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ABSTRAKSI
Akhmad Rivai (2012), dengan judul penelitian Pendekatan Evaluasi Belajar
(Visualisasi) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa STIE Pancasetia
Banjarmasin.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hasil Evaluasi Belajar Mahasiswa
Tengah Semester yang mengambil mata kuliah Manajemen Operasional Jurusan Akuntansi
Kelas Reguler Malam secara individual memiliki ketuntasan belajar yang bermakna; untuk
mengetahui Hasil Evaluasi Belajar Mahasiswa Tengah Semester yang mengambil mata
kuliah Manajemen Operasional Jurusan Akuntansi Kelas Reguler Malam secara klasikal
memiliki ketuntasan belajar yang bermakna; untuk mengetahui Evaluasi Belajar Mahasiswa
Tengah Semester dengan Model Visualitas memiliki pengaruh yang kuat terhadap prestasi
belajar mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Operasional Jurusan Akuntansi
Kelas Reguler Malam; dan untuk mengetahui Perubahan Prestasi Belajar Mahasiswa yang
bermakna (signifikan) karena Evaluasi Belajar Mahasiswa Tengah Semester dengan Model
Visualitas.
Penelitian ini menetapkan penggunaan sampel (Judgment Sample) sebanyak 30 orang
mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta Midtest Mata Kuliah Manajemen Operasional
Kelas Reguler Malam Jurusan Akuntansi Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012.
Hasil penelitian merekomendasikan bahwa secara individual mahasiswa yang
menempuh midtest Mata Kuliah Manajemen Operasional Kelas Reguler Malam Jurusan
Akuntansi Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 dapat dikatakan tuntas belajar;
secara klasikal mahasiswa yang menempuh midtest Mata Kuliah Manajemen Operasional
Kelas Reguler Malam Jurusan Akuntansi Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012
dapat dikatakan tuntas belajar; hasil Evaluasi Belajar Mahasiswa Secara Visualitas memiliki
pengaruh yang bermakna terhadap prestasi belajar mahasiswa; dan perubahan Prestasi
Belajar Mahasiswa dengan Evaluasi Belajar Secara Visualitas dapat dikatakan bermakna.
Kata Kunci : Evaluasi Belajar Visualitas dan Ketuntasan Belajar
mencerdaskan kehidupan bangsa mengisi
kemerdekaan yang selama ini kita raih
dengan berperanan dalam pembangunan
PENDAHULUAN
nasional.
Sebagai salah satu piranti atau
Latar Belakang
institusi
yang
dominan
mendukung
Dalam
rangka
mewujudkan
terwujudkan kecerdasan kehidupan bangsa
masyarakat yang adil dan makmur pada
perguruan tinggi dituntut untuk berbuat
tatanan kehidupan berkebangsaan yang
maksimal dalam pembangunan nasional.
maju dan beradab, dirasa wajar dan tepat
Perguruan tinggi merupakan organisasi
apabila
segenap
masyarakat
dan
pendidikan formal yang memiliki visi dan
pemerintah bahu membahu mendukung
misi mencerdaskan kehidupan bangsa
tercapainya cita-cita bangsa
untukdengan jenjang pendidikan tinggi yang
dikelolanya.
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Sekolah
Tinggi
Ilmu
Ekonomi
Pancasetia Banjarmasin sebagai sebuah
perguruan tinggi yang berkembang dan
maju di wilayah administrasi pemerintah
propinsi Kalimantan Selatan di bawah
binaan Kopertis Wilayah XI Kalimantan
sedang galak-galaknya meningkatkan peran
dan fungsinya turut memperbaiki kualitas
cara pandang masyarakat khususnya dalam
bidang ilmu ekonomi manajemen dan
akuntansi.
Untuk memastikan kinerja Sekolah
Tinggi
Ilmu
Ekonomi
Pancasetia
Banjarmasin dalam proses belajar mengajar
mahasiswa tentunya perlu sekali telah yang
serius pada dinamika evaluasi belajar
mahasiswa dalam setiap mata kuliah yang
diasuh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Pancasetia Banjarmasin.
Proses
evaluasi
akhir
belajar
mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Pancasetia Banjarmasin diakumulasikan
dengan model penilaian sebagai berikut :
1xPresensi + 2x Tugas + 3x Midtest + 4x Final test
----------------------------------------------------10

Hasil
akhir
evaluasi
belajar
mahasiswa akan dituangkan dalam model
penilaian yang dianut sistim akademik
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia
Banjarmasin sebagai berikut :
Tabel 1.
Sistem Nilai STIE Pancasetia
Banjarmasin
No

