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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), sebagai salah satu lembaga pencetak tenaga 

pendidik, harus selalu mengembangkan strategi pembelajaran inovatif. Hal ini merupakan salah 

satu tugas UNY agar menjadi universitas yang unggul dalam mengembangkan bidang 

kependidikan. Pada buku Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG 2009) dinyatakan bahwa 

pembelajaran harus aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan  (Paikem). Sebagai salah 

satu lembaga kependidikan, UNY haruslah menjadi pelopor dalam pelaksanaan konsep 

pembelajaran “Paikem” tersebut. Disisi lain pembelajaran yang “paikem” tersebut harus menarik 

bagi mahasiswa sehingga pembelajaran tersebut benar-benar disenangi mahasiswa yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar baik dari aspek koqnitif, afektif, maupun 

psikomotorik.  Bagaimana sesungguhnya pembelajaran yang paikem dan menarik itu? Apakah 

UNY telah memiliki konsep atau rambu-rambunya yang lebih operasional? Sebagai lembaga 

penyelenggara PLPG selayaknya UNY memiliki rambu-rambu empiris yang lebih operasional. 

Bagaimana konsep/ rambu-rambu pembelajaran }paikem” yang menarik?. Pembelajaran menarik 

seharusnya menjadi  dasar  dalam  pembelajaran  yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif. 

 Evaluasi dosen  Fakultas Teknik yang dilakukan pada setiap akhir semester, disana 

tercantum butir pertanyaan apakah pembelajaran dosen menarik?. Sayangnya, dosen tidak tahu 

secara detail umpan balik mahasiswa apakah PBM yang dilakukan telah menarik atau tidak. 

Sangat mungkin, pandangan pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa berbeda dengan 

pandangan dosen. Barangkali mahasiswa memandang pembelajaran yang menarik adalah 

pembelajaran yang lucu yang selalu mengundang tawa. Sementara dosen mungkin memandang 
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pembelajaran yang menarik adalah pembelajaran yang efektif dengan  diselingi suasana yang 

dapat mengundang mahasiswa tertawa.  

 Akan tetapi, pihak yang perlu diperhatikan dalam PBM hendaknya dari stakeholder 

(mahasiswa) karena merekalah yang harus dilayani. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

apa pendapat mahasiswa tentang PBM yang menarik sehingga dosen benar-benar mengetahui 

apa yang menjadi  keinginan mahasiswa. 

B. Identifikasi Masalah 

 Pembelajaran paikem yang menarik adalah sangat  relatif bagi mahasiswa yang berlatar 

belakang berbeda, baik latar belakang budaya maupun kepribadiannya, sehingga masalah 

penelitian menjadi sangat luas. Latar belakang memungkinkan berbeda pandangan seperti asal 

daerah  (desa, kota, jawa, luar jawa, dsb); asal sekolah (SMA, MAN, SMK, negeri, swasta, dsb); 

jenis kelamain (laki, perempuan); kemampuan (sangat pandai, rata-rata pandai, kurang pandai); 

jenjang program keahlian (S1, D3);  dan status sosial orang tua (kaya, miskin). Sedang dari 

substansi masalah, pembelajaran menarik dapat dilihat dari beberapa metode dan pendekatan 

seperti metode (ceramah, diskusi, dsb); pendekatan (paikem = pembelajaran aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan; dsb). 

C. Batasan Masalah 

 Mengingat luasnya permasalahan penelitian ini, baik dari wilayah maupun substansinya, 

maka dalam penelitian ini dibatasi pada jenis program kehlian, jenis kelamin, tingkat 

kemampuan akademik, asal daerah, asal sekolah, dan tahun angkatan masuk. Sementara 

substansi masalah dibatasi pada pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif.  
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D. Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah; maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. 

(1) Bagaimana gambaran pembelajaran yang menarik secara umum? 

(2) Bagaimana gambaran pembelajaran yang menarik dilihat dari gender?  

(3) Bagaimana gambaran pembelajaran yang menarik dilihat pendekatan pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengidentifikasi pendapat mahasiswa tentang 

proses belajar-mengajar (PBM) yang menarik. (2) Mengidentifikasi pendapat mahasiswa tentang 

proses belajar-mengajar (PBM) yang menarik dilihat dari berbagai aspek. (3) Mengidentifikasi 

pendapat mahasiswa tentang proses belajar-mengajar (PBM) yang menarik pada pendekatan 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat dalam proses 

belajar-mengajar baik dosen, guru, mahasiswa, dan siswa, serta pejabat yang terkait untuk 

diimplementasikan pada proses pembelajaran yang nyata. Disamping itu, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai embrio untuk penelitian tindakan (action research). Bagi pejabat terkait hasil 

penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pimpinan fakultas 

yang terkait dengan PBM. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERTANYAAN PENELITIAN 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa 

berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi antar 

mahasiswa maupun mahasiswa dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut 

Bonwell (1995), pembelajaran aktif memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut: (1) 

Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar melainkan 

pada pengembangan ketrampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan 

yang dibahas, (2) Mahasiswa tidak hanya mendengarkan kuliah secara pasif tetapi mengerjakan 

sesuatu yang berkaitan dengan materi kuliah, (3) Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan 

sikap-sikap berkenaan dengan materi kuliah, (4) Mahasiswa lebih banyak dituntut untuk berpikir 

kritis, menganalisa dan melakukan evaluasi, (5) Umpan-balik yang lebih cepat akan terjadi pada 

proses pembelajaran. (Ari Samadhi dalam http://webcache. 

googleusercontent.com/search?q=cache:CMdrWUAL-1IJ:izaskia.files.wordpress. 

com/2010/03/makalah-active-learning.doc+pembelajaran+aktif&hl=id&gl=id). 

