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STUDI EKSPLORATIF 

PROSES PEMBELAJARAN DI FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA 

Abstrak 

Proses pembelajaran merupakan upaya pengkondisian lingkungan yang dilakukan 

oleh dosen agar terjadi kegiatan belajar dengan tujuan terjadinya perubahan 

perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pembelajaran yang 

berlangsung di Fakultas Ilmu Kesehatan USAHID Surakarta serta memahami 

respon mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Informan 

dalam penelitian ini adalah 127 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 

USAHID Surakarta, semester 1-7. Penentuan informan menggunakan purposive 

sampling. Metode yang digunakan adalah studi eksploratif. Alat pengumpul data: 

angket terbuka, wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian : Gambaran 

proses pembelajaran dilihat dari input, proses dan output. Input mahasiswa 

menunjukkan minat pada universitas dan program studi. Motivasi mahasiswa 

bersifat intrinsik. Aspek dari proses pembelajaran yang cukup memadai adalah 

penguasaan dosen terhadap meteri, media yang digunakan, dan metode evaluasi, 

sedangkan aspek yang kurang memadai adalah tujuan, metode, efektifitas waktu 

pembelajaran dan sarana. Outpunya mahasiswa memiliki IPK diatas rata-rata. 

Rekomendasi rancangan pembelajaran yang diajukan adalah pelatihan Student 

Center Learning (SCL) bagi dosen. Kesimpulannya, proses pembelajaran di 

Universitas Sahid Surakarta kurang optimal, perlu pelatihan SCL bagi dosen.   

Kata kunci : Motivasi, Minat, Proses Pembelajaran, Student Center Learning 

Abstract 
Learning process is defined as an environment conditioning attempt 

carried out by lecturer in order to actualize teaching-learning process with 

the purpose of behavior changes. This research was executed with the 

purposes of understanding learning process in Fakultas Ilmu Kesehatan 

USAHID Surakarta and understanding students’ responses toward learning 

process. The informants of this research were 127 students in Fakultas 

Ilmu Kesehatan USAHID Surakarta with purposive sampling. This research 

used exploratory study. The instruments were questionnaire, interview, 

observation, documentations. The results attained were: The descriptions of 

learning process in Universitas Sahid Surakarta could be viewed from the 

input, process, and output. Students showed passion in university and the 

major. Students’ motivation was considered intrinsic. Adequate aspects in 

learning process included lecturer mastery of lesson materials, lecturing 

media, and evaluation method, while inadequate aspects included learning 

purposes, learning method, time management, and facilities. The output 

indicated that students possessed great GPA score and competencies. 

Learning design recommendation was Student Center Learning (SCL) 

training for lecturers. The conclusions of this research included the 

learning process in Universitas Sahid Surakarta was not considered 

optimum, therefore SCL training for lecturers is highly required. 

Keywords: motivation, passion, learning process, student center learning 
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1. PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan masalah yang mendasar dalam kehidupan manusia.

Tercermin dalam Undang-Undang SISDIKNAS 2003 yang menyatakan fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Menurut teori belajar humanistik, mahasiswa dipandang sebagai makluk yang 

memiliki potensi. Potensi-potensi tersebut digunakan dalam mencari makna dalam 

kehidupannya. Pencarian makna tersebut salah satunya dilakukan melalui proses 

belajar. Tujuan utama dari proses belajar adalah mahasiswa memperoleh makna 

dari apa yang dipelajarinya. (Mahmud, 2010) 

Mahasiswa merupakan masa transisi antara masa remaja ke masa dewasa, 

dalam hal ini mahasiswa mulai memainkan peran sebagai orang dewasa, mulai 

beralih dari sangat tergantung dengan lingkungan menjadi pribadi yang mandiri 

(Basleman, 2011). Perubahan tuntutan dan tugas perkembangan yang semakin 

kompleks menuntut mahasiswa melakukan penyesuaian dalam berbagai aspek 

kehidupannya. Salah satunya adalah dalam cara belajar. 

