariasi, umumnl,a didominas metode ceramah

5. Susana pembelajaan kurang menarik bagi mahasisrva

6. Sarana dau prasarana pembelajardu kurang memadai

7. Penguasaan sr.rbstaNi materi pin.belajaran oleh dosen belun] optimal



8. Motivasi belajar mahasiswa unnlrnya rendah

9. Mahasiswa cenderung pasifdalam mengikuti proses pelrbeLajaran

10. Perolohan belajlr baik dirlam lrcntuk peoSuasaan matcri m0upun pcngallnan

belajar yang lain kurang memadai.

11. Secara keseluruhan belun diperoleh ilformasi, dari berbagai permasa]ahan di

atas , peflnasalahan nrara yang terpecahkan melalui progranr pertukalan

dosen anlar fergur udn tinggi sclenis.

C.l'embatasnn Mrsrlih

Berbagai rnasalah yang leridentifikasi di atas, tidak mungkin senluanya

teeecahkan lnelalui satu kali penelitian. Oleli karena itu dalam penelitirr irri

masalahnya dibatasi pada persoalan kurang kondusilnya siluasi penbelajamn yang

berlargsung selama ini, yang hendak dipecahkan melaLui program perlukaran dosen

antar pergurual tinggi sejenis, dalan hai ini antar.lernbaga pendidilian tenaga

kependidikan (LPTK).

D. Perumusnn MAsnl^h

Berdasiirkan lata belakang, identifikasi dal1 pembatasan masalah tersebut. ntaka

masalah yanfi ingio dipecahkan nelalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

i. Bagairnana pcrscpsi rrcl)isiswa tcotang keterlaksanaan program pcrtukaran

closen antar LPTK?

2. Bagairnana peldapat dosen nilra tentanq keteilaksallaan prcgraln pertukamn

dosen antar LPTK dalaur rangka program kemitraan?

3. Bagainrana pendapat pengelola tentang keterlaksanaan progran pe(Ltkaran

dosen antnr LPlX?

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi program pertukaran ,losen

antar LPTK?

5. Bagaimana prospek prograrn kenitraan di masa yaig akan datang?

It. Tujuan Penclitian

Per.cliri:lr ini berruju 
'n ''r r k mcn cldh rr:



1. Persepsi mahasiswa telltang keterlaksarn,ur prcgram pertukaran dosen'

2. Pendapat dosen mit.a tcntang kctcrlaksanaan program psrtukaran dos9ll dalam

rangka program kemitraan.

3. Pendapat pengelola tentang keterlaksanaan program pcrtukaran dosen'

4. Kendala yang dihadapi dalam implementasi plogram pertul$ran dosen'

5. Prospek progtam kemitraa di masa yang akart datang.

F. M:rnfatrt Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sumber informasi yang berguna

dalarn rangka meningkatkan kualitas ptoses dan hasil pembelajaran, khususnya dalam

lcerangka prograrn kemitraan antar perguruan tinggi.



BAB II
KAJIAN I'USTAKA DAN PERTANYAAN PENEI,ITIAN

A. Proses Pcmbelajaran

Sejalan dengan perkenbangan masyarakat, proses penbelajaran juga

mengaLanri pcrkembangan dari waktu l(e $aktLl. Jika pada alval peradaban nanusi.r

pombelajnran lebih belsilat alamiah dan berlangsung dalam seltir?g yang sangat

sederluDa, kini proses pembelajaran dilaksanakan secara terprogram dalam setting

yang konpleks. Meskipun lujuan pembelajaran pada masa lalu dan saat ini relatil

sama, yaitu rrenviapkan prxerta didik agar nerriliki kompetensi teftentu, ltantln saat

ini ploses pembelajann didesain secara khusLrs dengan melibatkan berbagai

kotuponen dan ternuan teknologi modern. Setiap ploses pembelajaran melibatkan

komponel-komponen pokok yal1g meliputi: pesefa didik, gurt, sarana & prasalarLd,

dan sihlasi atau linghLrngan. Pada dasar-n1a proses pembelajamn adalah upaya untuk

mcnciptakan siluasi agar tedadi l(egiatan belajar pada diri peserta didik. MenLrrut

Gagne (Bell,Gredler, 19861 121) aktivitas belajar melibatkan tiga aspek penting

yaitu: inta'na! condition ol lctrning, ,::tenal c:ondition oJ leatnit.I!, dal outcot es aJ'

/{zr rlr!. Perisliwa belajaI ti:rjlrli jiliir tcrdapal stirrulus yang bcrasal dl|i luaI

(lingliLIrUrn) lallg irc|irrtc|aLsi rlcng;rI liorl(lisi iirlcflrNl dNo proscs kogllitil ylllrg ll(|r

pada seseorang. Ilasil kcgiatan dapat bc|upa informasi vcrbal, kecakapan inlelektual,

keterampilan nlotorik, sikap, dao stratcgi kognjtiL

Dalarr ploses pembelajaran lormal yang terjadi pada lernbaga pendidikan tinggi,

se-jurnlah faktor ikut beeengaruh tcrhadap keberhasilan belajar peserta didik

(mahasiswa). |aktot-laL(tor terscbut mellcakup antara lain: dosen, mahasis*,a,

kttrikulun. sarana & prasarana. stmtegi pembelajaran, dan lingkungan. Di antara

berbagai laktor tersebut, dosen rneldudL*i posisi sangat strategis sebab berbagai

sarara dan lingkuugan lang tersedia tidali akan ada a inyajika tidak diberdalakan

secara optinal oleh dosen. Iienll.erdit! tan berbagai sarana dan lingkungan tersebut

sangat rlenerlukim kLnlitas s,lalagi pcntbelajaran vang digunakan dosen.
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B, Peran Doscn dalarn Proses Pcmbelajaran

Dalam Undalg-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(pasal 39) disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang berlugas

merencanakan dan melaksar,akan proses pembelajaran, menilai hasil pembeiajaran,

melakukan peurbimbirgan dan pelatihan, sorta melakukan penelitian dan pengabdian

k€pada masyzual@t, terutama bagi pendidik prda perguruan tinggi. Sedangkan

kervajiban pendidik dan tenaga kependidikan pada pasal 40 dikemukakan: (a)

menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis,

dan dialogis; dan (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan

nutu pendidikan.

Pembclajaran yang baik hendaknya nrenempatkan nahasiswa sebagai subyek

belajar. Dosen berpeFn nengalur dan menyediakan situasi yang menrungkinkzur

nEhasiswa aktif meiakukan kegiatan belajar sehingga diperoleh pengalaman yang

diinginkan. Terkait dengan peran pendidik (guru), penelitian Heyneman & l-oxley

pada tahun 1983 (Dedi SupLiadi, 1999: 178) menemukirn bahwa pada 16 negara

sedang berkenbang, guru mernberi kontribusi terhadap prestasi belajar sebanyak

34%, selebihnya ditenlukan oleh faktor-laktor yang lain. Sementara itu pada negara-

negara industri, kontribusi guru tenlyata lebih besar yaitu mencapai 36%. Flasil

penelitial terscbut cukup dijadikan alasan, betapa pentingnya peran guru/dosen daiam

proses penbelajaran sehingga dapat dipahani pula jika komponen gun/dosen

mendapatlGn perhatian memadai dalam mencapai tujuan pendidikan-

l)alan kenyataaonya banyak aspek yang ikut menentukan kualitas seorang dosen

dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengelola proses pembelajaran. Sebagairnana

halnyr dcn;an grrnr pdda Lmumnyi. d^sen ditunlul memiliki en pat komp.terrsi

dasar yaitu: pcdagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

C. EvBluasi PelaLrsanaan Program

Agar dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan progra-'n kemitraan, terlebih

dahulu perlu diliemukakan pengeftian tentang evaluasi itu sendiri dan penelilian yang

bertujrLan nrelakukan evaluasi. Wortlien & Sander (1973: 13) mengemukakan bah*'a

evaluasi menlpakan suatu kcgialan yang beftujuan menentukan nilai sesuatu. Secam

agak rinci ia nengemulcakanr



Evcluation is the (leternindtion on the \Norlh of ct thing lt includes

oblatuing infornalion Jbr use in jldging the vorlh of a progr.t , pt aducl'

proceLlure ot obiLctiw, or lhc Polenlial utilily of altenlative approaches

dcsignell lo alloin specifed obiectiw.