Nilai

Rank Nilai

1

A

80 – 100

2

B+

75 – 79,9

3

B

70 – 74,9

4

C+

65 – 69,9

5

C

55 – 64,9

6

D

< 54,9

Sumber Data : BAAK STIE Pancasetia
Tahun 2012
Yang paling mendasar dan prinsip
untuk menjadi perhatian adalah mekanisme

kerja evaluasi belajar tengah semester
(Middle Test) dan akhir semester (Final
Test).
Fenomena
pembelajaran
yang
berkembang
terkendala
dengan
kemampuan kelas yang terbatas sehingga
mendorong
dosen
untuk
mampu
melaksanakan evaluasi belajar mahasiswa
secara ideal dan menguji kognitif (knowing)
mahasiswa
dengan
murni.
Untuk
meletakkan
proses
evaluasi
belajar
mahasiswa yang ideal menguji kognitif
(pengetahuan) mahasiswa secara murni,
peneliti selaku dosen pengasuh mata
kuliah) memiliki dorongan yang kuat untuk
melakukan eksprimen dalam proses
evaluasi
belajar
mahasiswa
yang
mengambil Mata
Kuliah
Manajemen
Operasional Kelas Reguler Malam Jurusan
Akuntansi
Semester
Genap
Tahun
Akademik 2011/2012. Proses eksprimen
yang dilakukan adalah pada evaluasi
belajar mahasiswa tengah semester (Middle
Test).
Eksprimen yang ditawarkan berupa
model baru evaluasi belajar mahasiswa
dengan telaah visual bersandar pada
program video Sony Vegas 10 yang akan
mengaktualisasikan
evaluasi
belajar
mahasiswa
tengah
semester
yang
diujicobakan pada mata kuliah Manajemen
Operasional dimaksud.
Perumusan Masalah
Sejalan
dengan
kinerja
pembelajaran mahasiswa dalam proses
evaluasi belajar tengah semester yang akan
dieksprimennya peneliti, alangkah tepatnya
bila permasalahan dapat dirumuskan
secara jelas sebagai berikut :
a. Apakah
Hasil
Evaluasi
Belajar
Mahasiswa
Tengah Semester yang
mengambil mata kuliah Manajemen
Operasional Jurusan Akuntansi Kelas
Reguler
Malam
secara
individual
memiliki
ketuntasan
belajar
yang
bermakna.
b. Apakah
Hasil
Evaluasi
Belajar
Mahasiswa
Tengah Semester yang
mengambil mata kuliah Manajemen
Operasional Jurusan Akuntansi Kelas
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Reguler Malam secara klasikal memiliki
ketuntasan belajar yang bermakna.
c. Apakah Evaluasi Belajar Mahasiswa
Tengah
Semester
dengan
Model
Visualitas memiliki pengaruh yang kuat
terhadap prestasi belajar mahasiswa
yang mengambil mata kuliah Manajemen
Operasional Jurusan Akuntansi Kelas
Reguler Malam.
d. Apakah Perubahan Prestasi Belajar
Mahasiswa yang bermakna (signifikan)
karena Evaluasi Belajar Mahasiswa
Tengah
Semester
dengan
Model
Visualitas

penyampaian materi pelajaran merupakan
salah satu aspek yang menentukan
keberhasilan dan kelancaran kegiatan
belajar mengajar termasuk didalamnya
mengenai variasi pengajaran yang dapat
dilakukan pengajar didalam kelas.
Peserta
didik
dapat
dikatakan
berkualifikasi tuntas belajar apabila secara
individual peserta didik yang bersangkutan
mendapatkan nilai serendah-rendahnya
untuk setiap mata ajar 65 point. Dan secara
klasikal dapat dikatakan tuntas apabila
minimal
85%
dari
peserta
didik
mendapatkan nilai minimal 65 point untuk
setiap mata ajar.