Cara belajar di perguruan tinggi adalah cara belajar orang dewasa, atau 

dalam istilah psikologi disebut andragogi. Andragogi pertama kali dipopulerkan 

oleh Knowles pada 1986. Dalam andagogi, mahasiswa diposisikan sebagai subjek 

aktif yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, menentukan arah, memilih 

bahan atau materi yang bermanfaat bagi dirinya, memikirkan cara terbaik untuk 

belajar, menganalisis dan menyimpulkan, serta mampu mengambil manfaat dari 

pendidikan (Nurhayati, 2011). Cara belajar andaragogi menuntut mahasiswa 

memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap perilaku belajar yang dipilih 

dan memiliki konsekuensi pada pencapaian hasil belajar. 
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Faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dapat berasal dari dalam 

diri (internal) maupun dari luar (eksternal) mahasiswa. Diantara faktor yang 

berasal dari dalam diri mahasiswa adalah aspek psikologis, antara lain: potensi 

kecerdasan, minat, motivasi dan sikap. Pengajar/dosen merupakan salah satu 

faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembelajaran. Pengajar di perguruan 

tinggi tidak lagi sama perannya dengan pengajar di Sekolah menengah. 

Pengajar/dosen tidak lagi menjadi sumber pengetahuan utama bagi mahasiswa, 

namun beralih fungsi menjadi fasilitator, termasuk sebagai mitra pembelajaran 

bagi mahasiswa (Harsono, 2005). Dosen berperan dalam mengarahkan mahasiswa 

agar memiliki kemandirian dalam hal belajar. Dosen dituntut untuk memiliki 

kompetensi dalam mengajar, tidak hanya kompetensi profesionalisme, namun 

juga karakteristik kepribadian dosen pun sangat berpengaruh pada proses 

pembelajaran. 

Fathurrohman (2007) dalam pelaksanaan proses pembelajaran haruslah 

meliputi komponen sebagai berikut : Tujuan dari proses pembelajaran harus jelas, 

mahasiswa harus tau apa sebenarnya tujuan yang harus dicapai pada akhir 

pembelajaran, bahan pelajaran harus tersedia, terjadinya interaksi antara 

mahasiswa dan dosen, baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung, 

metode pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik 

mahasiswa yang menjadi peserta didik, peralatan yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran haruslah tersedia, menggunakan berbagai sumber dalam 

pembelajaran, seperti buku, modul, manusia, lingkungan, situasi soaial, dan lain-

lain, menggunakan cara evaluasi yang tepat untuk menilai keberhasilan 

pencapaian mahasiswa.  

Beberapa metode yang digunakan di perguruan tinggi mulai beralih dari 

Teacher-Centered Learning (TCL) ke pembelajaran berbasis mahasiswa atau 

dikenal dengan Student-Centered Learning (SCL). Harsono (2008) mengatakan 

bahwa dalam SCL akan ditemui berbagai macam cara yang digunakan 

diantaranya: pembelajaran aktif (active leraning), pembelajaran interaktif 

(interative learning), pembelajaran mandiri (self-directed learning), pembelajaran 

kolaboratif (colaborative learning), pembelajaran koperatif (cooperative 
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learning), pembelajaran konstektual (contextual learning), pembelajaran berbasis 

kasus (case-based learning/problem-based learning). 

Metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta 

peserta didik akan meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran, dan 

berdampak pada tercapainya tujuan pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1). Memahami proses pembelajaran yang berlangsung di Fakultas Ilmu

Kesehatan Universitas Sahid Surakarta serta memahami respon mahasiswa

terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Sahid Surakarta

2). Merancang proses pembelajaran yang tepat untuk dapat diterapkan di

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sahid Surakarta

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian

kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek dalam seting yang alamiah 

(Sugiyono, 2017). Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Sahid Surakarta. Informan ditetapkan melalui cara 

purposive sampling. Kriteria yang ditetapkan yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Sahid Surakarta semester 1-7, dan berstatus sebagai 

mahasiswa aktif. Jumlah sampel sebanyak 127 mahasiswa dari 3 Program Studi, 

yaitu: Psikologi, Ilmu Keperawatan, Farmasi. 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan empat metode yaitu, 

angket terbuka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Angket terbuka 

merupakan alat pengumpulan data utama, sedangkan wawancara, observasi dan 

dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Proses pembelajaran dilihat dari 

3 aspek, yaitu input, proses, output 

Analisis data dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang dirumuskan oleh 