Senada dengan pendapat Worthen & Sander di atas Kaufuran & Thomas (1980:

l0) mengemukakan bahrva evaluasi merupakan kegiatan unluk menperkirakan

kualiLrs proses yang sedang bcrlargsung. Kualitas dalall] konleks ini sepa,lan dengan

nilai sebagaimana dimakstdkar Wo{hcrr. Dari segi hiuan yang ingi11 dicapai, Weiss

(1972: 4) bcryondapat bahwa ovaluasi bertujuan untuk nengnkur efek atau hasiL drri

suatu prclgram nenggunakan kriterii tedentlr. Dalam hal ini diperlukan perangkat

yang berluDgsi sebagai acuan unluk renentukan lingkat keberhasilan progranl yang

dilaksanakm. Terkait dengan eraluasi kebijakan, Borus (Dwiyanto, 1995)

mengcmukakan bahrva bcrdasarkan lokus kajiaulya, evaluasi kebijakan dapat

dibedzrkan mcniadi tiga lotogori yaitu: (1) evaiuasi proses yang memusatkan

lcrhdtiar pr.l,r nrosei pcldksandlr progrdm recara ke"ellrr.r\an. llr evalLdsi .r'alesi

yang lebih Demusatkan perhatian pa4a iangkah-laogkah stretegik yang telah diambil

delam melaksanakan plogtan, tcrmasuk bagainuna nenecahkan persoalan-

persoalan yang dihadapi, dan (3) evaluasi dampak, yang menusatkan perhatian pada

hasil yang dicapai. Senrerrtara itu, Sudarsono (1993: 6) mengernLrkakau bahrva

kcgiatan evaluasi dimaksudkan untuk nemperoleh inlbrnasi tentang pena0lpilan

(petformance) kebijakan dalam nenrenuhi kebutuhen, nilai, atau penecahan

masalah. Evaluasi berupaya neniawab pertanyaan apakah lerdapat perbcdaar antara

apa yang teirdi atau dihasilkan cleng:ri rcncana yang sudah distrsLrn. I)cnllltn kata

lain, e\'aluasi bcflujuan nemfcroleh inlbmrasi lentang daurpak sualu kebi.iaknn ]anll

dilaksanak-ar. Dampak suanr kebijakan, menurLtl Winarno (1989: 137-141).

setidaknya terdiri dari lima dinrensi;

L Da pak pada nasaiah publik yang merupakan tujuan dan dampak pada orang

yang terlibat. Dcngan delnikian mereka atau individu-indiYidLr lang
diharopkau dipengamlii oleh kebijakan harus dibatasi, rnisalnya keloutpok
nriskin, pengusaha kecil, petani, atau apapun.

2. Kebijakal-kebijai(an nr L gkin ncmpunyai dampak pada keadaan-keadaan

atau kelompok-kelompok selain nertka yang menjadi sasaran atatl llLjuan

kebijakan.
.1. Kebijakan-kcbijak4n mungkin nenlpunyai dampak pada keadaan sel:arang

dan rnasa depan. A.pakih sualu prolrlnl direncanakan untuk menrperbaiki



keadaur la[gsung jangka pendek, atau koNekuensinya untuk jalgka panjang

yalg menjangkau bcberapa dasawalsa.

4. Biaya langsung dari suatu kebiiakan merupakan unsur lain dari sualu evaluasi

Biaya dintaksud bail< nil.ri rupiah tnaupun nilai/biaya yarlg hanrs dikcltrr rarr

untuk membiayai suatu Prograln.
5. Suatu kebijal(an mungkin menpunyai biaya tidak langsung ditanggung oleh

masyarakat ata! bebelapa anggota nasyarakat.

Dafi\,ak at.du outcones suatu kebijakan tidak selalu dapat terdeleksi iangsung saat

program sedang dilaksanakan bahkan setelah selesai dilaksanakan, tetapi kadang-

hadang memerlukan waktu cukup larna. Menurut Wuryadi (1993), dampak

implementasi suatu kebijakan berupa dampak social, budsya, prilaku, ekonomi' iplek,

politik dan lain sebagaimnya, yang terjadi dalam lingkup yang sesuai dengan lingkup

kebijakan yang dilakukan.

D. Pcrlltnyea Penelilixn

lJcldasallian nusrlah yug clikotnukakatt dan kajian tcoti ylulg riiplparlilrl di

atas, maka dapat dirun'luskan pertanyaan penclitiar sebagai berikut:

1. Bagaimana pelsepsi nahasis\4a te tang program pertukaran dosen, terkait dengan:

a. Tingkat kesesuaian proscs penbclajarau dengan tuntutan KBK

h. Keterlaksafl an plogram !]e ukann dosen

c. Ma faat yang diperoleh dari pelaksanaan program pedukaran dosen

d. Perlu tidaknya dilakukan program pertukarin mahasiswa

c. Tingkat penguasaan materi pembelajaran oleh dosen mitra

f. M,)d<l penrbelajaran yan4 digLrnrkan doscn mitra

g. Penianfaatan media pcnbeLajarar oleli dosen mitra

h. Perlu+iclaknya progmfl pertukaran dosen dilanjutkan

2. Bagaimanu perdapat dosen te|tang progralr pertukamn dosen dalam rangkil

prcrgrallt kerDitl.aan terkait denLran:

a. Penerapan konsep KBK dalam perkuliahan

Lr. Pelaksaraa kuliah dalanr langka progratn pcrtukaran dosen



c. lvlanfa3t progran pertukalao dosen dalam rangk^ peningkatan kualitas proses

pembelajalan, pengembangan progranl sludi. peninq[-3tan protisionalis;ne

doserl dan manfaat bagi nuhasiswa

d. Kendala yang dilEdapi dalam pelaksanaan prcgram pertukaran dosen

e. Respon clan parlisipasi Dahasislva terhadap kulial yang dilaksanalian

f. Perlu tidaknya prograN perl karal dosen diladutkan

3. Bagaiunna pendapat pengelola tentang plogram pertukarar dosen, khususnya

terkait dengan:

a. Manlhat prograLrl pcrtllk,llar) dosen bagi pcngembangan proscs

pembclajaran. pengelrbangan program studi dan fakultas.

b. Perlu tidaknya program pertukaran doseir dilanjutkan di masa yang akan

datang

c. Perlu tidaknya program pertulGran dos€n diperluas dengan pengembanga[

bahan ajar, media, model pembeljaran, evaluasi hasiil belajar

d. PerlLr tidalrnya progtan pertuloran dosen diperluas dengan pertukaran

nlahasiswa

e. Kendala yang dihadapi dalatn pelaksanaan program pertukaran dosen



BAB III
METODE PENELITIAN

1. Setting Pcn€litian

Pcnelitian ini dilaksanakan di Fakultas llmr.r Sosial dan Ekonomi Universitas

Negeri Yogyakada, khususnya pada jurusar/program studi yang terlibat dalam

progran pedukaran dosen pengampu mata kuliah dalam kerangka program

kemitraan, yaitu program studi: Pendidikau Adrninistrasi Perkantoran, Pendidikan

Akuntansi, Pendidikan Ekonomi Koperasi, Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah'

dan PKn. Penelitian dilaksanakan pada sem:ster genap tahun akademik 2005/2006'