 Selanjutnya dijelaskan bahwa ada banyak teknik pembelajaran aktif dari mulai yang 

sederhana – yang tidak memerlukan persiapan lama dan rumit serta dapat dilaksanakan relatif 

dengan mudah  sampai dengan yang rumit yaitu yang memerlukan persiapan lama dan 

pelaksanaan cukup rumit. Beberapa jenis teknik pembelajaran tersebut antara lain adalah (1) 

Think-Pair-Share, dengan cara ini mahasiswa diberi pertanyaan atau soal untuk dipikirkan 

sendiri kurang lebih 2-5 menit (think), kemudian mahasiswa diminta untuk mendiskusikan 

jawaban atau pendapatnya dengan teman yang duduk di sebelahnya (pair). Setelah itu pengajar 

http://webcache/
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dapat menunjuk satu atau lebih mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya atas pertanyaan 

atau soal itu bagi seluruh kelas (share). Teknik ini dapat dilakukan setelah menyelesaikan 

pembahasan satu topik, misalkan setelah 10-20 menit kuliah biasa. Setelah selesai kemudian 

dilanjutkan dengan membahas topik berikutnya untuk kemudian dilakukan cara ini kembali 

setelah topik tersebut selesai dijelaskan. (2) Collaborative Learning Groups; dibentuk kelompok 

yang terdiri dari 4-5 mahasiswa yang dapat bersifat tetap sepanjang semester atau bersifat jangka 

pendek untuk satu pertemuan kuliah. Untuk setiap kelompok dibentuk ketua kelompok dan 

penulis. Kelompok diberikan tugas untuk dibahas bersama dimana seringkali tugas ini berupa 

pekerjaan rumah yang diberikan sebelum kuliah dimulai. Tugas yang diberikan kemudian harus 

diselesaikan bisa dalam bentuk makalah maupun catatan singkat. (3) Student-led Review Session; 

jika teknik ini digunakan, peran pengajar diberikan kepada mahasiswa. Pengajar hanya bertindak 

sebagai nara sumber dan fasilitator. Teknik ini misalkan dapat digunakan pada sesi review 

terhadap materi kuliah. Pada bagian pertama dari kuliah kelompok-kelompok kecil mahasiswa 

diminta untuk mediskusikan hal-hal yang dianggap belum dipahami dari materi tersebut dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mahasiswa yang lain menjawabnya. Kegiatan kelompok 

dapat juga dilakukan dalam bentuk salah satu mahasiswa dalam kelompok tersebut memberikan 

ilustrasi bagaimana suatu rumus atau metode digunakan. Kemudian pada bagian kedua kegiatan 

ini dilakukan untuk seluruh kelas. Proses ini dipimpin oleh mahasiswa dan pengajar lebih 

berperan untuk mengklarifikasi hal-hal yang menjadi bahasan dalam proses pembelajaran 

tersebut. (4) Student Debate; diskusi dalam bentuk debat dilakukan dengan memberikan suatu 

isu yang sedapat mungkin kontroversial sehingga akan terjadi pendapat-pendapat yang berbeda 

dari mahasiswa. Dalam mengemukakan pendapat mahasiswa dituntut untuk menggunakan 

argumentasi yang kuat yang bersumber pada materi-materi kelas. Pengajar harus dapat 
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mengarahkan debat ini pada inti materi kuliah yang ingin dicapai pemahamannya. (5). Exam 

questions writing; untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah menguasai materi kuliah tidak 

hanya diperoleh dengan memberikan ujian atau tes. Meminta setiap mahasiswa untuk membuat 

soal ujian atau tes yang baik dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa mencerna materi 

kuliah yang telah diberikan sebelumnya. Pengajar secara langsung bisa membahas dan memberi 

komentar atas beberapa soal yang dibuat oleh mahasiswa di depan kelas dan/atau memberikan 

umpan balik kemudian. (6)  Class Research Symposium; cara pembelajaran aktif jenis ini bisa 

diberikan untuk sebuah tugas perancangan atau proyek kelas yang cukup besar. Tugas atau 

proyek kelas ini diberikan mungkin pada awal kuliah dan mahasiswa mengerjakannya dalam 

waktu yang cukup panjang termasuk kemungkinan untuk mengumpulkan data atau melakukan 

pengukuran-pengukuran. Kemudian pada saatnya dilakukan simposium atau seminar kelas 

dengan tata cara simposium atau seminar yang biasa dilakukan pada kelompok ilmiah. (7) 

Analyze Case Studies; model seperti ini banyak diberikan pada kuliah-kuliah bisnis. Dengan cara 

ini pengajar memberikan suatu studi kasus yang dapat diberikan sebelum kuliah atau pada saat 

kuliah. Selama proses pembelajaran, kasus ini dibahas setelah terlebih dahulu mahasiswa 

mempelajarinya. Sebagai contoh dapat diberikan suatu studi kasus produk rancangan engineering 

yang ternyata gagal atau salah, kemudian mahasiswa diminta untuk membahas apa 

kesalahannya, mengapa sampai terjadi dan bagaimana seharusnya perbaikan rancangan 

dilakukan. 