Creswell (2010). Terdapat 6 langkah, yaitu: (1) mengolah dan mempersiapkan 

data untuk dianalisis (2) menemukan intisari data (3) meng coding data (4) 

deskripsi dan tema-tema (5) menyajikan kembali (6)  menginterpretasi data. Uji 

keabsahan data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai teknik, atara 
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lain: Perpanjangan pengamatan, peningkatan  ketekunan, triangulasi, diskusi 

sejawat, analisis kasus negatif dan member check (Mahmud, 2010). Dalam 

penelitian ini uji keabsahan data penelitian dilakukan dengan teknik triangulasi 

dan analisis kasus negatif.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses pembelajaran di Universitas Sahid Surakarta

Proses pembelajaran terdiri dari input, proses dan output. 

1) Input Mahasiswa

Tabel 1. Data input mahasiswa 

Aspek Respon (%) 

Minat terhadap Usahid 

Surakarta 

Usahid Surakarta (70), Non usahid surakarta 

(30) 

Minat terhadap program 
studi 

Sesuai (82), Tidak sesuai (18) 

Motivasi mahasiswa 

kuliah di Usahid 

Surakarta  

Menambah ilmu (13), Cita-cita (19), Mengabdi 

kapada masyarakat (9), Bekerja dibidangnya 

(11), Hidup lebih berarti (1), Dukungan 
keluarga (24), Dukungan teman (1), Murah (4), 

Menerima transfer (4), Tidak diterima di Univ. 

lain (4), Lokasi dekat (4), Lainnya (8) 

Dari hasil analisis data, diketahui bahwa mahasiswa Fakultas 

Ilmu Keperawatan Usahid Surakarta sebagian besar memiliki minat 

untuk kuliah di Usahid Surakarta. Hal ini ditunjukkan oleh data yang 

mengatakan bahwa Usahid Surakarta merupakan pilihan utama bagi 

mahasiswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Selain itu, 

sebagian besar mahasiswa saat ini kuliah di jurusan yang sesuai 

dengan minat mereka. 

Sebagian besar mahasiwa Fakultas Ilmu Kesehatan Usahid 

Surakarta memiliki motivasi belajar yang bersifat intrinsik, yaitu 

motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa untuk memilih kuliah di Usahid Surakarta 

antara lain: untuk mencari ilmu, merupakan cita-cita, keinginan 

mengabdi kepada masyarakat dengan bidangnya masing-masing, 
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keinginan berkarir dibidang yang diminati, jurusan yang dipilih lebih 

menantang, menjadikan hidup lebih berarti dan ingin mempelajari hal 

baru. Motivasi yang bersifat intrinsik memiliki pengaruh yang lebih 

besar pada diri mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran. 

Mahmud (2010) mengatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses belajar adalah aspek psikologis. Yang termasuk 

dalam aspek psikologis antara lain : kecerdasan, sikap, bakat, minat 

dan motivasi.  Minat dapat mempengaruhi kualitas belajar seseorang 

dalam bidang studi tertentu. Minat seseorang akan berpengaruh pada 

sikapnya terhadap sesuatu. Jika seseorang memiliki minat yang tinggi 

pada suatu bidang pendidikan, maka dia akan bersikap positif, begitu 

pula sebaliknya. Sikap positif inilah yang mampu mengarahkan 

mahasiswa untuk belajar dengan giat. Didukung oleh hasil penelitian 

yang disampaikan Agung (2012) yang menyatakan bahwa minat 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. 

Syah (2012), Menjelaskan motivasi merupakan keadaan internal 

seseorang yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Motivasi dibagi 

menjadi 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intriksik adalah 

motivasi yang berasal dari dalam diri, sedangkan motivasi ekstrinsik 

adalah motivasi yang berasal dari luar diri. Motivasi intrinsik dinilai 

memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses pembelajaran dari 

pada motivasi ekstrinsik. Karena berasal dari dalam diri sendiri, maka 

bersifat lebih murni, tidak bergantung pada dorongan-dorongan yang 

berasal dari luar, seperti keluarga, teman, dosen, dll. Didukung oleh 

hasil penelitian yang disampaikan oleh Leo (2014) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang cukup kuat antara motivasi dengan prestasi 

belajar. 