2. lhrc:rtlgrn l'cnclitilrn

l'crrclitirn initnenrpaltan pcrrclitiilll ovalui$i fcrduqlion rcscurcl, yattg bctusaha

tllenSa{dhui kolcrlaksanaalr progranr kenritlaarr khususnya pert$karau dosen

antarenrpat LP'fK (l-lSE UNY, lls UNNES, FIS UNESA, dan [KlP LIl"lS)

I'cncli(ial ini clilaksanaklrt tlitlttnr rattgka nlcnflhanli kctcrloksauntn progr{lll

kernittaan dengal cara engumpulkan infoflnasi dari pihak-pihak terkait, baik dalam

kedudukannya sebagai pclaku nraitputt penelina danpak dari ptogram tersebllt Dari

kegiatan penelitian ini akan diketahui segi-segi positif dan negatif dari ptogram

pertukaral dosen yang selama ini sudah berjalan, kendala yang dihadapi, dan upaya

untuk mernecal]kan kendala tersebut Kesimpulan penelitian diharapkan akan

berfungsi sebagai Dasukirn dalam rangka penyempurnaal program kemitraan

terscbut.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah (l) nrahasiswa yang menempuh mata kuliah yang

dimitral:au, (2) dosen pergampu nlau krrliah yang dimitrakan, y:ng mencakrp ptodi

: Pendidil<an Administrasi Perkalltolan, Pendidikal Akuntansi, Pendidikaa Ekonomi

l',operasi. I'en<liclil:an Geografi, Pendidikzul SejaraL' dan PPK4 dan (3) pcngelola

prognrD kenlitnan !,ada Fakulhs llnLr Sosial dan Ekonorni UNY (khususnya

pimpinau likultas dan jLrrusart).

l0



4. I(riteria BYalulrsi

Penelitiau i'li dimaksudkan untuk- melihat keterlaksarnan prograrr dan tidak

akan digencralisasikan pada subjek lain. Oleh karena itu rrodel evaluasi yang sesuai

adalah evalursi formal dengan lipe evaludsi ptoses retrospektif sebagainrana

dikemukakan oleh Dumr (1988: 615-616). Evaluasi model ini lebih difokuskan pada

masalah-masalah dan kendala-kendaLa yang terjadi selalna inplemertasi kebijakan

dal proglanr, tidak rnelakukan manipulasi terhadap masukan maupun proses-

Penelitian iui menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu diperlukan kriteri.r

yang jelas agar dapat disiDrpulkan lusil'rya. Berdasakan acuan yang dikembangkan

oloh Dum (1983: 614), krileria hasii cvalursi program dikelompokkan menjacli tiga:

efektif, cul<up, liurang elcktil Olch knrena data yang diperoleh dari lapangan berupa

data kuantitatif dalan bertuk persentase, rnaka skor tersebut dikonversi ke dalam

krieria kualitatil sebagaimana dikemukakan Widodo (2001: 236) sebagai berikul:

Tabel 1

Kriteria keelektilan pelaksanaan program

Kriielia Keteraugan

> 8596 Efektil

>70%x<857, Cukup

< 700/" Kurlng efcktif

5. 1'elnili Peugumpulan Data

Data yang diperlukan dalam pcrrclitian inidikumpulkan dengan teknik angket

lang ,:lisebarkan kepada: (l) mallasis\\,a yiulg menempuh mata kuliah yang disefiakan

dalam program pertukaran doscn, (2) closen pergiunpu mata kuliah yang dimitrakarL,

dan (l) pengelola progmm keditraan yang terdiri dari pimpinan fakultas dan ketua,

ketua j unrsan/program studi yang digunakan untuk progtan kenitraan. Angket yang

dis;eba|kan belisi butir butir pcrlanyean yang tcrdiri dari peftanyau tcrbuka darl

lerLutup.

II



6. Tcknik Analisis D^ta

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif kemudian

dikonveNi dan disimpulkan ke dalam bentuk kualitatif menggunakan loiieria

sebagaitrana diuraikan pada butir 4 di a;as.

12.



I}AB I\/

IIASIL PtrNI1LITIAN

Belikut ini disampaikan pcrnaparan hasil petelitian yang didasarkan atas data

yang dipeL.rleh ndari responden. Responden penelitian ini terdiri dari mahasiswa,

dosen, ketua Jurusan{Program Sludl yang terlibat dalam program pertukaral dosen'

dan pengelola Fakultas llmu Sosial dan Ekononi Lt\iY Plogram studi yang terlibat

dalam pr-ogranr kemitraan meliputi prograLn studi: Pendidikan AdmirListrasi

Perkanlori!11, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Ekonomi Kopcrasi, Pendidikan

Ceograli, Pendidikan Sejarah, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Jumlah mahasisr''a

yang menjadi responden clalan'i penelilian ini sebanyak 128 orang, poogelola fnkultas

danjurusan 8 orang, dan doscn 1i olarg.

A. Persepsi Mahasisrva tcrhadap Progtam PertukaraD Doscn

Iiakullas IInu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyaka|ta

(UNY) lrererapkdr Kurikulum Belbasis Kompeteisi (l(BK) atau juga disebul

Kurikulurn 2002 sejak tahun akademik 2004/2005. KurikuLum yang sudah berjalan

dua tahun ini telah dirasakan keberadaamrl'a olch mahasiswa. Ilal ini dapat diketahui

dari ja,,r'aban mereka tcrhadap pertanyaan meDgenai pemahaman terhadap KBK

I{asil penelitian menunjukkau bahwa 96 dari 128 responden (75%) sudah pahanr

terhadap KBK. Keadaan ini nrenggembirakan, attinya sosialisasi KBK dinilai cukup

berhalril, meskipun masih terdapat 25% mahasiswa (32 orang) yang belum

nemahami.

'ferhadap pertanyaan tcntang kesesLlaian proses penbelajaran dengan KBK,

daia hasil pcrlelitian teraogklrnl delam tebel 2.

Tabel 2

Kcscsuililrn l'r\)ses I'cnrbchialan dengan KBK

csllorlalcll -hrmlah Persentase ('%)

r KllK 19 6t,7 t

:'1-q!!s1'r4q(
rrniauab

46 35,94

3 2,15

128 100.00

ll

No I'cr'.ersi llcsoor

L suilah scsuli dcuLral K
L l idali-/belLrnr sesu

JLrnrlah



Tabel 2 menuljukkan 61,?l% responden menyatakan bahwa proses pembe-

lajaran yang <.lilaksanakan dalam program pe.tukaran dosen dalam kerangka program

kenritman empat LPTK sudah sesuai dengan KBK Apabila dikonversikan dengan

kriteria kualitatif, maka data tersebut berada kurang dari 70% sehingga dapat

dikatakan bahwa implementasi KBK dalam proses pembelajaran oleh dosen belum

optimal. Adanya 2,35% rosponden yang tidak memberkan jawaban, bisajadi mereka

kesulitan nenilai apakah materi kuliah sudah sessuai dengan KBK atau belum.

Pendapat responden lentaigprogram pertukaral dosen termuat dalam tabel 3.

