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1. PENDAHULUAN 

 
Visi program studi dalam lingkungan 

perguruan tinggi Cahaya Surya Kediri 
sebagaimana tertuang dalam dokumen statuta 
dan restra adalah menghasilkan lulusan yang 
kompetitif. Program studi S1 Teknik Informatika 
ingin menciptakan lulusan yang kompetitif dalam 
bidang teknologi informasi, program studi Sistem 
Informasi ingin menciptakan lulusan yang 
kompetitif dalam bidang sistem informasi 
manajemen, program studi D III Akuntansi ingin 
menciptakan lulusan yang kompetitif dalam 
bidang akuntansi terapan. Lulusan kompetitif 
artinya lulusan memiliki kemampuan untuk ber- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saing dalam pasaran tenaga kerja, baik tenaga 
kerja lokal maupun nasional. Tolak ukur dari 
lulusan yang kompetitif berdaya saing, selain 
dimilikinya kompetensi dalam bidang ilmu 
pengetahuan sesuai program studi yang 
dipelajari di bangku perguruan tinggi, adalah juga 
kompetensinya dalam bidang pendukung 
peningkat karir di dunia kerja. Masyarakat 
perguruan tinggi menyebutnya dengan istilah 
softskills, dengan atribut – atribut antara lain 
tanggung jawab, kejujuran, kreativitas, inisiatif, 
teamworking, leadership, dan tak kalah 
pentingnya adalah kemampuan dalam 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris penilaian mahasiswa terhadap mutu 
proses pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya serta 
untuk mengetahui signifikansi pengaruh kualitas isi materi  pembelajaran, metode pembelajaran 
yang  diterapkan, sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar, fasilitas sarana prasarana 
pembelajaran, kompetensi dosen, dan intensitas kehadiran dosen terhadap motivasi belajar 
mahasiswa Cahaya Surya pada mata kuliah Bahasa Inggris.  
Hasil penelitian menujukkan bahwa proses pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris dari perspektif 
penilaian mahasiswa adalah bermutu atau berkualitas, enam dimensi mutu proses pembelajaran 
mata kuliah Bahasa Inggris dinilai baik oleh mahasiswa, yakni : isi materi  pembelajaran mata kuliah 
Bahasa Inggris, metode pembelajaran yang  dipilih dan diterapkan pada mata kuliah Bahasa Inggris 
dinilai mahasiswa sudah tepat atau sesuai, sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar mata kuliah 
Bahasa Inggris dinilai mahasiswa sudah objektif, fasilitas sarana prasarana  pembelajaran mata 
kuliah Bahasa Inggris dinilai mahasiswa sudah memenuhi atau lengkap sesuai kebutuhan, dosen 
mata kuliah Bahasa Inggris dinilai mahasiswa sangat berkompeten, dari segi pengetahuan ilmu dan 
keterampilan teknis mengajar. Intensitas kehadiran dosen mata kuliah Bahasa Inggris dinilai 
mahasiswa sudah baik, artinya prosentase kehadiran dosen sangat baik. 
Data penelitian ini adalah valid dan reliable, dibuktikan dengan nilai Corrected Item-Total 
Correlation  dalam kisaran angka 0,78 – 0,89 dan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,968. Dari output 
ANOVA diketahui nilai Fhitung sebesar 14,295 dengan signifikansi F sebesar 0,000, karena Sig.F kurang 
dari taraf signifikansi 5%, maka H0 ditolak, yang artinya  kualitas isi materi  pembelajaran (X1), 
metode pembelajaran yang  diterapkan (X2), sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar (X3), 
fasilitas sarana prasarana pembelajaran (X4), kompetensi dosen (X5), dan intensitas kehadiran 
dosen (X6) secara serempak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan motivasi belajar 
mahasiswa Cahaya Surya pada mata kuliah Bahasa Inggris, dengan tingkat keyakinan atas 
penolakan H0 atau penerimaan HA ini sebesar 95 %. 
 