Menurut teori belajar humanistik, mahasiswa dipandang sebagai 

makluk yang memiliki potensi. Potensi-potensi tersebut digunakan 

dalam mencari makna dalam kehidupannya. Pencarian makna tersebut 

salah satunya dilakukan melui proses belajar. Tujuan utama dari proses 
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belajar adalah mahasiswa memperoleh makna dari apa yang 

dipelajarinya. (Mahmud, 2010). Dengan minat yang tinggi pada 

universitas dan program studi yang dipilih, juga didukung oleh 

motivasi yang bersifat internal, maka  dapat digambarkan bahwa 

secara umum mahasiswa Usahid Surakarta memiliki potensi yang 

cukup mamadai uantuk melakukan proses pembelajaran di Universitas 

Sahid Surakarta. 

2) Proses

Tabel 2. Proses pembelajaran 

Aspek Respon (%) 

Tujuan pembelajaran Perkenalan (10, Materi (50), Kontrak kuliah 
(26), Kontrak dan materi (11), lainnya (4) 

Penguasaan dosen 

terhadap materi 

Sangat baik (37), Cukup baik (38), Kurang baik 

(15), Sebagian menguasai (10) 

Metode pembelajaran Menjelaskan (53), Presentasi kelompok (9), 
Tanya jawab (10), Permainan (2),Membaca (4), 

Tatap muka (4), Penelitian di luar (1), Metode 

aktif (4),Modeling (1), lainnya (12) 

Media pembelajaran Elaktronik (75), Manual (2), Kombinasi (23) 

Penggunaan waktu 

perkuliahan 

Efektif (11), Baik (29), Cukup baik (6), Kurang 

baik (14), Kurang maksimal (2), Kurang efektif 

(25), Tidak tepat waktu (9), Jarang masuk (2), 
Tidak sesuai jadwal (2) 

Evaluasi Memberi kuis (32), Memberi tugas (9), Bertanya 

langsung (44), Kombinasi (15) 

Fathurrohman (2007) mengatakan bahwa proses pembelajaran 

meliputi tujuan pembelajaran, penguasaan materi oleh dosen, metode 

yang digunakan, media yang digunakan, efektivitas penggunaan waktu 

perkuliahan, evaluasi dan sarana. Dari hasil analisis data, dapat 

diperoleh gambaran mengenai proses pembelajaran yang berlangsung 

di Fakultas Ilmu Kesehatan Usahid Surakarta.  

Di Fakultas Ilmu Kesehatan Usahid Surakarta tidak ada dosen 

yang menyampaikan tujuan dari proses pembelajaran secara detail 

kepada mahasiswa. Di awal perkuliahan, dosen hanya menyampaikan 

pokok-pokok materi yang akan dibahas selama satu semester, tanpa 

menyampaikan capaian-capaian tertentu yang harus dikuasai oleh 
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mahasiswa di akhir proses pembelajaran. Hal ini membuat mahasiswa 

tidak mampu mengukur kompetensi mereka secara objektif. Sehingga 

mereka hanya mengikuti apa yang diberikan oleh dosen saat 

perkuliahan di dalam kelas, tanpa mampu mengeksplore pengetahuan 

lainnya. 

Salah satu prinsip pembelajaran orang dewasa yang 

diungkapkan oleh Roger (dalam Dimiyati, 2009) adalah manusia 

memiliki kekuatan untuk belajar, manusia dewasa akan mempelajari 

hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pencapaian makna dalam 

pembelajaran salah satunya dapat dicapai dengan tujuan yang jelas. 

Fathurrohman (2007), mengatakan bahwa tujuan merupakan salah satu 

komponen dalam proses pembelajaran. Tujuan merupakan suatu cita-

cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembelajaran. Tujuan yang 

jelas dari suatu proses pembelajaran mutlak disampaikan kepada 

mahasiswa, hal ini akan membantu mahasiswa untuk mengarahkan 

potensi-potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut. Gambaran terhadap hasil yang akan diperoleh diakhir 

pembelajaran akan meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar 

lebih giat. Hal ini disampaikan oleh Nordgren (2013) dalam 

penelitainnya bahwa motivasi internal yang bersifat purpouse (tujuan) 

secara significant efektif dalam meningkatkan kulaitas belajar.  

