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.l) pengaruh pelaksanaan program pendidikan karakter terhadap implementasi nilai-nila
rarakter dalam proses pembelajaran ALK, (2) perlunya pendidikan karakter baga
nahasi5e,r4 dan (3) factor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi progran

xndidikan karakter bagi mahasiswa di FE UNY.
Metode analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penarikar

natu kesimpulan didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dengan memperhatikar

mda tema-tema permasalahan pokok atau hal-hal yang lebih substantive'
Hasil penelitiarr memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) pengaruh Matr

Kuliah Pendidikan Karakter terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswa memiliki pengarul

nsitif tetapi tidak begitu signifkan; dimana tingkat pengaruhnya menunjukkan kurantr

lalj 30% dan bahkan ada kelompok kelas responden yang menyatakan kurang dan l0%
'2) menurut pendapat mahasiswa, meskipun pengaruhnya tidak begitu signifikan tetap
nata kuliah Pendidikan Karakter bagi mahasiswa masih tetap perlu diberikan kepadt

nahasiswa, dengan catatan perlu adanya perubahan pendekatan dan metod<

rembelajarannya. Perubahan yang mendasar antara lain diperlukan banyak praktik praktir
70a/o) dibandingkan dengan tatap muka teori di kelas (yang cukup 30%). Proset

rmbelajaran pendidikan karakter yang dilakukan secara monoton di dalam kelas dar

ebih banyak teoritisnya sering membosankan sehingga perlu dicarikan mode

rmbelajaran yang memadai dan tepat, sehingga nilai kebermaknaannya bagi mahasiswt

rkan lebih baik; dan (3) factor-faktor yang dapat diidentifikasikan ikut mempengaruh
:fektivitas pelaksanaan pendidikan karakter di FE-UNY antara lain meliputi: (a.

tukungan sarana-prasarana PBM yang memadai, (b) komitmen arfiara dosen dar
nahasiswa, serta pimpinan Jurusan/Ikprodi/Fakultas; (c) metode pembelajaran yant
:fektif dan tidak membosankan; (d) kegiatan praktik di lapangan yang mendukung

reberhasilan PBM; 1e) kegiatan bhakti social yang didukung pendanaan memadai; dan (f
ntervensi dosen dalam proses pembelajaran agar mengikuti tata tertib dalam pelaksanaar
rendidikan karnkter