TINJAUAN PUSTAKA
Pembelajaran Tuntas
Dalam Sistim Pendidikan Nasional
bangsa Indonesia, khususnya pada satuan
pendidikan dikenal istilah pembelajaran
tuntas. Dimana pembelajaran tuntas adalah
suatu proses yang akan dicapai dalam
setiap satuan pendidikan untuk periode
tertentu dalam rangka mengukur kinerja
pembelajaran peserta didik.
Pembelajaran tuntas adalah pola
pembelajaran berbasis kompetensi yang
menggunakan prinsip ketuntasan secara
individual
terhadap
seluruh
standar
kompetensi maupun kompetensi dasar.
Setelah proses pembelajaran dilakukan
selanjutnya diadakan penilaian terhadap
hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat
pencapaian kompetensi peserta didik, serta
digunakan sebagai bahan penyusunan
laporan kemajuan hasil belajar dan
memperbaiki proses pembelajaran.
Sehubungan dengan pembelajaran
tuntas ini yang merupakan proses belajar
peserta didik secara komprehensif tentunya
proses
belajar
harus
mendapatkan
pengelolaan yang baik dalam satuan
pendidikan.
Proses belajar adalah
serangkaian peristiwa kompleks yang
melibatkan beberapa komponen antara lain
tujuan, peserta didik, bahan, metode,
evaluasi dan situasi. Dalam proses belajar
mengajar peranan pengajar sebagai
pengelola kelas sangat penting. Aktifitas
dan
kreatifitas
pengajar
dalam

Pembelajaran Remedial
Pembelajaran
remedial
adalah
pemberian bantuan bagi peserta didik yang
mengalami kesulitan atau kelambatan
belajar. Kesulitan belajar ini selanjutnya
berakibat pada ketercapaian kompetensi
menjadi terhambat tidak sesuai dengan
waktu yang ditentukan. Setelah diketahui
adanya kesulitan belajar dan keterlambatan
pada satu atau lebih KD maka selanjutnya
diberikan
perlakuan
(treatment)
pembelajaran remedial dan diakhiri dengan
tes ulang. Pembelajaran remedial dan tes
ulang dilakukan di luar jam tatap muka.
Penilaian Hasil Belajar
Untuk
mengukur
penguasaan
kompetensi perlu dikembangkan suatu
penilaian
yang
mencakup
seluruh
kompetensi dasar dengan menggunakan
indikator yang telah ditetapkan oleh
pendidik.
Penilaian
terhadap
hasil
pembelajaran
menggunakan
sistem
penilaian berkelanjutan dalam arti semua
indikator
ditagih,
kemudian
hasilnya
dianalisis untuk menentukan kompetensi
dasar yang telah dikuasai dan belum
dikuasai serta mengetahui kesulitan belajar
peserta didik. Apabila peserta didik belum
menguasai suatu kompetensi dasar harus
mengikuti proses pembelajaran kemudian
dilakukan penilaian untuk
mengukur
pencapaian kompetensi.
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Ragam Pembelajaran
Dalam dunia pendidikan formal di
Indonesia, telah dikenal beberapa ragam
pembelajaran yang umum dikembangkan
dalam satuan pendidikan guna mentransfer
imu pengetahuan dari pendidik ke peserta
didik secara berkinerja.
Menurut 7Diniarini (2011) ragam
pembelajaran secara umum dikembangkan
dalam satuan pendidikan meliputi TCL
(Teacher Centered Learning) dan SCL
(Student Centered Learning). Dalam TCL
yang berperan aktif dalam proses
pembelajaran adalah pendidik terhadap
kelangsungan
transfer
pengetahuan,
sedangkan pada SCL yang berperan aktif
dalam proses pembelajaran adalah peserta
didik dengan terbangunnya kemampuan
memiliki pengetahuan.
Pada alam modern sekarang ini
banyak pembelajaran SCL yang sudah
dikembangkan dan meninggalkan pola TCL,
dimana peserta didik yang harus dituntut
aktif membangunkan dirinya untuk memiliki
pengetahuan dengan cara menelusuri
ragam informasi yang begitu dahsyat di
alam serba on line ini.
Ragam pendekatan SCL sudah
banyak dikembangkan pendidik seperti
Learning Cycle (LC) dan Cooperative
Learning (CL). 8Fajaroh dan Dasna (2007)
telah mengenalkan ragam pembelajaran
learning cycle yang bercirikan :
a. Proses pembelajaran berpusat pada
student
b. Proses pembelajaran melalui fase
eksplorasi, fase pengenalan konsep, dan
fase aplikasi konsep
c. Proses pembelajaran sesuai dengan
teori belajar Piaget (pengembangan
kognitif pada struktur, isi dan fungsi
Sedangkan Herdianto (2011) ada
mengetengahkan pembelajaran dengan
pola learning cycle, dimana proses
pembelajaran harus melalui beberapa
tahapan dimulai dengan tahapan persiapan,
tahapan penyampaian, tahapan pelatihan,
dan tahapan penyampaian hasil.
Dalam
ragam
pembelajaran
sehubungan dengan evaluasi hasil belajar