 Bentuk pembelajaran inovatif adalah dengan metode contextual teaching & learning 

(CTL.  Makna suatu materi belajar, menurut Chaedar Alwasilah (2007: 20-21) dalam pengantar 

Johnson (2002), dapat dicapai melalui metode  (CTL), di mana dalam metode tersebut  materi 

ajar  harus kontekstual; artinya  ada hubungan antara materi ajar dengan lingkungan personal dan 
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sosial siswa. Strategi yang harus ditempuh dalam CTL ada 7 yaitu;  (1) pengajaran berbasis 

problem, (2) menggunakan konteks yang beragam, (3) mempertimbangankan kebhinekaan siswa, 

(4) memberdayakan siswa untuk belajar sendiri, (5) belajar melalui kolaborasi, (6) menggunakan 

penilaian autentik, dan (7) mengejar standar tinggi. 

Bentuk lain pembelajaran inovatif adalah   model pembelajaran kooperatif. Menurut 

Kagan (1994) pembelajaran kooperatif adalah strategi pengajaran dengan tim kecil, masing-

masing dengan siswa dari tingkat kemampuan yang berbeda, menggunakan berbagai aktivitas 

belajar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu objek. Setiap anggota tim 

bertanggung jawab tidak hanya untuk belajar apa yang diajarkan tetapi juga untuk membantu 

rekan belajar, sehingga menciptakan suasana prestasi bersama-sama 

(http://aristhaserenade.blogspot. com/2011/10/teori-belajar-dan-model-pembelajaran.html).  

Pembelajaran inovatif lain yang perlu dikembangkan adalah Metode pembelajaran 

kuantum. Pembelajaran kuantum bermakna interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi 

cahaya karena semua energi adalah kehidupan dan dalam proses pembelajarannya mengandung 

keberagaman dan interdeterminisme. Prinsip dasar yang terdapat dalam pembelajaran Quantum 

adalah: (1)      bawalah dunia mereka (siswa) ke dalam dunia kita (guru), dan antarkan dunia kita 

(guru ke dalam dunia mereka (siswa). (2) Proses pembelajaran bagaikan orkestra simfoni, yang 

secara spesifik dapat dijabarkan (a) segalanya dari lingkungan, (b)  segalanya bertujuan, (c) 

pengalaman mendahului pemberian nama, (d)     akuilah setiap usaha. (3) Pembelajaran harus 

berdampak bagi terbentuknya keunggulan. Ada delapan kunci keunggulan dalam pembelajaran 

kuantum yaitu: (a)      terapkan hidup dalam integritas, sehingga akan meningkatkan motivasi 

belajar, (b)      akuilah kegagalan dapat membawa kesuksesan, (c)      berbicaralah dengan niat baik, 

(d)     tegaslah komitmen (e)      jadilah pemilik, mengandung arti bahwa siswa dan guru memiliki 

http://aristhaserenade.blogspot/
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rasa tanggung jawab sehingga terjadi pembelajaran yang bermakna dan bermutu, (f)       tetaplah 

lentur, (g)      pertahankan keseimbangan. 

Pembelajaran inovatif yang perlu diketahui juga adalah model pembelajaran terpadu. 

Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu antara lain (1) prinsip penggalian tema,  (2) pelaksanaan 

terpadu, dan  (3)      prinsip evaluatif. Pembelajaran berbasis masalah juga merupakan bentuk 

pembelajaran inovatif. 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah 

sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Metode ini 

juga berfokus pada keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik tidak lagi 

diberikan materi belajar secara satu arah seperti pada metode pembelajaran konvensional. 

Dengan metode ini, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan mereka secara 

mandiri.  

 Pembelajaran kreatif adalah kreativitas dalam diri seorang guru terbentang kreatif dalam 

mengajar, kendalikan perilaku siswa sampai berkomunikasi dengan orang tua siswa. Guru yang 

kreatif terkadang malah tidak merasa dirinya „kreatif‟ yang ada ia dalam keseharian selalu 

merasa „haus‟ untuk yang terbaik. Cara terbaik merasakan diri kreativitas dalam diri Anda adalah 

jika siswa senang, sibuk, dan fokus saat Anda mengajar. Ciri lainnya siswa katakan “yaaaa…” 

saat Anda mengakhiri pembelajaran, tanda sebenarnya mereka masih enjoy belajar. Kreatif 

membutuhkan antusiasme & guru menempatkan diri dalam diri siswa. (Kurnia Septa dalam 

http://kurniasepta.com/gurarutalk-menciptakan-pembelajaran-kreatif). Selanjutnya dijelaskan 

bahwa siswa bisa kreatif di kelas jika gurunya pandai memandu lewat pertanyaan-pertanyaan, 

bahkan jika siswa menjawab keluar dari ‘rel’. Semua siswa pada dasarnya kreatif itulah mind set 

guru kreatif. Semua siswa kreatif sesuai dengan gaya belajarnya, tugas guru memberikan 

http://kurniasepta.com/gurarutalk-menciptakan-pembelajaran-kreatif
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„panggung’ untuk setiap tipe „kecerdasan‟. Jika murid malah kreatif di luar sekolah, tanda bahwa 

guru dan sekolah mesti berubah. Siswa kreatif itu ribut di kelas sedangkan siswa yang ribut terus 

di kelas itu pertanda karena gurunya kurang kreatif. Kelas yang baik adalah siswa di dalamnya 

senang belajar,  gembira berinteraksi dengan guru yang menerima ia apa adanya. Indikasi 

kreativitas guru adalah setiap bangun pagi hatinya senang karena tahu hari ini mesti melakukan 

apa. Setiap saat di kelas adalah waktu yang berharga, guru memulai kelas tepat waktu. Guru 

selalu berbaik sangka pada siswa, panjang ‘urat sabar’nya. 