Tabel 3
Ketellaksaoaan P.ognm Pertukatan Dosen

No. Persepsi Respondcn Jumlah Persertase (o/o)

t. Bagus/Baik 105 f2 0l
2. Cukup 8 6,87

3. Kurang 0 0

4. Responden tidck neniawab 15 ll,72
Jumlah r28 100.00

Tabcl 3 di atas mcnunjukkan baltwa sebagian besar mahasiswa (82,03%)

berpendapat bahwa program pe{ukara dosen yang dilaksamkan oleh empat LPTK

dinyatakan bagus/baik. Apabila dikonversikan dengan kriteria kualitatif maka data

tersebut ternasuk dalam kategori cukup. Dilengarai adanya 11,72% mahasiswa yang

tidak bersedia mernberikan pendapatnya, hal ini perlu ditelusuri penyebabnva apakah

karena mereka kurang paham dengan program ini atau alasan lain misalnya kejelasan

program. Namun demikian ketika mereka ditanya terltang manfaat yang dirasakan

dengan diselenggarakannya progranl tersebut, 123 orang (96,01%) menyatakan

bahwa progran te$ebut bernallfaat. -Adapull jenis r,lanfaat program pertukaran dosen

yeig diiasakan adalah sebagaimana tertera pada Tabei 4 berikut.

l abel 4

Jenis N,lanfaat Program Pedukaran Dosen

l4

No. Pcrsepsi ltesrond:rr Jumlah Persentase (%o)

Proses penrbelajaran lebih bertariasi 107 83,60

2. Nft:rranbah pengetahuan. !er galaman,

wawasan

l9 14,84

I idak bemrnfrai, sarnr saja 2 1,56

Jumlah r28 100,00
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Tabel 4 merunjukkan bahwa p.ogran peftukaran dosen dirasakan memberikan

manfaat kareln proses pembcla.jaran lrenjadi lebih bervariasi dan pengetahuan,

pengalanan serla walvasan nlgreka 5efiambah. Hanya sebagian kecil mahasiswa

(1,56%) yang menyatakan bahrva program pedukaran dosen tidak membelika!

nunfaat atau sama saja dengan tidak ada pertukaran dosen.

I(eilltd dilanya telltang perlu atiilr ticlaknya dalanl program kernikacn dilakukan
:;.,

pcnularirl m:rhcsisrva, jarvaban rnerel a sebagaimana terangkurn dalan tabel 5

berikut. ;i: i-

No, PerseDsi ResDoudcn .l mlah I'ersentase (o%)

I Perhr 103 80,47
.:?.

Tidak Perh 15 ll,72
f.' Respolden tidak meniarvab 10 7,81

Jrrrlah I28 100,00

Tabcl 4 rrrenunjukkan baflva sebagian besar mahasiswa (80,47%) menganggap

program.pedukiran mahasis!!a pcrlu dilakukarr- I1,72o% mo0ganggap tidak perltr dan

7,81% tidak mclrj1lwab. I(elika dilelLrsuri alasanrtya lnereka yang tidak menjarvab

menyatakan bah\,a neleka bclum ntendapatkan inlortnasi yang .ielas melgenai

rcncarra tekuis pclaksanaannya baik nrcnyangkut biaya, natakuliah, LPTK yang

ditunjrk; naupuu waktu (dLrasi) nengikuti perkLrliahan di I.PTK lain.

l\4engenai pedanyaan yang terkait dengan penguasaan materi oleh dosen lalnu'

mereka nenlberikan jawaban sepcrti tertuang dalam tabel 6 belikut.

Tabel6
Pengusaan I\4arleri olen Dorten Tamu

'Iabel 5 di illas l:lcnrLrljLrkkrl brlt\\r pengLrljnaa meleri dosen lanlLl. nlrnu(ul

pendapat nlahrsiswa ada 65-61'% )ang baik. Apabila tlikonversikan dergan liriterin

hualitatil yarrg dirujLrh olch pcriclitian ini nrasuk d;rlanl kalegori kurang cfel.tii'. Fhl

li

'tabel 5

Perlu Tidrknya Program Pertukaran li4ahasiswa

Persentas. (%



ini diperkuat oleh 34,44% yang mahasiswa yang menyatakan penguasaao materl

dosen tamu belum seperti yang nereka harapkan. lnfomasi ini perlu mendapatkan

perhatian clari pihak pengelola program di perguruan tinggi pengirim tentang

perlunya peuingkatan penguasaan materi bagi dosen yang akan dikirim ke LPTK lain'

Sedangkan ditlnjau dari sisi modol pembelajaran yang digunakan dosen tamu' dapat

dilihat daridata pada tabel 7 berikut

Tabel 7

Model Pembelajaran vang Digunakan Dosen Tamu

Model pembelajaran yang digunakan oleh dosen tamu temyata tidak jauh

berbeda dari dosen lokal. Data menujukkan 64,84% mahasiswa menyatakao dosen

tamu lebih baik dari dosen lokal, namun apabila dikonversikan dengan kiterie

kualitatifyang dijadikan acuan dalam penelitian ini persentase tersebut berada dalam

kategori kurallg. Infomasi ini perlu mendapatkan perhatian pihak pengelola dalam

me persiapkan dosen yang akan dikirim untuk nlenjadi dosen tamu di LI'TK lain,

terutama terkait dengan inovasi-inovasi dan strategi pembelajaran. Data ini sesuai

dengan pendapat liahasiswa tentang pemanfaatan media dalam pembelajaran yang

digumlian dosen tamu sebagaimana tetangkum dalam tabel 8. berikut

Tabei 8

Pemalfaatan Media Pembelajarart oleh Dosen Mitra

No. Jumlah Persentase (%)

l. Baik Lebih Baik daripada dosen Lokal 83 64,84

2. CukuD: Sama dengan Dosen Lokal 37 28,90

3. Kurans 4 J.I J

Tidak Mernberikan Jawaban 4 3,13

Jumlah 128 100,00

No. i Res Jumlah Persentase (%)

1. Baik 82 64,06

) Cukup l5 27,34

3. K 5 3,91

t Tidak Membedkan Jawaban 6 4,69

Jumlah 128 100,00
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'labcl 7 mcnunjukkan 64,06% dosen yang mcmanfaatkan media pcmbelajarun

dengan baik. Apabila dikonversika dengan kriteria kualitatif yang diacu oleh

pqrclitirn iDi. nri&a koudisi ini urlsih porlu lgndapatkir0 pcdutian. Pcuguasaa|

teknologi peurbelajamn bagi dosen yaug akan dikirin Nenjadi dosen tamu di LPTK

lair pellu ditingkatkan.

Berdasarkan data yang berasal da mahasiswa dan mengacu kepada ldterir

kualitatifyang digunakan dalam penelitian ini, nampaknya proses pembelajaran yang

dilaksanakan dosen tamu baik dalam hal penguasaan materi, model pembelajaran,

rrraupun nlcdir pcrrbclajaraulya bolum sopcnuhnyir sopcrti yang diharapkan.

Inforrnasi iui perlu nrcndapatkan perhatian bagi pihak pengeloLa dalam

mempersiaplian doscn yang akan dikirim ke LPTK lain.

Mengenai prospek program pertukaran dosen ini ke depan, data tersebut tertera

pada tabel 9.

Tabel 9
Prosfek Progmm Pcrtukaran Dosen ke Depan

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 9 mahasiswa memardang program

perhrkara[ dosen perlu dilanjutkan dal1 ditingkatkan.