peserta didik, kajian learning cycle juga
sangat
baik
dilaksanakan
untuk
menghantarkan peserta didik meraih
ketuntasan dalam belajar. Pada satuan
pendidikan, setiap peserta didik harus
mampu meraih ketuntasan belajar dengan
bersandar pada standar kompetensi dan
kompetensi dasar, dimana proses evaluasi
belajar akan dilaksanakan dalam beberapa
siklus sampai peserta didik memperoleh
ketuntasan belajar. Seandainya pada siklus
I, ada peserta didik yang belum tuntas
belajar, maka proses evaluasi belajar akan
diulang
kembali
dengan
menelaah
perubahan cara pembelajaran pada siklus I,
seandainya pada siklus II belum juga
mendapatkan ketuntasan belajar, maka
proses pembelajaran akan diulang kembali
sampai dengan terwujudnya ketuntasan
belajar dengan pembelajaran remedial
(10Latifah dkk: 2008).
Selain learning cycle, ada juga model
pembelajaran
yang
sangat
baik
dikembangkan dalam satuan pendidikan
untuk membangkitkan minat belajar peserta
didik melalui cooperative learning (11Yusuf ).
Pada kaidah ini, peserta didik dialokasikan
pada kelompok-kelompok kecil dengan
memiliki kemampuan berbeda agar muncul
kreativitas dan aktivitas untuk membangun
pengetahuan. Pada cooperative learning ini,
pendidikn
memberikan
pengetahuan,
sedangkan
peserta
didik
mampu
membangun kemampuan untuk memiliki
pengetahuan, yang bersandar pada teori
belajar
kognitif
konstruktivis
yang
mengajarkan kerjasama dan kolaborasi.
Penelitian Terdahulu
1. Maftahul
Huda.
2009.
Jurusan
Manajemen, Fakultas Ilmu Ekonomi,
Universitas Negeri Semarang, dengan
judul Peningkatan Hasil Belajar Dengan
Menggunakan Metode Pendekatan
Struktural
Pada
Mata
Diklat
Bekerjasama Dengan Kolega Dan
Pelanggan
Pokok
Bahasan
Bekerjasama Dalam Satu Tim Siswa
Kelas X AP SMK Muhammadiyah 3
Gemolong Kabuoaten Sragen, hasil
penelitian merekomendasikan bahwa
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pelaksanaan
pembelajaran
bekerjasama dalam satu tim dengan
Model
Pembelajaran
Kooperatif
menggunakan pendekatan Struktural
tipe Think- pair – share pada mata diklat
bekerjasama dengan kolega dan
pelanggan dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas X Administrasi
Perkantoran SMK Muhammadiyah 3
Gemolong Kabupaten Sragen. Model
pembelajaran
kooperatif
dengan
menggunakan pendekatan struktural
tipe Think- pair – share lebih baik
dibandingkan
pembelajaran
menggunakan metode konvensional, hal
ini terbukti dari rata-rata hasil belajar
siswa
yang
melaksanakan
pembelajaran
dengan
pendekatan
Think- pair – share lebih tinggi
dibandingkan dengan siswa yang
menggunakan
pendekatan
konvensional.
2. Lismiyati,
2006,
Fakultas
MIPA,
Universitas Negeri Semarang dengan
judul Meningkatkan Hasil Belajar Kimia
Siswa Kelas XI Semester 2 SMA Negeri
2 Demak dengan Memberikan Umpan
Balik Kuis dalam Model Pembelajaran
Student Teams Achievement Division
(STAD),
Hasil
penelitian
merekomendasikan bahwa pemberian
umpan balik kuis dalam model
pembelajaran
STAD
dapat
meningkatkan hasil belajar kimia siswa
kelas XI semester 2 SMA Negeri 2
Demak, sehingga mencapai standar
ketuntasan belajar secara klasikal.
Saran yang dapat diberikan oleh peneliti
antara lain: (1) Dalam menggunakan
model pembelajaran STAD dibutuhkan
manajemen waktu yang baik. (2) Guru
hendaknya
menggunakan
metode
pembelajaran yang lebih bervariasi
sehingga siswa tidak mengalami
kebosanan. (3) Guru hendaknya
meningkatkan teknik pemberian umpan
balik.