Rata-rata dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Usahid Surakarta 

memiliki kompetensi yang memadai dalam hal penguasaan terhadap 

materi yang disampaikan. Penguasaan materi ini akan berpengaruh 

pada cara yang digunakan oleh dosen dalam menyampaikan materi 

tersebut. Semakin dosen menguasai materi, maka semakin kaya 

informasi yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan informasi yang 

disampaikan oleh mahasiswa bahwa dosen yang menguasai materi 

akan mampu menjelaskan topik bahasan secara luas, serta mampu 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. sehingga 

mahasiswa semakin tertarik untuk mengikuti pembelajaran   
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Metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen masih 

didominasi oleh metode ceramah. Dosen menjelaskan meteri di depan 

kelas dengan terpaku pada slide power point, sedangkan mahasiswa 

duduk mendengarkan. Metode ini menuntut keterlibatan minimal 

mahasiswa dalam proses perkuliahan, dosen masih menjadi sumber 

belajar utama bagi mahasiswa.  Metode seperti ini disebut metode 

Teacher Center Learning (TCL). Seperti yang disampaikan oleh 

Hackathorn (2011) dalam penelitiannya, bahwa metode ceramah 

merupakan metode yang tingkat efektifitasnya paling rendah bila 

dibandingkan dengan metode diskusi, demontrasi dan in-class activity. 

Sedangkan metode in-class activity merupakan metode yang paling 

efektif. 

Melihat katakteristik pembelajar di perguruan tinggi, proses 

pembelajaran harus beralih dari metode Teacher center learning (TCL) 

kearah student center learning (SCL). Pembelajaran SCL merupakan 

strategi pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai 

subjek/peserta didik yang aktif dan mandiri, dan memiliki keleluasan 

untuk mengembangkan segenap potensinya, mengeksplorasi 

bidang/ilmu yang diminatinya, membangun pengetahuan kemudian 

mencapai kompetensinya melalui proses pembelajaran aktif, interaktif, 

kolaboratif, kontekstual, dan mandiri (Harsono, 2008).  Pembelajaran 

aktif (active leraning), merupakan aktivitas belajar yang menekankan 

keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembalajarannya. Beberapa 

metode pembelajaran yang termasuk dalam SCL adalah : pembelajaran 

interaktif (interative learning), pembelajaran mandiri (self-directed 

learning), pembelajaran kolaboratif (colaborative learning), 

pembelajaran koperatif (cooperative learning), pembelajaran berbasis 

kasus (case-based learning/problem-based learning), (Muthmainah, 

2008). 

Efektifitas waktu perkuliahan meliputi ketepatan jadwal kuliah 

dan penggunaan waktu perkuliahan.  Di Fakultas Ilmu Kesehatan 
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Usahid Surakarta mahasiswa menilai dosen kurang efektif dalam 

menggunakan waktu kuliah. Hal ini terkait dengan kedisiplinan dosen. 

Dosen sering terlambat, sehingga waktu perkuliahan menjadi molor 

dan berdampak pada kekacauan jadwal perkuliahan selanjutnya dan 

juga penggunaan ruang kuliah. Dosen juga sering tidak masuk atau 

masuk tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada saat di dalam 

kelas, terdapat dosen yang  menggunakan waktu dengan tidak efektif 

dimana hanya memberikan sedikit materi dan perkuliahan berakhir 

dengan cepat. 

Mustafidah (2012) dalam penelitianya menemukan hasil bahwa 

minat mahasiswa terhadap pelajaran akan memberikan dampak 

terhadap pencapaian nilai B, hanya jika kehadiran dosen dalam 

perkuliahan minimal 12 kali pertemuan dalam satu semester. Jika 

kehadiran dosen kurang dari 12 kali pertemuan dalam satu semester 

maka minat mahasiswa pada pelajaran tidak akan memberikan dampak 

yang baik bagi pencapaian nilai B. Hal ini menunjukkan bahwa minat 

mahasiswa yang tinggi terhadap pelajaran tidak akan banyak 

berpengaruh apabila dosen jarang mengisi perkuliahan. 