B. tlcrsepsi Pcngelola tcrhadap Prograrn Pertukaran Dos€n

Dalarn penelitian ini yang dimaksud pengelola adalah pimpinan pada lingkat

lakultas (Dekanat) dan pimpinan prda tingkat jurusan (ketua junsar,/program studi

di lingkungan Fakultas Ilmu Sosiai dan Ekolromi). Dari seluruh angket yang

disebarkan sebanyak ll el$pemplin, yang dikembalikan sebanyak 8 eksenplar,

terdili dari I eksemplar pimpinan tingkat fakultas dan 5 eksenplar pimpinan tingkat

jurusartprogralr studi.

No. Persepsi Responden Jumlah Persentase (oZ)

I Ditinska&an 94 73,44

2. Diterrrsl:an 24 8;7 5

3. Dihentikan ? 1,56

4. Tidak Memherikan Jawaban 8 6,25

Jumlah t28 100,00
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Terhadap pertanyaan tentang

pengembangan proses pembelajaran,

table 10 berikut.

nanfaat program pertukaran dosen bagi

diperoieh data sebagaimana terangkum dalam

Tabel 10

Manfaar Program Perlukaran Dorcn bagi Pengembangan Proscs Pembelajamn

No. Pendapat Respondeo Jumlah Persenuse (%)

I Sangat bermanfaat 5 62.50
2. Bermanaat 3 37,50
3. Tidak bemanfaat 0 0,00

Jumlah 8 100.00

Tabel 10 menunjuk:kan bahwa 62,50% responder menyatakan pertukaran dosen

sangat bermanfaat bagi pengembangan proses pembelajaran, dan 37,50% menyatakan

bermanfaat. Data ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pengelola (baik pada

tinglGat fakultai naupun jurusan/program studi) memandang posilif keberadaan

program pertukamn dosen antar LPTK- Menggunakan knteria yang sudah ditentukan,

dapat disimpulkan bahwa program pertukaran dosen efektif untuk mengembangkan

proses pembelajaml karena lebih dali 85oZ rcspolden menyatalcn program lcrscbul

bermanfa.t dalam rangka pengembangan proses penbelajaran.

Pendapat responden tentang manfaat program pertukamn dosen bagi

pengembangan progran studi temyata juga menunjukkan kecenderungan positif.

Tabel 10 menunjukkan 25% responden berpendapat prognm pe ukamn dosen sangat

bermanfaat bagi pengembangan program studi dan 75% sisanya menyataka!

bermanfaat. Dengan demikian prograrn pertukaran dosen efektif untuk

pengernbangan progranl studi.

Tahel I I
Manf'aat Plogram Pertukaran Dosen bagi Pengembangan Program Studi

Salleat bcnnanlaat

Pen

llennanlaat
fidak bennanf^al

irrnrhh

Kernrnlaatan program pcdukaran dosen

cukrrp besar. Seluruh respLrnden menvatakan

bagi pengembangan fakultas temyata

bahwa program tersebut bermanfaat

l8



untuk pengembangan fakultas, dengan rincian]. 62,50/'t nenyatakan sangat

bermanfaat dan 37,50% sisanya menyatakan bermanfaat. Menggunakan kiteria yang

sudah ditetapkan, dappat disimpulkan bahwa program pertukaran dosen efektifufuk

mengembangkan fakultas. Tabel 12 menunjukkan data tentang kemanfaatan progran

pertukaran dosen bagi pengembangan fakultas.

Tabel 12

Manfaat Program Pertukaran Dosen bagi Pengemb:u.gan Fakultas

No. Pendaoat Responden Jumlah Persentase (o/o)

I Sangat bermanfaat 5 62,50
2. Bermanfaat 3 17,50

3. f idak bermiurfaat 0 0,00
.lruulalr 8 100,00

lli nrasa yang akai datang, plogranr pertuLcr n dosen ternyata masih

dianggap perL'r untuk dilarjutkan. Tidak ada satupun responden yang meuyatakan

program tersebut tidak perlu dilanjutkan. Sebanyak 50% respolden menyatakan

sangal perlu dan 509i, sisanya manyatakan perlu dilanjutkan. Tabel 13 memuat data

tertaDg perlu-tidakrrya kelanjuan program tersebut.

Tabel 13

Perlu-tidaknya Program Pertukaran Dosen Dilanjutkan

No. PendaDat Jumlah Persentase (o/o)

t. Sangat perlu 4 50,00
2. Perlu 4 50,00
3. Iidak oerlLr 0 0,00

.lurnlah 8 100,00

Data lairr yang cukup menarik adalah perlu tidaknya agenda pertukaran dosen

diperluas dengitr kegiatan lain berupa pengembangan bahan ajar, media

pembelajaran, model penbelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Seluruh responden

berpendapat bahwa perluasan tersebLrt perlu dilakukan. Sebanyak 87,50olo responden

nellyatakan sangat perlu dan 12,50% berpendapat perlu diperluas. Dengan demikian

dapat disirnpuLkan bahta dalam rangka pengembalgan bahan ajar, media

pembelajaran, model pemb.lajaran. dirn evaluasi hasil belajar; progran pefiukaran
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dosen crftup efektif untuk digunakan. Tabel 14 memuat data teniang perlunya

perluasan kegiatan kemitraan tgrs€but.

Tabel 14

Perlu-tidatnya Program Peflukaran Dosen Diperluas dengan Pengembangan

Bahan Ajar, Media & Model Pembelajaran, Evaluasi Hasil Belajar

No. PendaDat Respondeo Jumlal Persentase (o/o)

Sansat Derlu 7 87.50
2. Perlu 12.50

3. f idak perlr,r 0 0,00
Jumlah 8 100,00

Menjawab pertanyaan apakah program pertukaian dosen perlu diperluas

dengan pertukaran tuahasiswa antar LPTK, ternyata sebagian besar rcspondeD

menyatakan tidak perlu. Sebanyak 62,50% respondcn menyatak0l tidak pcrlu dan

h^nya 3'l,5\o responden yaDg Nenyatakan perlu. Tidak ada satupun responden yang

menjawab sangat perlu terhadap wacana pedukaran mahasiswa tersebut. Data tentang

hal ini dapat diperiksa pada tabel i5.

Tabel 15

Perlu{idaknya Program Pertukaran Dosen Diperluas
dengan Pertukaran Mahasiswa antar LPTK

No. Pcndapat Responden Jumlah Persentase (%)

Sanpat Derlu 0 0.00
2. Perlu 3 37,50
3. Tidak perlu 5 62,50

Jumlah 8 100,00

Pelaksanaan program peftukaran doselr tidak terlepas dari kendala baik yang

bersifat teknis maupun non teknis. Dari data yang masuk diketahui bahwa kendala

yaog dihadapi meliputi: pendanaan, pengaturan waktu, pengaturar jadwal, penentuarl

mata kuliah yaog dimitrakan, koordinasi dosen pengampu, dan koordinasi

penyusunan ageDda kemitraa|- Tabel 16 menuat data tentang berbagai kendala yang

dihadapi dalarn pelaksanaan progran pertukaran dosen.
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Tabel 16

Kendala yang Dihadapi dalan Pelaksanaan Program Pertukaran Dosen

No. Pe[daDat Responden Jumlah PerseDtase (%)

]Jendanaan 6 75,00

2. Pengatuan waktu 3 37,50

3. Pensatuan iadwal 4 50,00

4. Penentual mata kuliah yang

dimitrakan

l) 5n

5. Koordirasi dosen pengampu 2 25,00

6. Koordinasi penl,lsunan agenda

kemitraan
2 25,00

Dari tabel 16 nampak bahwa kendala terbesar yang dihadapi adalah masalah

pendanaaD (dirasakan oleh 75% responden), disttsul kemudian kesulital Pengatuan

jadrval (rlirasr*an oleh 50olo respoiden), kesulitan pellgaturan waktu (dirasakan oleil

37,50% responded, koordinasi dosen pengampu dan koordinasi pen)'usunan agenda

kemitruan (masing-masing dirasakan oleh 25% responden), darl penentuan mata

kuliah yang dimihakan (dirasakan oleh 12,50% responden).