 Pembelajaran Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna dan manfaat 

tertentu (Syah, 1999:107). Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan 

pada pemberdayaan siswa secara aktif. Pembelajaran menekankan pada penguasaan pengetahuan 

tentang apa yang dikerjakan, tetapi lebih menekankan pada internalisasi, tentang apa yang 

dikerjakan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati serta dipraktekkan 

dalam kehidupan. oleh siswa  (Mulyasa: 203:149 dalam http://www. 

majalahpendidikan.com/2011/03/hakikat-pembelajaran-efektif.html). 

 Pembelajaran efektif juga akan melatih dan menanamkan sikap demokratis bagi siswa. 

Lebih dari itu pembelajaran efektif menekankan bagaimana agar siswa mampu belajar dengan 

cara belajarnya sendiri. Melalui kreativitas guru, pembelajaran di kelas menjadi sebuah aktivitas 

yang menyenangkan. Perwujudan pembelajaran efektif dan memberikan kecakapan hidup 

kepada siswa. Pembelajaran yang efektif dapat diketahui dengan cirri (1) belajar secara aktif baik 

mental maupun fisik. Aktif secara mental ditunjukkan dengan mengembangkan kemampuan 

intelektualnya, kemampuan berfikir kritis. Dan secara fisik, misalnya menyusun intisari 

pelajaran, membuat peta dan lain-lain. (2) Metode yang bervariasi, sehingga mudah menarik 

perhatian siswa dan kelas menjadi hidup. (3) Motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas. 

http://kabar-pendidikan.blogspot.com/2011/03/hakikat-pembelajaran-efektif.html
http://kabar-pendidikan.blogspot.com/2011/03/hakikat-pembelajaran-efektif.html
http://kabar-pendidikan.blogspot.com/2011/03/hakikat-pembelajaran-efektif.html
http://www/
http://kabar-pendidikan.blogspot.com/2011/03/hakikat-pembelajaran-efektif.html
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Semakin tinggi motivasi seorang guru akan mendorong siswa untuk giat dalam belajar. 

(4) Suasana demokratis di sekolah, yakni dengan menciptakan lingkungan yang saling 

menghormati, dapat mengerti kebutuhan siswa, tenggang rasa, memberi kesempatan kepada 

siswa untuk belajar mandiri, menghargai pendapat orang lain. 

(5) Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata. 

(6) Interaksi belajar yang kondusif, dengan memberikan kebebasan untuk mencari sendiri, 

sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar pada pekerjaannya dan lebih percaya 

diri sehingga anak tidak menggantungkan pada diri orang lain. (7) Pemberian remedial dan 

diagnosa pada kesulitan belajar yang muncul, mencari faktor penyebab dan memberikan 

pengajaran remedial sebagai perbaikan, jika diperlukan (Slameto, 1991:94-97). 

Pembelajaran yang menarik,  menurut PLPG (2009:2), adalah pembelajaran yang 

dilakukan dengan pendekatan multi media. Dengan multi media akan dimungkinkan timbulnya 

kondisi yang beragam, tidak monoton sehingga suasana menjadi lebih menarik. Senada dengan 

pendapat diatas, DePotter dan Hernachi (1992) yang diterjemahkan oleh Alawiyah A (1999: 8), 

menyatakan bahwa belajar yang menarik adalah belajar yang menggunakan prinsif dan metode 

yang quantum. Belajar dengan menggabungkan tiga unsur keterampilan akademis, prestasi fisik, 

dan ketrampilan dalam hidup akan menghasilkan   belajar  yang efektif dan  menarik. Untuk 

mendukung kondisi yang menarik, perlu dipersiapkan lingkugan fisik sehingga semua siswa 

merasa penting, aman, dan nyaman. Lingkungan ditata dengan taman yang indah agar nyaman. 

Ruangan harus terasa pas untuk kegiatan belajar seoptimal mungkin. 

 Melengkapi pendapat diatas, Marjohan (2009) menyatakan bahwa agar belajar senang 

dan memperoleh hasil yang optimal, maka guru dari balik dinding sekolah perlu 

memperkenalkan tentang keterampilan belajar, kemampuan dalam berkomunikasi dan 
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memperoleh lingkungan yang menarik. Belajar jangan sampai merasa bosan karena gaya belajar 

yang monoton (belajar cuma sekedar mencatat perkataan guru dan menghafal melulu) maka 

perlu tahu bagaimana cara membaca, mencatat, mengolah suasana hati, mengolah lingkungan, 

dan berkomunikasi dengan guru dan teman teman selama pembelajaran. Kemampuan dalam 

berkomunikasi menentukan suasana belajar menarik atau tidak. Cara berbahasa itu ada 2 macam 

yaitu: yang menarik dan cara berbahasa yang mengecewakan. Guru, walaupun selalu mendorong 

anak agar jadi pintar dalam belajar namun kadang kala cara berbahasa kurang pas menurut 

pribadi sang anak. Gaya berbahasa yang kasar, cerewet, banyak mengomel, suka membentak, 

banyak memperolok-olokan, dan meremehkan harga diri adalah cara berbahasa negatif 

(Marjohan,2009: http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=15648).   

     Sementara itu Meier (2000) yang diterjemahkan oleh Rahmani Astuti (2003:36)  menyatakan 

bahwa kegembiraan dalam belajar  bukanlah suasana ribut dan hura-hura, namun merupakan 

kegembiraan yang membangkitkan minat, keterlibatan penuh, terciptanya makna, pemahaman, 

dan nilai yang membahagiakan pada diri pembelajar. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran 

accelerated learning adalah menarik, memuaskan, membahagiakan, mencerdaskan, dan 

keberhasilan  siswa sebagai manusia. 

