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Proses be1ajar mengajar di ke1as-ke1as perku1iahan tampaknya 

tidak hanya menganda1kan bentuk komunikasi antara individu se

cara 1esan tetapi nampaknya pada kegiatan tersebut te1ah digu

nakan pula sarana komunikasi sebagai sarana pendidikan untuk 

mentransmisi i1mu pengetahuan oleh pengajar kepada mahasiswa. 

Namun demikian kegiatan transmisi i1mu pengetahuan pada ke

nyataannya cenderung tidak ter1epas dari fungsi-fungsi yang 

ada pada masing-masing peranan da1am kondisi be1ajar mengajar. 

Faktor penentu da1am beberapa aspek kegiatan be1ajar tidak ha

nya tergantung pada satu persatu dari sumber, pesan, media, sa

saran dan ristorsi komunikasi tetapi rupa-rupanya faktor penen

tu efektifitas komunikasi akan terkait pada jaringan sist8m ko

munikasi yang berkaitan dengan kegiatan pengajar mahasiswa. 

Apa yang dimaksud oleh jaringan sistem komunikasi ada1ah dapat 

digambarkan seperti suatu cara yang te1ah dipi1ih oleh penga

jar dan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dan memberi inter

pretasi yang sama terhadap makna dari materi perku1iahan. 
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Kemampuan dan kelemahan yang dimiliki oleh sarana komunikasi 

akan tampak peranannya dalam beberapa aspek kegiatan belajar 

FISIP Unair yang tampaknya sebagai efek komunikasi belajar 

dan mengajar. Maka dari pembicaraan yang dikemukakan akan 

terlihat bahwa berbagai jenis sarana komunikasi digunakan 

oleh pengajar untuk merangsang sasaran agar dapat memiliki 

kreativitas dalam penalaran atau dalam proses penerimaan 

pesan-pesan ilmu pengetahuan. Penggunaan berbagai jenis sa

rana komunikasi di perkuliahan cenderung tampak mengganbar

kan bahwa pengajar bermaksud untuk mencapai tujuan instruk

sional yang telah ditetapkan dan apakah tujuan tersebut da

pat dicapai dengan terlibatnya sarana komunikasi maka pro

ses evaluasi terhadap penggunaan sarana komunikasi cenderung 

dilakukan untuk merumuskan jaringan sistem komunikasi yang 

lebih memadai yang akan dipilih oleh pengajar dalam proses 

belajar dan mengajar. Ada beberapa pendapat pengajar tentang 

hubungan keberadaan suasana belajar mengajar dengan efekti

fitas sarana komunikasi pendidikan yang digunakan dalam be

berapa aspek kegiatan belajar mahasiswa FISIP Unair. 

Pendapat pengajar yang dikemukakan menyangkut beberapa va

riabel yang dianggap berpengaruh dalam proses belajar dan 

mengajar, yang pada kenyataannya karena mahasiswa dalam ke

hidupannya telah menganut sistem nilai maka faktor penentu 

yang ada hubungannya dengan beberapa aspek kegiatan belajar 

FISIP Unair nampaknya tidak hanya tergantung pada apa yang 

diperoleh mahasiswa melalui sarana komunikasi yang digunakan 

oleh pengajar tetap1 tergantung pula pada kondis1, kepercaya

an, kebiasaan dan pola kehidupan mahasiswa. 
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