Kata kunci : mutu proses pembelajaran Bahasa Inggris, motivasi belajar mahasiswa 
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berkomunikasi baik lisan mauun lisan dalam 
Bahasa Inggris. 
 Kemampuan berkomunikasi dalam 
Bahasa Inggris menjadi suatu keharusan bagi 
lulusan perguruan tinggi, tak terkecuali Sekolah 
Tinggi Politeknik Cahaya Surya Kediri. Era 
globalisasi, perdagangan bebas antar negara 
telah memberi efek yang luar biasa terhadap 
kebutuhan akan kemampuan Bahasa Inggris bagi 
output perguruan tinggi. Banyaknya perusahaan 
asing yang berinvestasi di Indonesia yang diikuti 
dengan banyaknya tenaga kerja asing yang 
berebut pasar tenaga kerja di Indonesia 
merupakan faktor utama betapa perlunya skills 
dalam berbahasa Inggris. Selain itu, literatur – 
literatur sebagai bahan referensi pembelajaran di 
perguruan tinggi sekarang ini banyak yang 
berbahasa Inggris, baik literatur tercetak maupun 
online seperti jurnal ilmiah online, yang 
kebutuhannya semakin dirasa perlu dari tahun ke 
tahun. 
 Menjawab fenomena di atas program 
studi di  Sekolah Tinggi Politeknik Cahaya Surya 
Kediri telah mengantisipasi ketertinggalan 
lulusan akan kemampuan berbahasa Inggris 
dengan memasukkan mata kuliah Bahasa Inggris 
dalam struktur kurikulumnya. Cahaya Surya 
Kediri menyadari bahwa mahir dalam bidang 
programer  saja tidak cukup, mahir dalam sistem 
analisis aja tidak cukup, mahir sebagai praktisi 
akuntansi juga tidak cukup, jika tanpa diimbangi 
kemampuannya berkomunikasi dalam bahasa 
Inggris. 

Pada kurikulum program S1 Teknik 
Informatika dan S1 Sistem Informasi, mata kuliah 
Bahasa Inggris dipecah menjadi dua, yaitu 
Bahasa Inggris 1 pada semester 1 dan Bahasa 
Inggris 2 pada semester 2, sedangkan pada 
kurikulum D III Akuntansi mata kuliah Bahasa 
Inggris lebih banyak diberikan, selain ada mata 
kuliah Bahasa Inggris 1 dan Bahasa Inggris 2, juga 
terdapat mata kuliah Business English 1 dan 
Business English 2 pada semester 3 dan 4. 

Tidak sedikit mahasiswa yang 
menganggap, mata kuliah Bahasa Inggris sulit 
dan menakutkan, oleh karenanya banyak 
diantara mereka yang mencoba untuk 
menghindarinya. Ketidaksukaan dan kurangnya 
minat untuk mempelajari, seharusnya tidak 
dilanjutkan dengan upaya untuk 
menghindarinya, seharusnya justru mahasiswa 
tersebut giat belajar agar mengalami 
peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. 
Banyak faktor penyebab mengapa motivasi 
belajar mahasiswa terhadap mata kuliah Bahasa 

Inggris sedikit, padahal dari uraian diatas dapat 
disimpulkan betapa pentingnya peran Bahasa 
Inggris di era persaingan kerja sekarang ini. 
Motivasi mahasiswa yang kurang ini, seolah 
menjadi PR klasik yang tak kunjung terselesaikan 
sampai saat ini. 