Kunci belajar yang menarik, menurut Amir Tengku Ramly (2009), adalah menemukan 

dan menghormati keunikan diri sendiri, kemudian melaksanakan aktifitas belajar dengan 

memadukan akademic skill,  life skill dan mentality power.   Akademic skill adalah kemampuan 

mengeksplorasikan tiga anugerah Allah, yakni mata, pendengaran dan rasa (belajar visual-

auditorial dan kinestetik).   Life skill adalah dengan menempatkan motivasi dan tabungan-

tabungan kebaikan dalam berempati dan bersilaturrahmi dengan sivitas akademika. Sedangkan 

mentality power adalah memiliki mental sukses, suka belajar, tidak malas dan kemauan kuat 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=15648
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(strong belief). (http://www.kabarindonesia.com/ berita.php?pil=13&jd=Belajar+ Menarik% 

2C+Belajar+dari+Lubuk)  

 

B. Kerangka berpikir  

Pembelajaran yang menarik secara garis besarnya dapat dikelompokan menjadi dua yaitu 

dari dalam pebelajar dan dari luar (pengajar dan lingkungan fisik). Suasana menarik dalam diri 

pembelajar dapat dibangkitkan oleh pengajar dan lingkungan fisik yang kondusif. Kondisi 

menarik dalam diri pebelajar dapat diusahakan penyadaran pebelajar melalui pemberian 

keterampian komunikasi, cara belajar, motivasi, mentality power, dan kesehatan fisik.  

Sedang kondisi menarik dari luar (dalam proses belajar-mengajar)  diupayakan oleh 

pengajar dengan menggunakan multi media yang proporsional, bahasa yang baik, komunikasi 

yang baik, memaknai materi pembelajaran secara konstektual, dan mengandung nilai kehidupan 

yang baik. Sementara lingkungan fisik yang menarik dapat diupayakan baik oleh  pengajar 

maupun manajemen sekolah dengan penataan ruang yang kondusif, adanya suara musik yang 

kondusif, dan penataan taman yang indah. 

C. Pertanyaan Penelitian 

(1) Bagaimana gambaran pembelajaran yang menarik pada  umumnya? 

(2) Bagaimana gambaran pembelajaran yang menarik dalam hubungannya dengan gender ? 

(3) Bagaimana gambaran pembelajaran yang menarik dilihat pendekatan pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan ? 

 

 

  

http://www.kabarindonesia.com/%20berita.php?pil=13&jd=Belajar


13 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan FT UNY baik program S1 dan  D3 baik reguler maupun non reguler. Jumlah 

populasi sekitar  500 mahasiswa dari angkatan 2009 sampai 2011. Jumlah sampel ditentukan 

melalui nomogram Harry A King. Sampel penelitian dipilih dengan teknik proporsional pada 

setiap angkatan dan jenjang program, selanjutnya  sampel dipilih secara acak.  

B. Instrumen dan Pengumpulan Data Penelitian 

 Data  penelitian yang utama dikumpulkan melalui angket. Validasi data secara acak 

dilakukan cross check dengan observasi dan wawancara. Variabel dalam instrumen ini adalah 

pembelajaran yang menarik.  Sub variabel  dalam penelitian ini adalah (1) subvariabel 

pembelajaran aktif, (2) sub variable pembelajaran inovatif,  (3) subvariabel pembelajaran  

kreatif, dan (4)  sub variable pembelajaran efektif.  Instrumen ini dimaksudkan untuk 

mengungkap persepsi, yang disusun berdasarkan kajian pustaka dan mengikuti validitas 

konstruksi. Sekala data  dalam instumen ini adalah model skala Likert dengan empat alternatif 

jawaban, kutub satu dari yang terbaik bergerak sampai kutub lain yang terburuk, masing-masing 

alternatif jawaban diberi skor 4, 3, 2, dan 1. Selanjutnya data dikonversi menjadi sekala 100. 

C. Teknik Analisis Data 

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Analisis data menggunakan statistik 

deskriptif dengan teknik persentase. Setiap piihan alternatif jawaban dihitung frekuensi yang 

muncul, persentase, dan reratanya. Besar persentase dihitung dengan membagi antara jumlah 
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skor yang dicapai dengan jumlah skor tertinggi dikalikan 100%. Dalam bentuk  format tabel 

analisis sebagai berikut 

Sub Variabel 

Frekuensi 

TM CM M SM 

Belajar Aktif     

Belajar Inovatif     

Belajar Kreatif     

Belajar Efektif     

Belajar Menyenangkan     

 

Rumus menghitung rerata skor per item setiap sub variable : 

       (    )   
∑                      

∑         
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 A. Hasil Penelitian  

 Dalam penelitian ini berturut-turut akan diuraikan tentang: (1) Diskripsi pembelajaran 

yang menarik mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaaan FT UNY. (2) 

Diskripsi pembelajaran aktif yang menarik mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaaan FT UNY. (3) Diskripsi pembelajaran inovatif yang menarik mahasiswa jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaaan FT UNY. (4) Diskripsi pembelajaran kreatif yang 

menarik mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaaan FT UNY. (5) Diskripsi 

pembelajaran efektif yang menarik mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaaan 

FT UNY. (6) Pembelajaran yang Menarik Secara Umum 

 