C. Fersepsi Dosen Pengampu terhadap Program Pertukaran Dosen

Dalam peuelitian ini yarg dimJ<sud dosen pengampu adalah staf pengajar yang

terlibat dalam proses peftukaran dosen, yaitu inereka yang sudah pernah

nelaksanakan perkuliahan dalam ketangka program kemitraan. Karena berbagai

keterbatasan yang dihadapi nuka tidak semua dosen diambil sebagai resPonden.

Dalam penclitian diarnbit 13 dosen sebagai subjek penelitian secara acak, terdiri dari

9 dosen berasal dari FISE tNY dan 4 dosen dari PT mitra di luar lJl'lY Pertanyaan

terkait dengan p€laksanaan prcgram pertukaran dosen yang diajukan kepada

responden mencakup: (1) pemahaman dan penerapan konsep KBK dalam

perkuliahan, (2) persiapan kuliah yang dibuat oleh responden, (3) manfaai program

pertukaran dosen traik dllam rangka peningkaran kualitas proses pembelajaran.

peningkatan profesionalisne dosen. naupun manfaat bagi mahasiswa, (4) kendala

yang diLndapi dalam pelaksanaan program pertukaran dosen, (5) nilai tambah untuk

pefgemba gu p.ogram studi, (6) respon dan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti

21



perkuliahan, (7) dukungan kajur,4raprodi dalam pelakanaan program pertukaran

dosen, dan (8) perhr tidaknya program pertukaran dosen dilanjutkan di masa yang

akalr datang.

Menja\\'ab pertanyaan tontang pemahaman terhadap konsep KBK, seluruh

responden Benyatakan sudah paham, dengan rincian 8 responden (61,53%)

nenyatakan sangat paham dan 5 sisanya (38,46%o) menyatakan paharn. Meskipun

semua responden sudah paham I(BK, narmur dalam perkuliahan, belum selunrhnya

nelerapkan. Sebanyak 8 reponden (61,53%) sudah menerapkan KBK dalam

perkuliahan akan tetapi 5 responden sisanya (38,46010) menyatakan kadang-kadang

saja menerapkan KBK dalam pertuliahan.

Dalam rangka inelaksamkan perkulialnn di PT mitra, sebagian besar responden

membuat persiapan khusus. Sebanyak 10 responden (76,92%) menyatakan bahwa

nrereka nelrbuat persiapan khusus sebelunr mela.ksanakan kuliah di PT mitra

sedangkan 3 responden (23,08%) rrenyatakan cukup membuat pe$iapan seperti

biasanya.

Manfaat pertukaran dosen dalam rangka peningkalar kualitas proses

pembelajaran temyata dirasakan oleh selumh responden. Sebanyak l0 responden

(76p210) menyatakan saigat bermarfaat dan 3 responden (23,08%) menyatakan

cukup bermanlaat. Menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan dapat disimpulkan

bahwa program pertuka$r dosen cukup efektif untuk meningkatkan kualitas prcses

pembelajaran. Tabel l7 memuat data tentang manfaat pertukaran dosen terhadap

pcningkrtal kualitcs proses pembelajaran.

Tabel 17

Persepsi Dosen tentang Manfaat Program Pertukaran Dosen
bagi Peningkatan Kualitas Prcses Pembelajaran

Terhadap peningkatan prol'esionalisrne dosen, program

dinilaj bemlanfaat oleli seluruh rcsponden. Sebanyak 8

pefukaran dosen juga

responden (61,53%)

No. Pendapat Responden Jumlah Persentase (o/o)

Sangat bemranfaat l0 76,92
2. Cukup Bermanfaat 3 23.08

Tidak bermanfaat 0 0,00
Jumlah 13 100.00
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meryatakan sangat bermanfaat, dan 5 responden (38,4670) menyatakan cukup

bemunfaat. Menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan, dapat disinpulkana

program bahwa prograln pedukaran dosen efektif untuk meningkatkan

profesionalisrne dosen. Tabel l8 mcmuat data tentang manfaat prcgmm kemitraan

terhadnp pcningkatan f rofcsionalisme dosen.

Tahel l8

Perscpsi Dosen tentang Manf'aat Program Pertukaran Dosen
bagi Pengembangan Profesionalisme Dosen

No. Pelrdapat Responden Jumlah Persentase (o/o)

Sanrat bermsnfaat 8 6t,54
2. Cukup Beflnanlaal 5 38.46
3. Tidak bermanfaat 0 0.00

Jumlah l3 100.00

Dosen juga berpendapat bahwa program pertukaran dosen cukup bermanfaat

bagi mahasiswa. Seluruh responden menyatakan bemanfaat, dengan rincian: 7

rcsponden (53,84%) menyatakan sangat bemarfaat dan 6 responden (46,16%)

menyatakan cukup bomlanfaat. Tidak ada satupun respondel yang meuyatakan tidak

bermanfaat. Mengacu kriteria yang sudah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa

manfaat prognm pertukaran dosen dalam rangka meningkatkan kualitas proses

pembelajaran, cukup efektif. Tabel 19 memuat data tentang manfaat program

pertukaran dosen tersebut.

Tabel 19
Persepsi Dosen tentang Manfaat Program Pertukamn Dosen

bagi Mahasiswa

\{cnurut dosen pengampu mata kuliah

kemitraan. pelaksanaan program piirltlkaran dosgn

meliputi: pendanaan yang dirasakar masi'rg kurang,

yarg terlibat dalam

menghadapi sejurnlah

kesulilan transpofi asi,

prcgranl

kendala,

kesulitan

No. Pendapat Rcspo[den Jumlah Persentase (%)
1. SaDsat bermanfaat 7 53,84
? Cukup Bermanfaat 6 46,16

Tidak bennanfaat 0 0.00
Jumlah 13 100.00
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koordinasi dengan doser pengampu, waktu pelaksanaan kuliah terlalu sempit, dan

sarana perkulialan kurang rnemadai. Banyaknya rgsponden yang merasa terkendala

masing-masing butir tersebut termuat pada tabel 20.

Tabel 20
Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program pertukaran Doser

No. Pendapat Responden
1. Dada te{ialu kecil 3 23,08
,|

Kesulitan psngaturan waktu 3 23,08
3 Koordinasi dosen Dengarnpu 3 23.08
4 Sarana kurang memadai 7.69
5 Kesulitatr hansDortasi 7.69

Dari tabel 20 nampak bah\aa kendala yang paling banyak dimsakan oleh

rcsponden adaltrh pendanaan, pengaturan waktu kuliaL dan koordinasi dosen

pengampu, masing-masing dirasakan oleh 3 responden ( 23,08%), Selebihnya adalah

kurangnya sarana pe'kuliahan dan kesulitan transpoftasi, masing-masing dimsakat

oleh I responden (7,69%).

Tentang ada-tidaknya nilai tambah program kemitraan. bagi pengembangan

program studi, ternyata sebagaian besar responden menyatakan ada. Sebanyak 9

responden (69,23%) menyatakan bahwa nilai tambah yang diperoleh cukup

signifikan sedangkan 4 responden (30,69%) menyatakaD ada meskipun kecil.