METODE PENELITIAN
Definisi Operasional
1. Evaluasi
belajar
adalah
proses
memberikan penilaian atas hasil belajar
peserta didik dalam suatu periode
tertentu yang mendasarkan diri pada
kemampuan
memiliki
pengetahuan
(kognitif), psikomotorik, dan afektif.
2. Ketuntasan belajar adalah hasil evaluasi
belajar peserta didik dalam menempuh
suatu mata kuliah yang secara
kompehensif memiliki nilai minimal 65
point secara individual dan minimal 85%
dari peserta didik dalam satu kelas yang
memiliki nilai minimal 65 point.
Populasi dan Sampel
1. Populasi adalah unit pengamatan yang
akan dijadikan peneliti sebagai unit
analisis penelitian ini yaitu mahasiswa
yang menjadi peserta midtest mata
kuliah Manajemen Operasional Reguler
Malam Jurusan Akuntansi Semester
Genap Tahun Akademik 2011/2012
sebanyak 54 orang mahasiswa sesuai
dengan daftar presensi mid test.
2. Sampel adalah sebagian dari populasi
yang
dapat
dianggap
mewakili
komprehensif
karakteristik
populasi.
Peneliti menetapkan sampel sebanyak
30 orang mahasiswa dengan metode
sampel pendapat (Judgment Sample)
dengan tehnik pengambilan sampel
dengan metode non random sampling
(tidak semua anggota populasi memiliki
kesempatan
yang
sama
menjadi
sampel).
Jenis Data
Untuk kepentingan ini, sepenuhnya
data yang digunakan hanyalah data primer
saja, dimana upaya untuk mendapatkan
data dan mengolahnya menjadi informasi
semuanya dilakukan oleh peneliti sendiri
dalam beberapa eksprimen evaluasi belajar
mid test mahasiswa.
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Teknik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang
digunakan meliputi studi pustaka dan studi
observasi. Dengan studi pustaka, peneliti
berusaha memberikan ilham pemikiran
ilmiah dalam penelitian ini dengan
menelusuri
pendapat
para
ahli
di
bidangnya. Sedangkan dengan studi
observasi, peneliti melaksanakan eksprimen
atau uji coba midtest dan pelaksanaan
midtest atas mata kuliah Manajemen
Operasional tersebut.
Teknik Analisis Data
1. Analisis Ketuntasan Belajar Secara
Individual dengan memperhatikan nilai
evaluasi dalam setiap siklus evaluasi
mahasiswa minimal 65 point.
2. Analisis Ketuntasan Belajar Secara
Klasikal
dengan
memperhatikan
prosentase ketuntasan secara individual
dalam kelas minimal 85% dari total
peserta belajar.
3. Analisis Pengaruh Evaluasi Belajar
Visualitas yang bermakna terhadap
prestasi belajar mahasiswa dengan
memperhatikan kriterium nilai F hitung >
nilai F table alpha 5%. Kekuatan
Pengaruhnya terhadap prestasi belajar
mahasiswa
STIE
Pancasetia
Banjarmasin dengan memperhatikan
koefisien determinasi (R2) mendekati
angka 1.
4. Analisis signifikansi perubahan prestasi
belajar
mahasiswa
dengan
memperhatikan nilai X2 Hitung > nilai X2
tabel alpha 5%.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Untuk mendapatkan data penelitian
secara actual dan mampu mengukur
ketercapaian tujuan penelitian ini, peneliti
akan melaksanakan eksprimen
atas
evaluasi
belajar
mahasiswa
yang
dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I
merupakan eksprimen uji coba midtest,
sedangkan pada siklus II merupakan

eksprimen midtest mata kuliah Manajemen
Operasional.
Ekperimen Siklus I
Dalam melaksanakan eksprimen di
siklus I ini peneliti selaku dosen pengasuh
mata kuliah Manajemen Operasional Kelas
Reguler
Malam
Jurusan
Akuntansi
Semester
Genap
Tahun
Akademik
2011/2012, melaksanakan proses evaluasi
belajar mahasiswa dengan melaksanakan
uji coba midtest dengan kualifikasi kegiatan
sebagai berikut :
1. Mahasiswa diberitahukan minggu depan
akan dilaksanakan uji coba midtest
2. Bahan
yang
diberikan
selama
perkuliahan minggu-minggu sebelumnya
atau terkait dengan materi pembelajaran
3. Soal diberikan sebanyak 20 buah dalam
pilihan ganda.
4. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan
selama 4 menit
5. Evaluasi dilaksanakan secara visual
6. Evaluasi dilaksanakan maksimal 3 kali
putaran
Sehubungan dengan uji coba midtest ini
dapatlah dilihat nilai yang diperoleh
mahasiswa dalam sampel sebagai berikut :
Tabel 1
Uji Coba Midtest Mahasiswa Manajemen
Operasional Reguler Malam Jurusan
Akuntansi Semester Genap Tahun Akademik
2011//2012
Sampel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jumlah