Hasil analisis dari pembelajaran yang menarik secara umum diambil dari setiap sub 

variabel dan kriteria jawaban yang dipilih yang dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut : 

untuk belajar aktif   jumlah TM = 92, CM = 327, M = 594, SM = 360, sedangkan yang abstain 

ada 6 . Untuk belajar inovatif , TM =69, CM = 238, M = 424,  SM = 240, sedangkan yang 

abstain = 1. Untuk belajar kreatif, TM = 3, CM = 19, M = 59, SM = 31. abstain = 0. Untuk 

belajar efektif, TM = 130, CM = 250, M = 361, SM = 162. Abstain = 5,   Untuk belajar 

menyenangkan, TM = 62, CM = 60, M = 158, SM = 231, abstain = 1 

Perhitungan dalam prosentase dapat dilihat pada grafik 1,2, 3, 4, dan 5 
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Tabel 1. Pembelajaran yang Menarik Secara Umum 

TM CM M SM Abstain

Belajar Aktif 92 327 594 380 6

Belajar Inovatif 69 238 424 240 1

Belajar Kreatif 3 19 59 31 0

Belajar Efektif 130 250 361 162 5

Belajar Menyenangkan 62 66 158 231 1

Frekuensi

Sub Variabel

 

Grafik 1 

 

Grafik 2 
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Grafik 3 

 

Grafik 4 

 

Grafik 5 
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2.  Gambaran Pembelajaran yang Menarik Menurut Gender 

Pembelajaran yang menarik menurut  mahasiswa laki-laki dapat dilihat pada 

Tabel 2. Sebagai berikut : Untuk belajar aktif, TM = 74, CM = 239, M = 408, SM = 225. 

Untuk belajar inovatif, TM = 58, CM = 205, M = 348, SM = 202. Untuk belajar kreatif, TM 

= 40, CM = 117, M = 188, SM = 188. Untuk belajar menyenangkan, TM = 54, CM = 64, M 

na= 142, SM = 209.  

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa belajar aktif merupakan kegiatan 

yang masuk dalam kategori menyenangkan. Terutama apabila mahasiswa diberikan 

penghargaan untuk tugas-tugas yang diberikan. Tetapi para mahasiswa tidak begitu 

menyukai apabila diberikan tugas secara rutin yang diberikan pada setiap minggunya. Untuk 

proses pembelajaran yang  inofatif menurut mahasiswa termasuk dalam kategori 

menyenangkan  juga terutama apabila para mahasiswa diberikan kesempatan dan dorongan 

untuk mengikuti kompetisi yang terkait dengan bidang keteknik sipilan, perencanaan dan 

rekayasa. Untuk menggali kreatifitas mahasiswa melalui proses pembelajaran termasuk 

kategori menyenangkan dan sangat menyenangkan .   

Tabel 2. Pembelajaran yang Menarik Menurut Mahasiswa Laki-Laki 

TM CM M SM Abstain

Belajar Aktif (14 item) 74 239 408 225 5

Belajar Inovatif (12 item) 58 204 348 202 4

Belajar Kreatif ( 7 item) 40 117 188 188 0

Belajar Efektif (10 item) 105 185 254 134 0

Belajar Menyenangkan (7 item) 54 64 142 209 7

Frekuensi

Sub Variabel

 

   

                      Pembelajaran yang menarik menurut mahasiswa perempuan dapat dilihat pada  
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       Tabel 3 sebagai berikut :  Untuk belajar aktif, TM = 18, CM = 88, M = 186, SM =155, 

Untuk belajar inovatif, TM = 33, CM = 98, M = 154, SM = 97. Untuk belajar kreatif , TM = 

10, CM = 57, M = 103, SM = 103. Untuk belajar efektif, TM = 42, CM = 91, M = 130, SM 

= 52. Untuk belajar menyenangkan, TM = 28, CM = 33, M = 80, SM = 82. 

 

Tabel 3. Pembelajaran yang Menarik Menurut Perempuan 

TM CM M SM Abstain

Belajar Aktif (14 item) 18 88 186 155 1

Belajar Inovatif (12 item) 33 98 154 97 2

Belajar Kreatif ( 7 item) 10 57 103 103 2

Belajar Efektif (10 item) 42 91 130 52 5

Belajar Menyenangkan (7 item) 28 33 80 82 1

Frekuensi

Sub Variabel

 

 

Grafik 6 
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Grafik 7 

 

 

Grafik 8 

 

 

Grafik 9 
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Grafik 10 

 

 

3.  Gambaran Pembelajaran yang Menarik Dilihat Dari Pendekatan 

Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan 
  

Untuk pendekatan pembelajaran aktif hasilnya dapat dilihat pada grafik 11.Dalam 

grafik tersebut menunjukkan bahwa, skor tertinggi terletak pada item ke 12 yang 

menyatakan bahwa mahasiswa menginginkan adanya pemberian penghargaan (reward) 

bagi mereka yang rajin mengerjakan tugas. Sedangkan skor terendah terletak pada item 

ke 5 yang menyatakan bahwa mahasiswa tidak menginginkan adanya pemberian tugas 

pada setiap minggunya.  
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Grafik 11. Rerata Skor Per Item Belajar Aktif 

 
 

 

 

   Untuk pendekatan pembelajaran inovatif hasilnya dapat dilihat pada grafik 

 12. Didalam grafik tersebut menunjukkan bahwa, skor tertinggi terletak pada item ke 26 

yang menyatakan bahwa mahasiswa merasa senang dan dihargai apabila mereka 

dilibatkan dan diberi kesempatan untuk mengikuti kompetisi baik tingkat regional 

maupun tingkat nasional. Sedangkan skor terendah terletak pada item ke 24 yang 

menyatakan bahwa, dosen tidak perlu berbicra terlalu banyak untuk menjelaskan sesuatu 

yang baru, agar tidak keluar dari rel pembicaraan. 
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Grafik 12. Rerata Skor Per Item Belajar Inovatif 