Respon dan partisipasi rnahasiswa terhadap kuliah yang diberikan dosen mitra

temyata cukup positil Dari data yang masuk diketahui sebanyak 9 responden (69,23

%) menyatakan respon mahasisrva sangat bagus dan 4 responden ( 30,692o)

nenyatakan repon mahasirva cukup bagLrs. Mengacu pada kriteria yang sudah

ditentukan dapat disimpulkan bahwa perkuliahan yang diberikan dosen mitra efektif
untuk membangkitkan respon yang positif mahasiswa.

Di masa yang akan datang, responden belpendapat bahwa program pertukaran

dosel masih perlu diianjutkan. Tidak ada satupun responden yang menyatakan

program tersebut tidak perlu dil.njutkan. Sebauyak ? responden (53,g5%) responden

neu),atakar sargat perlu dan 6 responder (46,15%) manyatakan perlu dilanjutkan.
'label 2l mflnuat data tcntaog pcrlu,tidai(nya kelanjutan program terscbut.
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'l'alrcl 2l
Perlu{idakrya Program Pertukaran Dosen Dilarrj utkan

No. feudapat llcsponrlon Junlah Persentuse (%)

I Sangat perlu 7 53,85

2. Perlu 6 46,15

3. Tidak oerlu 0 0,00
Jumlah l3 r00,00

D. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian sebagaimana dipapartan di atas, cukup memberikan

gambaran tcntang keefektilan program kenritraan khususnya program pertukann

dosen. Akan tetapi perlu dikemukakan bahwa penelitian ini belurn memberikan

gambaran secara utuh tentang pelal$aman prcgram pertukaran dosen karena baru

dilaksanakan di FISE L'NY. Ilasil yang lebih lengkap akan diperoleh apabila

penelitian melibatkan seluruh LPTK peserta program pertukaran dosen yang

mencakuD: FTS IAINES, FIS tn{ESA. FKIP lNS, dan FISE UNY. Ini berarti perlu

dilakukan pcnelitian bor.saura sccaru sineryis dengan melibatkal pihok-pihak terkait

pada nasing-masing LPTK.

25



BAB IV

KESIMPUL/N DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dau pembahasan sebagaimana dipaparkan pada

bab IV, dapat ditarik kesimpulan setragai berikut.

1, Pcndapat l{ahasisrva fentang Prograrn Pertukaran Dosen

a. Mahasiswa berpendapat bahwa dosen mitra umumnya sudah melaksanakan

perkuliahan sesuai tuntutall KBK. Namun demikian secara keseluruhan

kondisinya belum optimal karena masih tetdapat sejumlah dosen yang

perkuliahannya belum sesuai dengan tuntutan KBK.

b. Program pertukaran dosen yang dilaksanakan oleh empat LPTK terlaksana

dengan baik.

c. Progiam pe ukaran dosen mefrberikan nunfaat cukup berarli karena proses

pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan mampu meningkatkan

pengetahuan, pengalaman serta wawasan mahasiswa.

d. Sebagian besar mahasjswa berpendapat perlunya dilakukan program

pertukaran mahasiswa.

e. Penguasaan materi perkuliahan oleh dosel tamu, menurut pendapat

mahasiswa masih belum sesuai harapan karena sebagian dosen penguasaa!

materinya dirasakan masih kurang.

I Model pembelaiaun yang digunakan oleh dosen tamu sedikit lebih baik dari

dosen lokal. Akan tetapi secara keseluruhan model pembelajaran yang

digunakan doscn tamu belum dapat dikategorikan efektifolch mahasiswa.

g. Penggunaan media penbelajaran oleb dosen mitra dinilai belum efektif olcir

mahasiswa.

h. Mahasiswa memandang prograrn pertukaran dosen perlu dilar.jutkan dan

ditingl(atl(an.



)

',

Pendapat Dosen Pengampu tentang Pr0gram Pertukamn Dosen

a. Seluruh dosen pengampu menyatakan sudah paham tentang konsop KBK,

akan tetapi dalam perkuliahan, belum seluruhnya melrerapkan. Sebagian kecil

rcsponden kadang-kadang menerapkan kadang-kadang tidak.

b. Dalan rangka nelaksanakar perkuliahan di PT mitra, sebagian besar doser

menrbuat persiapan secara khusus.

c. Program pertukaran dosen dirasalen bernanlaat dalam rangka peflingkatan

kualitas proses pembelajaran, demikian juga terhadap peningkatan

prcftsiomlismc dosen. Kecuali itu, prograrn pertukaran dosen juga

bernanfaat bagi mahasiswa.

d. Kendala yarg clirasakan dosen dalam melaksanakan progmn pertukaran

dosen a4alah pendanaan, pengaturan wrktu kuliah, dan koordinasi dosen

pengampu.

e. I{espon da.r partisipasi maluiiswa tethadap kuliah yang diberika[ dosen nitra

cukup positif.

i Dosen penganpu mata kuliah beryendapat bahwa di masa yang akan datang,

progran pedukaran dosen masin perltr dilanjutkan.

Pendapat Pcngeloh tentang Program Pertukaran f)osen

a. Pengelola program kcr.itraan berpenriapat bahwa pertukaran dosen sangat

bermanfaat bagi pelgenbangan proses pembelajaran, pengembangan progr.am

studi dan pengembangan faliuhas

b. Di nrasa yang akan datang, program pertukaran dosen masih dianggap perlu

untuk dilanjutkarn.

c. Agenda pe.tukaran dosen pcrlu diperluas dengan kegiatan lain berupa

pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, model pcnbelajaran, dan

evaluasi basil belajar.

d. SelrzLgian bcsar rcsponden menyatakan, progmm pertukaran dosen tidak perlu

diperluas dengan peflukaran lnahasis{'a antar LPTK

e. l:cndala yang dihadapi dalam prograrn pertukann dosen menunrl pcngelola

adalah: pendanaan, disusul kenudian kesulitau pengaturan jadrval, kesulitan
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pengaturan waktu, koordinasi dosen pengampu dan koordinasi penyusunan

agenda kemitraan.

IJ. Saran

Dari temuan penelitian sebagairnana dipaparkan di atas dapat dikemukakan saran

sebagaiberikut.

l. Perlu dilakukan koordinasi lebih intensif, baik antar pengelola maupun antar

dosen pengampu mata kuliah yang akan dimitrakan.

2. Pendanaan program pertukaran dosen perlu ditinjau ulang, disesuaikan

dengan kebutuhan dan diupayakan mampu memotivasi dosen dalam

melaksanakan program peftukaran dosen.

3. Perlu dilakukan perluasan skala kemitraan dengan berbagai kegiatan

akademik yang lai[ sepefti pengembangan bahan ajar bersama dan media

pembelajaran bersama.

4. Perlu dilakukan k':giatan penelitian diikuti dengan seminar bersama antar

LPTK yang terlibat dalam program kemitraan untuk menggali infomasi yang

akan berguna untak pengembangan prograru di masa yan akan datang.

5. Agar pola kcmitraan, khususnya program pertukaran dosen menjadi lebih

jelas, penanganannya perlll diiakuLan pada tingkat uliversitas.