Nilai Mhs
75
70
70
75
75
75
75
75
55
75
80
70
70
55
55
1.050

Sampel

Nilai Mhs

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah

55
70
70
54
70
75
75
55
70
70
55
70
75
55
54
973

Sumber Data : Hasil Uji Coba Siklus I, 2012.
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Eksprimen Siklus II
Melihat hasil evaluasi belajar
mahasiswa pada tabel di atas dimana
masih ada nilai yang berada di bawah 65
point,maka selanjutnya peneliti akan
melaksanakan evaluasi belajar melalui
eksprimen dalam siklus II. Pada siklus II ini
ada beberapa kegiatan yang mendapatkan
perhatian sebagai berikut :
1. Diadakan perbaikan pada siklus I
2. Materi difotokopikan kepada mahasiswa
3. Diberikan kisi-kisi soal sebanyak 50
buah
4. Evaluasi belajar dilaksanakan selama 8
menit
5. Evaluasi dilaksanakan maksimal 3 kali
putaran
Dari hasil evaluasi belajar pada siklus II,
dapatlah
dilihat
nilai
keberhasilan
mahasiswa dalam belajar sebagai berikut :
Tabel 2
Hasil Midtest Mahasiswa Manajemen
Operasional Reguler Malam
Jurusan Akuntansi Semester Genap Tahun
Akademik 2011/2012
Sampel

Nilai Mhs

Sampel

Nilai Mhs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jumlah

70
65
65
70
70
70
70
70
54
70
75
65
65
54
54
987

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah

54
65
65
45
65
70
70
54
65
65
54
65
70
54
45
906

Sumber Data : Hasil Midtest Siklus II, 2012

Analisis Ketuntasan Belajar Secara
Individual
Untuk
melaksanakan
analisis
ketuntasan Belajar Mahasiswa Secara

Individual, perlu dilakukan rekapitulasi nilai
uji coba midtest pada siklus I dan nilai
midtest pada siklus II. Pada Tabel Siklus I
terlihat jelas bahwa totalitas nilai yang
dihasilkan mahasiswa sebanyak 30 orang
berjumlah sebesar 1893 point, dimana
kalau dirata-ratakan nilai per mahasiswa
adalah :
Totalitas nilai dalam kelas
----------------------------------------------Jumlah mahasiswa dalam kelas

1893
= ---------------- = 63,10
30
Berdasarkan kriteria ketuntasan belajar
dimana disyaratkan bahwa rata-rata nilai
mahasiswa harus minimal 65 point.
Kegiatan evaluasi belajar menggunakan
model visualitas yang dirancang peneliti
pada siklus I menunjukkan hasil uji coba
secara individual kegiatan evaluasi belajar
mahasiswa belum dapat dikatakan tuntas
karena nilai rata-rata per mahasiswa
sebesar
63,10
<
minimal
standar
ketuntasan belajar 65.
Pada kegiatan evaluasi belajar
(midtest)
pada
siklus
II
dengan
memperhatikan hasil midtest pada 30 orang
mahasiswa, dimana pada tabel Identifikasi
ketuntasan belajar siklus II di bawah ini
terlihat jelas bahwa totalitas nilai yang
diperoleh mahasiswa sebanyak 30 orang
adalah 2023. Kalau dibutiri berapa besar
nilai rata-rata mahasiswa yang diperoleh
dapatlah diketahui dengan membagi nilai
totalitas tersebut sebesar 2023 dengan
angka 30, dihasilkan nilai ketuntasan belajar
secara individual yang realis sebesar :
Totalitas nilai dalam kelas
----------------------------------------------Jumlah mahasiswa dalam kelas
2023
= ---------------- = 67,43
30
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Ternyata pada siklus II ini, proses evaluasi
belajar mahasiswa sudah dapat dikatakan
tuntas secara individual karena nilai ratarata per mahasiswa sebesar 67,43 >standar
nilai minimal 65 point untuk menyatakan
evaluasi belajar dikatakan tuntas.
Analisis Ketuntasan Belajar Secara
Klasikal
Setelah
dilaksanakan
analisis
ketuntasan belajar mahasiswa secara
individual, maka selanjutnya peneliti dengan
model evaluasi belajar menggunakan
visualitas akan melaksanakan analisis
ketuntasan belajar mahasiswa secara
klasikal dengan memperhatikan nilai
minimal mahasiswa yang memperoleh 65
point dimana minimal 85 % dari total kelas
sudah dinyatakan tuntas secara individual.
Pada evaluasi belajar siklus I,
ternyata
secara
klasikal
prosentase
ketuntasan belajar mahasiswa hanya
mencapai 70% < minimal 85% yang harus
tuntas.
Pada evaluasi belajar siklus II,
ternyata
secara
klasikal
prosentase
ketuntasan belajar mahasiswa secara realis
mencapai 93,33% > minimal 85% yang
harus tuntas.
Analisis Pengaruh Evaluasi Belajar
Visualitas Terhadap Prestasi Belajar
Untuk
membuktikan
adanya
pengaruh yang bermakna secara total
Evaluasi Belajar Visualitas Terhadap
Prestasi Belajar Mahasiswa, maka perlu
dianalisis dengan menggunakan uji F
(anova), dimana ada 2 macam kriterium
yang dipakai yaitu :
Nilai F hitung > nilai F tabel dengan alpha
5%.
Untuk membuktikan pengaruh yang
bermakna (nyata) dari pendekatan evaluasi
belajar visualitas terhadap prestasi belajar
mahasiswa, dibutuhkan pengujian kriterium
nilai F hitung > nilai F tabel dengan apha
5%.
Berdasarkan output SPSS 16