Evaluasi digunakan untuk menilai kemajuan peserta didik dan 

juga keberhasilan dari proses pembelajaran yang berlangsung. Di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Usahid Surakarta sebagian besar dosen 

melakukan evaluasi pembelajaran dengan cara memberikan pertanyaan 

secara langsung kepada mahasiswa untuk menilai tingkat pemahaman 

mahasiswa pada materi yang disampaikan. Selain itu, metode kuis dan 

tugas telah diterapkan oleh sebagian kecil dosen. 

Jenis evaluasi pembelajaran dengan cara bertanya lansung 

kepada mahasiswa termasuk dalam bentuk evaluasi subjektif yang 

digunakan secara lisan. Evaluasi sebjektif merupakan penilaian 

prestasi belajar yang jawabannya tidak dinilai dengan skor angka pasti 

(Syah, 2012). Melalui metode ini dosen mampu menilai tingkat 

pemahaman mahasiswa secara langsung, tanpa harus menunggu proses 
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penulisan jawaban dan koreksi. Namun demikian, jenis evaluasi ini 

memiliki tingkat subjektifitas yang cukup tinggi. 

3) Output

Gambar 3. Output 

Aspek Respon (%) 

IPK Di atas 3,00 (67),  Di bawah 3,00 (33) 

Kesesuaian IPK 

dengan kompetensi 

Sesuai (60), Tidak sesuai (20), Tidak tahu 

(20) 

Output yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang 

diperoleh dari proses pembelajaran yang berlangsung, meliputi : 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan kesesuaian kompetensi dengan 

IPK. Mahasiswa Falultas Ilmu Kesehatan Usahid Surakarta sebagian 

besar memiliki IPK diatas 3,00 dengan rata-rata IPK sebesar 3,07. 

Kesesuaian antara IPK dengan kompetensi yang dimiliki oleh 

mahasiswa dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran di Usahid Surakarta mampu menciptakan mahasiswa 

dengan prestasi akademik yang cukup baik. 

4. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: gambaran mengenai proses pembelajaran di Usahid Surakarta dapat 

dilihat dari input, proses dan output. Input mahasiswa cukup memadai untuk 

melaksanakan perkuliahan di Usahid Surakarta. Dilihat dari aspek minat tehadap 

universitas dan minat terhadap program studi yang menunjukkan minat yang 

tinggi, motivasi memilih kuliah di Usahid Surakarta didominasi oleh faktor 

intrinsik. Dilihat dari proses pembelajaran terdapat aspek yang memadai yaitu 

penguasaan dosen terhadap materi, media yang digunakan, serta metode evaluasi. 

Sedangkan aspek yang kurang memadai adalah tujuan pembelajaran yang tidak 

disampaikan kepada mahasiswa, metode pembelajaran yang monoton (ceramah) 

efektifitas waktu perkuliahan, serta sarana dan prasarana. Dilihat dari outpunya, 

proses pembelajaran di Usahid Surakarta mampu menciptakan mahasiswa dengan 

prestasi akdemik dan kompetensi yang cukup baik. 
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Melihat gambaran dari proses pembelajaran yang berlangsung di Fakultas 

Ilmu Kesehatan Usahid Surakarta, dimana terdapat aspek dari proses 

pembelajaran yang kurang optimal yaitu metode yang digunakan oleh dosen 

dalam mengajar merupakan metode konvensional Teacher Center Learning 

(TCL), yang tidak relevan dengan karakteristik  mahasiswa, maka perlu adanya 

upaya bagi dosen untuk beralih ke metode pembelajaran yang lebih kreatif dan 

inovatif dengan memperhatikan karakteristik mahasiswa yang merupakan 

pembelajar dewasa. Mahasiswa merupakan pembelajar dewasa yang memiliki 

potensi dan kebutuhan akan kemandirian. Sehingga metode pembelajaran harus 

beralih dari Teacher Center Learning (TCL) ke Student Center Learning (SCL) 

yaitu proses pembelajarn yang memposisikan mahasiswa sebagai objek aktif 

sedangkan dosen sebagai fasilitator. Oleh sebab itu, Rekomendasi yang 

disarankan untuk meningkatkan proses pebelajaran di Usahid Surakarta adalah 

pelatihan Student Center Learning (SCL) untuk dosen. 
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