 

 

                 Untuk pendekatan  pembelajaran  kreatif  hasilnya dapat dilihat pada grafik 13  

Dari grafik tersebut memberikan gambaran  bahwa skor tertinggi  terletak pada item ke 

27, yang menyatakan bahwa mahasiswa merasa senang apabila diberikan kesempatan dan 

kebebasan dalam mengembangkan bidang keahliannya. Sedang skor terrendah terletak 

pada item ke 28 yang menyatakan  bahwa mahasiswa tidak menyukai apabila  dituntut 

untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses pembelajaran, 

meskipun sebenarnya pertanyaan berbobot tersebut   sebenarnya  memiliki tujuan untuk 

memancing kreativitas mahasiswa.  

 

 

 

 

 

2,96 2,9 

3,26 

2,78 2,8 

2,38 

2,79 2,71 2,75 

2,11 

3,2 
3,33 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Belajar Inovatif



24 
 

Grafik 13. Rerata Skor Per Item Belajar Kreatif 

 

 
 

 

 Untuk pendekatan proses pembelajaran efektif, hasilnya dapat dilihat dalam grafik 14 

yang menunjukkan sebagai berikut :  Dari grafik tersebut memberikan gambaran bahwa : skor 

tertinggi terletak pada item ke 42 yang menyatakan bahwa mahasiswa akan merasa senag apabila 

para mahasiwa yang memiliki etika dan sopan santun yang tinggi diberikan penghargaan. 

Apabila kita pelajari secara pintas nampak terlalu berlebihanpemberian penghargaan tersebut. 

Jadi berupa apakah yang paling tepat ujud penghargaan tersebut, mungkin berupa mahasiswa 

teladan dalam sikap atau yang lain. Sedangkan skor terendah terletak pada item ke 37, yang 

menyatakan pelaksanaan mid smester dilaksanakan dengan proses close book. Ini artinya apa?  

Bahwa pelaksanaan semua ujian mata kuliah apapun mahasiswa menghendaki dilaksanakan 

secara open book. Apabila hal tersebut dilaksanakan tentunya harus kita sesuaikan dengan 
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karakter mata kuliahnya. Untuk mata kuliah yang menuntut hafalan dan pemahaman diluar 

kepala tentunya kurang  tepat.  

Grafik 14. Rerata Skor Per Item Belajar Efektif 
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Grafik 15. Rerata Skor Per Item Belajar Menyenangkan 
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B. Pembahasan 

Dari hasil analisis penelitian tentang pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY secara umum menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran dengan pendekatan Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 

termasuk kategori yang menyenangkan. Hasil analisis dari pembelajaran yang menarik secara 

umum diambil dari setiap sub variabel dan kriteria jawaban yang dipilih yang dapat dilihat pada 

tabel 1 sebagai berikut : untuk belajar aktif   jumlah TM = 92, CM = 327, M = 594, SM = 360, 

sedangkan yang abstain ada 6 . Untuk belajar inovatif , TM =69, CM = 238, M = 424,  SM = 

240, sedangkan yang abstain = 1. Untuk belajar kreatif, TM = 3, CM = 19, M = 59, SM = 31. 

abstain = 0. Untuk belajar efektif, TM = 130, CM = 250, M = 361, SM = 162. Abstain = 5,   

Untuk belajar menyenangkan, TM = 62, CM = 60, M = 158, SM = 231, abstain = 1 

Untuk pendekatan pembelajaran aktif hasilnya dapat dilihat pada grafik 11.Dalam grafik 

tersebut menunjukkan bahwa, skor tertinggi terletak pada item ke 12 yang menyatakan bahwa 

mahasiswa menginginkan adanya pemberian penghargaan (reward) bagi mereka yang rajin 

mengerjakan tugas. Sedangkan skor terendah terletak pada item ke 5 yang menyatakan bahwa 

mahasiswa tidak menginginkan adanya pemberian tugas pada setiap minggunya.  

Untuk pendekatan pembelajaran inovatif hasilnya dapat dilihat pada grafik  12. 

Didalam grafik tersebut menunjukkan bahwa, skor tertinggi terletak pada item ke 26 yang 

menyatakan bahwa mahasiswa merasa senang dan dihargai apabila mereka dilibatkan dan diberi 

kesempatan untuk mengikuti kompetisi baik tingkat regional maupun tingkat nasional. 

Sedangkan skor terendah terletak pada item ke 24 yang menyatakan bahwa, dosen tidak perlu 

berbicra terlalu banyak untuk menjelaskan sesuatu yang baru, agar tidak keluar dari rel 

pembicaraan. 
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Untuk pendekatan  pembelajaran  kreatif  hasilnya dapat dilihat pada grafik 13  Dari 

grafik tersebut memberikan gambaran  bahwa skor tertinggi  terletak pada item ke 27, yang 

menyatakan bahwa mahasiswa merasa senang apabila diberikan kesempatan dan kebebasan 

dalam mengembangkan bidang keahliannya. Sedang skor terrendah terletak pada item ke 28 

yang menyatakan  bahwa mahasiswa tidak menyukai apabila  dituntut untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses pembelajaran, meskipun sebenarnya 

pertanyaan berbobot tersebut   sebenarnya  memiliki tujuan untuk memancing kreativitas 

mahasiswa.  