dapatlah dihasilkan mengenai F hitungnya
sebagai berikut :
Pada output Anova di atas dapat
diketahui besarnya nilai F hitung untuk
penelitian ini sebesar 476,605 dengan level
signifikansi 0,000.
Dalam membuktikan
pengaruh yang bermakna (nyata), masih
didahului dengan pencarian nilai F tabel
dengan alpha 5%. Untuk menelusuri nilai F
tabel pada nilai kritis F tabel dengan alpha
5% dibutuhkan besaran degree of freedom
(df) = (k-1) dan (n-k), dimana k adalah
jumlah variable dalam analisis uji F, dan n
adalah jumlah sampel yang digunakan.
Dengan demikian dapatlah diketahui dfnya
= (2-1) dan (30-2) = 1 dan 28.
Dapatlah ditelusuri nilai F tabel
dengan alpha 5% pada nilai kritis F tabel
dengan menggunakan dfnya 1 dan 28,
terlihat jelas nilai F tabel dengan alpha 5%
sebesar 4,196.
Karena nilai F tabel sudah diketahui
secara pasti sesuai dengan nilai kritis yang
dirujuk peneliti selama ini, tentunya
selanjutnya peneliti dapat memastikan
pengaruh
yang
bermakna
(nyata)
pendekatan evaluasi belajar visualitas
terhadap prestasi belajar mahasiswa,
dimana
direkomendasikan
bahwa
pengaruhnya bermakna (nyata) dibuktikan
nilai F hitung sebesar 476,605 > nilai F
tabel alpha 5% sebesar 4,196.
Tabel 3
Nilai Kritis F dengan alpha 5% dan Kolom 1
No
1
2
3
17
18
19
20
25
26
27
28
29
30

Degree of
Freedom
1.0
2.0
3.0
17.0
18.0
19.0
20.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0

Nilai F tabel alpha 5% kolom
1
161.44763879758784
18.512820512820507
10.127964486012962
4.45132177246794
4.4138734191703195
4.380749692331499
4.351243503328929
4.241699050276507
4.225201273126797
4.210008468359012
4.195971818556982
4.182964289057437
4.170876785765823

Sumber Data : Output SPSS 16, tahun 2012.
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Level Signifikansi F hitung < Level
Signifikansi F tabel dengan alpha 5%.
Pembuktian
hepotesis
yang
menduga pengaruh bermakna (nyata)
pendekatan evaluasi belajar visualitas
terhadap prestasi belajar dapat pula
dilakukan dengan membuktikan level
signifikansi F hitung < level signifikansi F
tabel dengan alpha 5%. Pada hasil olah
data SPSS 16 untuk hasil uji Anova telah
diketahui di atas bahwa level signifikansi F
hitung tertera dengan nilai 0,000, dimana
apabila
dibandingkan
dengan
level
signifikansi alpha 5% atau 0,05, maka dapat
dipastikan bahwa level signifikansi F hitung
sebesar 0,000 < level sgnifikansi F tabel
alpha 0,05, dengan demikian dapat
direkomendasikan
bahwa
pengaruh
pendekatan evaluasi belajar visulitas
bermakna ( nyata) terhadap prestasi belajar
mahasiswa.