6. Perlu dilakukan penelitian bersama yeng melibatkan seluruh LPTK peserta

program kenitraan, agar diperoleh hasilya ng lebih komprehensii
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INSTRUMEN PENELITIAN
EVALUASI PROGMM PERTUKARAN DOSEN

PIS T]}JY,I JNI]SA-['NNES DAN FKIP TI{S
(uN IuK DOSEN)

Nama
NIP
Mata Kuliah yang DiampLr

Prograni Studi/Jurusan
Asal Perguruan f inggi
Perguruan Tinggi Mitra

1. Apakah BapaVlbu sudah memahami konsep kurikulum berbasis kompetensi
(KBK)?
a. Sudah
b.Beluo

2. Apakah BapaMbu menerapl@n prinsip-prinsip KBK dalam penyelenggaraan

perkuliahan ?

a. Ya
b. Tidak

3. Bagaimana persiapan BapaVlbu drlam melaksamkan perkuliahan dalam rartgka
program kemitraan ?.

4. Ilagainmna kesln Bapak/lbu dalam melaksanakan program kemitraan ?

5. Ke dala apakah yarrg llapali/lbu tcnrui dalanr pelaksanreo progmnr kcurilr:rlrr'.)

6. Adakah nilai tambah dari program kemitraan ? BerilGn penjeiasan !

7. Bagaimana respons dan partisipasi mahasiswa selama perkuliahan ?



8. Bagaimana dukungan pimpinan BapaVlbu baik di tingkat fakultas maupun
jurusan terhadap pelaksanaan program kemitraan?

9. Berikan saran Bapak/lbu untuk penyempumaan program kemitraan ini!



INSTRUMEN PENELITIAN
EVALUASI PROGRAM PEP,TUKARAN

IIS UNY-UNI]SA.UNNES DAN FKIP
(trNTUK MAHASTSWA)

DOSE}'I
IJNS

Nama
NIM
Mata Kuliah
Program Studi/Jurusan,/SInt

2.

3.

1. Apakah Anda sudah urenahami konsep KBK?
a. Sudah
b. Belurn

Jika sudah memahami, apakali dosen yang mengajar Anda dalam mngka
kemitraan {tuliar menLrLar do.en}. sudah sesuaidengan ciri KBK?

a. Sudah
b. Belum

Bagaimana pendapat/talggapan Anda tentang progmm tukar menukar dosen antar
perguruan tinggi yang sedang dilaksanakan?

4. Menurlrt pendapat Anda apakah program tukar menukar dosen tersebut ada
mallfaatnya?

a. Ada
b. Tidak

5. Jika ada,jelaskal apa saja manfaatnya?

Untuk mengembangkan program kemitraao ini, perlukah dilakukanjuga progmm
tukar menukar mahasiswa antat perguruan tinggi?

a. Perlu
b. Iidak

7. Menurut pendapat Anda bagairiana penguasaan materi perkuliahal dosen tamu?



8. Menurul pendapat Anda bagaimf,na model_model pembclajaran yang digunakan

9 Me,'urur pendap't Anda bB8!imar:a penunfqatfln nedid d.raur pcrkuriahan orerr

t o 
f;?:,'#P^e"0"0", 

nnda bagaimana sebaiknya program tukar menukar dosen



NSTRUMEN PENELITIAN
FVAI,UASI PRCIGTLAM PERTUKARAN DOSEN

FIS I]I'JY.LINESA-UNNES DAN FKIP LT{S
(T,I\ITUK MANAJEMEN)

Narna

Jahatan

L Bagaimana pendapat Bapak/lbu tentang progmnt kemikaan yang dilaksanakan
oleh 4 LPTK?

2. Menuml pcndapat Bapak/lbu narfaat apa yang dims4kan dengan adanya program
kemitrafu?

3. Perlukah pengembangan kemitraarr irri dilanjutkan dengan program pelatihan
bersama dalam hal penyusunan bahan ajar, pengembangan media, model-ntodel
pe belaiaran dall evaluasi hasjl belajar?

4. Perlukah pengembangan kemitraan ini dilanjutkan dengan penyusunan bahan ajar
dan pengembangan media pembelaiaran bersama

5. Periukah pcngcnibangaD kculitraatl iDi dilanjutkan dengan tukat nlenukar
mahasiswa?

Prcglam Studi.{urusan :

6. FI.Lmbatan apa saja yang dijumpai dalam pclaksanaan proqrim kenitraan?
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4:, rysL^- '"'"t, A'
F{se .J u

6. Pelakr;anaan

7. lempat

8. Dipimpin oleh

9. Peseda

: Ketua , &E fua\+ S. U^1 .

:'l a\1f,gitl Z.O -//- Zb66
I'Dk\l . o/.2-o

: Ft5€ c/ atY

selqcraris , /tl^ /Q,*ara, ta. h '

il KonsLrhan : / Orang

b Nlrrlr Surber: / Orang

c lll)l' : / Orarg

il. Peserta lain . tj Or?d\g

Jrurlah = /( or^g

(diltiir lcrlirrpir)



10. Hasil Seminar:

Setelah mcmpcrtinhanBkan pe[yajiao, penjelasan, argumeotasi serta sistematika dar

tata fuiis, scmrner bcrkcsimpulan:

Ins[ume[,'Desain Pcnelitian lersebut di atasl

a. Diter'irra. tanpa rcr isi/pc!rbenahan;

!,, Ditcrinra. clcn-ran rc\.isillembenahan;

c. Dibcnahi. LrntLrk discnrlliukall ulang.

l. Catatar.:

Sekreraris.

,,.\ I'i,.ei rial.

( ,^"' Y',,,M
/lho lQ,^** ttr^ S,-e" /4/*r,-w ..... .... ....../ u, .,__- l,/

)^. tJ^i-/" d.

\lcnqetahui :

lluJan Pcrtinrb:rrrgan Ketua Sidang,

( .ll-t r t' ..

Nlr'. rJi46r]GC. \tP /3c [lF/q) N]P

L/2



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAI
UNWERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS ILMU SOSIAL
Alomat : Kdpus Keelgmalang Yoe/*ads 55281 Tclp. 586168 psw. 24?, 248, 249

D^I I AR F].\DIR SEMINAR PENELITIAN

l. Hari, tanggal

2. Nana Peneliti

L Jurusar

4. Fakullas

5. Judul Pencliti3I

\ e,-)- , '>Q 'rrzao(
B"l A/. t'a""lZa/:
P- IOP

Ilmll Sosial, Univcrsitns Negeri Yogyakarta.

@:tlv*.rh.'
da^.
h<g

Jenis Semin:u

a^:z- L2 r/<.

Yogyakarta,
Pimpinan Sidang,

t'r"iu
A,'A,U"/9" J;.4^,

No, Narna Gelar Tanda tlJlsa!
D-kLt:L ^ ^ 0t-

2. ILtLi \t)-c-4rv t lvdz'+ h* Sr.k' )ilFd-+
3. Fqvt *qdet*ra rz a 3.At!..
4. ?Fe' /<unon) t4.8' '1t&
5. 7: h,l toor hI /1 .h' 5' ' ,' A'A
6. S' u4qL l9,., t4. h' fr.'.Yll tr.X
1. L).1)t ^ /h/,ltrtLl n.L' 7. .tr Yvn?rD''
8. lv,\(,Utill4Jl t.tr I L l )hl;
9. {id4*a- \l .--tryz ,

10. d,t.!&afu4t4\'/-T.) t7.8
11. +{!:,11*W- Il-;ttT1-k-7

L-1^- . !--f.'14^'l u 1"1- h 12. .:t:z / ,/
13. M. pl 13.......-/l:A
14. EL<:s-^ fr..u,>., 1,, *.,. tl4.."//-y"*
15. Spt,li inoq ,f M / Mrd . 15 l.J*tF-/-ll6 McrltvdL. n4 >t. 16 . J,F'It. 17.

' 18. 18 .