Untuk pendekatan proses pembelajaran efektif, hasilnya dapat dilihat dalam grafik 14 

yang menunjukkan sebagai berikut :  Dari grafik tersebut memberikan gambaran bahwa : skor 

tertinggi terletak pada item ke 42 yang menyatakan bahwa mahasiswa akan merasa senag apabila 

para mahasiwa yang memiliki etika dan sopan santun yang tinggi diberikan penghargaan. 

Apabila kita pelajari secara pintas nampak terlalu berlebihanpemberian penghargaan tersebut. 

Jadi berupa apakah yang paling tepat ujud penghargaan tersebut, mungkin berupa mahasiswa 

teladan dalam sikap atau yang lain. Sedangkan skor terendah terletak pada item ke 37, yang 

menyatakan pelaksanaan mid smester dilaksanakan dengan proses close book. Ini artinya apa?  

Bahwa pelaksanaan semua ujian mata kuliah apapun mahasiswa menghendaki dilaksanakan 

secara open book. Apabila hal tersebut dilaksanakan tentunya harus kita sesuaikan dengan 

Untuk pendekatan pembelaran yang menyenangkan, hasilnya dapat dilihat dalam grafik 

15 yang menunjukkan  sebagai berikut, dari grafik tersebut memberikan gambaran bahwa skor 

tertinggi terdapat pada item ke 46 yang menyatakan bahwa dosen berpenampilan menarik dan 

murah senyum. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa dalam suatu proses pembelajaran diharapkan 

tidak terjadi ketegangan antara dosen dan mahasiswa. Dosen harus menunjukkan sikap ramah 
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dan menarik. Memberikan penjelasan secara tuntas, dan siap menjawab setiap pertanyaan dengan 

jawaban yang memuaskan. Sesuatu hal yang tidak menyenangkan ditunjukkan dari skor terendah 

dari item 49 yang menyatakan bahwa dosen tidak peduli atau membiarkan begitu saja mahasiswa 

yang melakukan kecurangan seperti nyontek, melakukan plagiat dansebagainya 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 A. Kesimpulan  

   Dari hasil analisis dan pembahasan diatas maka dapat  disimpulkan : 

1.  Pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa Jurusan Pedidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan FT UNY secara umum adalah sebagai berikut :bahwa suatu proses 

pembelajaran yang aktif adalah merupakan proses pembelajaran yang  dalam kategori 

menyenangkan. Begitu juga untuk proses  pembelajaran yang menuntut adanya  inovasi 

dinyatakan masuk dalam kategori menyenangkan. Untuk pendekatan  pembelajaran yang 

menuntut adanya kreativitas mahasiswa juga termasuk dalam kategori menyenangkan. 

pembelajaran efektif termasuk kategori  menyenangkan,  pembelajaran menyenangkan 

termasuk kategori menyenangkan. 

2. Gambaran pembelajaran yang menarik menurut gender adalah : 

Untuk mahasiswa laki-laki pembelajaran aktif adalah masuk kategori menyenangkan, untuk 

perempuan juga masuk kategori menyenangkan.  

Untuk mahasiswa laki-laki pembelajaran inovatif termasuk kategori menyenangkan, begitu 

juga untuk mahasiswa perempuan masuk dalam kategori menyenangkan. 

Untuk mahasiswa laki-laki pembelajaran kreatif termasuk kategori  menyenangkan, begitu 

juga untuk mahasiswa perempuan masuk dalam kategori menyenangkan. 

Untuk mahasiswa laki-laki pembelajaran menyenangkan termasuk dalam kategori 

menyenangkan, demikian juga untuk mahasiswa perempuan termasuk dalam kategori 

menyenangkan. 
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3. Pembelajaran yang menarik dilihat dari pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan  

 Dari pendekatan pembelajaran aktif ditunjukkan dari skor tertinggi mahasiswa yang rajin    

mengerjakan tugas diber tambahan nilai 

      Skor terendah adalah setiap minggu mahasiswa diberi pekerjaan rumah. 

       Dari pendekatan pembelajaran inovatif  skor teringgi apabila dosen memberikan fasilitas 

mahasiswa untuk mengikuti lomba /kompetisi baik taraf regional maupun nasional, skor 

terendah mahasiswa tidak menyukai dosen  yang banyak bicara. 

       Dari pendektan kreatif skor tertinggi Mahasiswa diberi kesempatan untuk berpikir bebas 

sesuai bidang ilmunya, skor terendah mahasiswa dituntut bertanya dengan pertanyaan 

berbobot. 

       Dari pendekatan efektif skor tertinggi mahasiswa yang sopan santunya tinggi dinaikkan 

nilainya, skor terendah pelaksanaan midsemester dilaksanakan dengan close book 

        Dari pendekatan pembelajaran menyenangkan , skor tertinggi dosen harus berpenampilan 

rapih, ramah dan menarik sedangkan sekor terendah  dosen membiarkan mahasiswanya 

berbuat kecurangan seperti nyontek, plagiat dan senbagainya.. 

       B. Saran 

   Dari hasil kesimpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut 
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Bagi Dosen : 

             Dalam proses pembelajaran dosen terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik 

mahasiswa sehingga dapat menentukan kebijakan dalam proses pembelajaran yang bersifat 

aktif, inovatif, memancing kreativitas, menyampaiakan secara efektif, dan menyenangkan: 

Bagi Mahasiswa : 

  Mahasiswa perlu mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menentukan 

criteria pembelajaran yang menyenangkan, mengingat bahwa hasil proses pembelajaran 

ditujukan untuk kepentingan dan masa depan mahasiswa sendiri. 
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