untuk menelaah fenomena ekonomi,
dimana test ini dipakai untuk menguji
keefektifan suatu perlakuan
tertentu
terhadap kecenderungan pilihan.
Tabel 5
Segi Empat Untuk Menguji Signifikansi
Perubahan
Sesudah

+

Sebelum
+

A
C

B
D

Sumber Data : Siegel, 1998

2

(A – D) – 1)
X = ------------------------------------ dengan db = 1
A+D
2

2

(0 – 30) – 1)
X = ------------------------------------ dengan db = 1
0 + 30
2

Analisis Kekuatan Pengaruh
Untuk
melihat
kekuatan
pengaruh pendekatan evaluasi belajar
visualitas
terhadap
prestasi
belajar
mahasiswa peneliti mengarahkan pengujian
dengan menggunakan aplikasi koefisien
determinasi (R square), dimana apabila
angka R square mendekati angka 1, maka
dapat dikatakan pengaruhnya kuat atau
erat. Hasil uji model Summary di bawah ini
(diolah melalui SPSS 16) tertera nilai R
Squarenya sebesar 0,945 artinya prestasi
belajar
mahasiswa
sebesar
94,5%
ditentukan oleh pendekatan evaluasi belajar
visualitas tersebut.
Tabel 4
Model Summary
Model

R

1

.972a

R Square

Adjusted R
Square

.945

.943

Std. Error of
the Estimate
1.935

Sumber Data : SPSS 16, tahun 2012.

Signifikansi Perubahan Prestasi Belajar
Untuk
menguji
signifikansi
perubahan prestasi belajar mahasiswa,
peneliti menggunakan analisis data statistic
non parametric dengan test McNemar yaitu
salah satu test statistic bagi kaum ekonomi

2

31
961
2
X = ------------------------- = ----------- = 32,03
30
30

Apabila dibutiri berapa besar nilai X2
sebagai pembanding dari menentukan
signifikansi tidaknya perubahan prestasi
belajar mahasiswa tentunya perlu sekali
ditemukan nilai X2 tabel dengan alpha 5%.
Merujuk db=1 yang berasal dari df = (k-1)
(b-1) = (2-1) (2-1) = 1,maka ditemukan
besarnya nilai X2 pada nilai kritis X2 di
bawah ini sebesar 3,841. Karena nilai X2
sebesar 32,03 > nilai X2 tabel dengan alpha
5%, maka dapatlah diambil keputusan
bahwa pendekatan evaluasi belajar model
visualitas
bermakna
memberikan
perubahan
pada
prestasi
belajar
mahasiswa.
Tabel 6
Distribusi Chi Square (X2)
Degree of
freedom
1
2
3

Sumber Data :

13

Level Signifikansi ( level Alpha)
0,10
0,05
0,01
3,841
2,706
6,635
4,605
5,991
9,210
6,251
7,815
11,345

Algifari (1997)
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Secara individual, mahasiswa yang
menempuh
midtest
Mata
Kuliah
Manajemen Operasional Kelas Reguler
Malam Jurusan Akuntansi Semester
Genap Tahun Akademik 2011/2012
dapat dikatakan tuntas belajar.
2. Secara klasikal,
mahasiswa
yang
menempuh
midtest
Mata
Kuliah
Manajemen Operasional Kelas Reguler
Malam Jurusan Akuntansi Semester
Genap Tahun Akademik 2011/2012
dapat dikatakan tuntas belajar.
3. Hasil Evaluasi Belajar Mahasiswa Secara
Visualitas memiliki pengaruh yang
bermakna terhadap prestasi belajar
mahasiswa
4. Perubahan Prestasi Belajar Mahasiswa
dengan
Evaluasi
Belajar
Secara
Visualitas dapat dikatakan bermakna
Saran-Saran
Sehubungan dengan kesimpulan di
atas,dimana
model
evaluasi
belajar
mahasiswa
secara
visualitas
yang
dirancang dan diaplikasi peneliti telah
membawa peningkatan prestasi belajar
mahasiswa.

Oleh karenanya model evaluasi
belajar secara visualitas ini dapat terus
dikembangkan dalam berbagai mata kuliah
yang secara jangka panjang mampu
menciptakan
reliabilitas
kemampuan
mahasiswa untuk tuntas belajar secara
objectify.
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