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Peningkatan kualitas proses bela jar mengajar di per_ tinggi ditempuh 
ulah sarunya dengan uta mcLakukan proses cvaluaai. EVA1uasi betajar mengajar 
aeringkllli disebut sebagai evalua&i manajeria~ dintana evaluasi ini merupakan salah 
sam henmk oval...i disamping evalu..i he.ll belajar. Prose. oval...i diperlukan bail< 
t.rhadap pro••• pendidikan maupun actelab pro... pcndidikan letac!>ut dilaksanak.n. 
Fungai dan pro... evaluaa; adalah mengukur dan mengcvaluaJli apakah pro.e. belaj ar 
menil\iar I.lab herjalan dengan aempwna, bail< pcncapaian targel kurikulum maupun 
.ilabus perkuliahan atau kualitas prose. helajar m.ngajar. 

Bet10lak dan kerangka herpikir "'f8ebu~ maka penelilian ini dimaksudkan 
sebaga; umpan balik bag; pro.e. helajar mengajar di Fakultas PoiknIng; Vnair. H.sil 
dati evaluasi proses belajar mengajar ini dapat dipergunakan untuk mengetahui 
herbagal kekuatan dan kelemahan berbagai kampanen yang ada. Dan pad. akItimy. 
informa1ii~informaai tcrsehu( dapat dipergunakan untuk mempernaiki kuaUtas proses 
belajar mengajar di Fakuttas PsikolQgi sChingga akan berrrumfaat untuk 
mengoptimalkan proses beJajar mengajar mahasiswa. 

PeneHtian ini benujuan untuk mengctahui kekuatan dan kc)emahan 
pel.ksanasn program bela]ar mengaja, di F.kultao Poikalng; Unair yang meliputi 
lim. komponen pakok yaitu : (a) l.claton Perk..liahan (b) Str.teg; Perkuliahan (e) 
Medi. dan Sarana Perkuliahan (d) Cara Meng,jar (e) Keej. Tim Dosen 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Psikolog.i Universitas 
Airlangga. Subjck dalam pcnclitian Uti diambil dengan menggunakan rnetodc 
purpostve sampling. K.reteria subjek pcnclitian adalah : (1) mahasiswa Fakultas 
Psikologi Unair (2) !eiah menempuh masa studi minimal dua semester, Subyek dabm 
pcnelltian ini berjumlah 90 orang mah.asiswa yang dipilih sedemikian rup. sehingga 
8ubjek yang ada mewokili ang!<alan-angk.tan yang ada, 

Alat pengutnpul data daiam peneJitian inl menggunakan kuesioncr tefitang 
evaluasi pr03es belajar mengajaT. Penyusunan ~sioner menggun:akan model skala 
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Likert dengan lima aJternatif jawaban yaitu sangat S(;tuju (S8), &ernju (3), ragu~ragu 
(R), tidak ",luju (TS), dan sangat setuju (88). Jumlab item keseluruh"" yang dibuat 
adalab 56 butiT. Selelab dil.kukan anali.i. vatidita. butir Iemy.ta terdap.t 26 item 
gugur dan 30 item sabib. Ana ••i. data dalam penclitian ini ad.1ab anall •• d.skriptif. 
AnaHs" d.skriptif tersebut didasarkan pad> jawaban-jawaban ,ubjck pada butir-butiT 
yang sahib. Data deakriptif yang dlba.lkan memuat hasil p.ngolaban data ,.tlap 
item yang sahih dalam masing--maaing a.~pek penelitian scm data masing-masrng 
a3pck penelitian. 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dalam peneIitian ini dapat 
disimpulkan sebagai herikut : 
a. 	 Kelima komponen proses belajar mcng;lj.r dl fakullas polkolog; yaitu (l) materi 

perkullaban (2) strategi perkuliahan (3) media dan .arana perkuliaban (4) cafa 
mengajar dan (5) ketj. tim dosen dinilai oleh ,ubjek penelltlan sodah cukup b.lk 
meskipun belum dapat dinyamkan sebagal optimal. 

b. 	 AnaHsa data pcnclitian rnenunjukkan bahwa dart kelima komponcn proses bclajar 
mengajar di Fakulw Psikologi Unait, aspek kcempat yaitu cant mengajar ada.lan 
aspek yang dinilai paling bail< oleh subjek penelilian dengan nilai rata-rala (mean) 
... 23.85 dengan devla8j alandat' ::ct 4,52. Data ini menw\.iukkan bahwa penilaian 
paling baik dari prose. bel.jar mengajar di Fakult.a. Psil<ologl ad.1ab "ada aspek 
car.. mengajar. Penilaian paling jelek daM proscs belajar mengajar tersebut 
terletak pada a!Jpek kelima yaitu kcrja tim dosen. 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan kesimpulan hasH analisa data dalam 
penelitian ini adalah sebagal berikul : 
a. 	 FakuJtas Psikologi Unait $Qbagai penyelenggara proses belajar mengajar 

bcndaknya meningkatkan kualitas proses bela jar mengajar $Ceara umum terutama 
pada apek (I) maleri perkullaban (2) slrategi perkuliahan (3) medl. dan saran. 
perkuliab.. (4) kelja lim dosen. 

h. 	 Khusus pada 3spek ketja tim dosen periu ditingkatkan dengan serius. Hal ini 
diI.lrukan agar lidak tetjadi saling lumpang tindib balk dalarn hal mated 
perkuliahan maupun tugas-tugas perkuliahan yang terkait antar masing-masing 
dosen. 

c, 	 Berkaitan dengan peningkatan pada aspek media dan sarana perkuliahan yang 
...gat minim pada Falrultas P.lkologi Unair, .ebaiknya piliak Fakultas Psikologi 
Unair mengajukan daftar kcbutuhan sarana bagi proses bc1ajar mengajar [crsebut 
ke pihak Universitas Airlangga. Sclanjutnya, pihak Universitas sebaiknya 
menindakJanjuti dengan melengkapi sanna perkuliahan yang ada demi 
peningkatan kuaHtas prollCs belajat mengajar di Fakuilas Psiko)ogi Unair. 
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