Berangkat dari masalah diatas, Sekolah 
Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya mencoba 
untuk berbenah dalam proses pembelajaran 
disemua mata kuliah, tak terkecuali Bahasa 
Inggris. Beberapa dimensi yang menyangkut 
mutu proses pembelajaran telah ditingkatkan, 
selain upaya untuk memotivasi mahasiswa, juga 
bentuk penerapan standar mutu internal yang 
diturunkan dari standar nasional pendidikan, 
sebagai persiapan menghadapi akreditasi 
program studi. Adapun dimensi mutu proses 
pembelajaran tersebut antara lain : (1) kualitas 
isi materi  pembelajaran, (2) metode 
pembelajaran yang  diterapkan, (3) sistem 
evaluasi dan penilaian hasil belajar, (4) fasilitas 
sarana prasarana pembelajaran, (5) kompetensi 
dosen dan (6) intensitas kehadiran dosen. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
apakah keenam faktor diatas mempengaruhi 
motivasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah 
Bahasa Inggris. Maksud penelitian ini yang 
kedua, bagaimana penilaian mahasiswa atas 
kegiatan pembelajaran mata kuliah Bahasa 
Inggris selama ini, dengan diketahui penilaian 
mereka maka akan diketahui tingkat kepuasan 
mahasiswa selaku pelaku utama dalam proses 
pembelajaran. 

Mahasiswa harus dilibatkan dalam 
menilai kualitas pembelajaran di Cahaya Surya. 
Keterlibatannya menjadi penting karena 
mahasiswalah aktor utama dalam kegiatan 
belajar mengajar di Perguruan Tinggi. Berkualitas 
tidaknya pembelajaran akan mempengaruhi 
kualitas kompetensi mahasiswa yang dihasilkan. 
Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi 
masukan bagi institusi Cahaya Surya, khususnya 
dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris, 
dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait 
proses pembelajaran. 
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2. RUMUSAN MASALAH 
 

Berdasarkan paparan latar belakang 
diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam 
penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penilaian mahasiswa 
terhadap mutu proses pembelajaran 
mata kuliah Bahasa Inggris di Sekolah 
Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya? 

2. Apakah kualitas isi materi  
pembelajaran, metode pembelajaran 
yang  diterapkan, sistem evaluasi dan 
penilaian hasil belajar, fasilitas sarana 
prasarana pembelajaran, kompetensi 
dosen, dan intensitas kehadiran dosen 
secara serempak berpengaruh signifikan 
dalam meningkatkan motivasi belajar 
mahasiswa Cahaya Surya pada mata 
kuliah Bahasa Inggris ? 

 
 
3. TUJUAN PENELITIAN 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
secara empiris  

1. Penilaian mahasiswa terhadap mutu 
proses pembelajaran mata kuliah 
Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi dan 
Politeknik Cahaya Surya. 

2. Signifikansi pengaruh kualitas isi materi  
pembelajaran, metode pembelajaran 
yang  diterapkan, sistem evaluasi dan 
penilaian hasil belajar, fasilitas sarana 
prasarana pembelajaran, kompetensi 
dosen, dan intensitas kehadiran dosen 
terhadap motivasi belajar mahasiswa 
Cahaya Surya pada mata kuliah Bahasa 
Inggris ? 

 
 
4. TINJAUAN PUSTAKA 

 
Proses pembelajaran adalah aspek 

utama dari proses perasionalisasi perguruan 
tinggi dalam tujuannya menghasilkan sumber 
daya manusia yang berkualitas dan kompetitif.  
Dalam proses pembelajaranklah terjadi interaksi 
yang aktif antara dosen sebagai agen 
pembelajaran dan tranformator ilmu 
pengetahuan dengan mahasiswa sebagai 
pebelajar. Mutu atau kualitas dari proses 
pembelajaran yang terjadi di perguruan tinggi 
akan sangat menentukan kualitas dari lulusan 
yang dihasilkan. Ada beberapa dimensi yang 
menilai mutu proses pembelajaran, yaitu : (1) 

kualitas isi materi  pembelajaran, (2) metode 
pembelajaran yang  diterapkan, (3) sistem 
evaluasi dan penilaian hasil belajar, (4) fasilitas 
sarana prasarana pembelajaran, (5) kompetensi 
dosen dan (6) intensitas kehadiran dosen. 

Badan Penjaminan Mutu Cahaya Surya 
berpendapat, bahwa beberapa aspek yang 
mengindikasikan bermutu tidaknya proses 
pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1. Isi materi  pembelajaran 
Isi materi pembelajaran dikategorikan 
bermutu apabila memenuhi kriteria tolak 
ukur sebagai berikut : 
a. Terdapat relevansi isi materi 

pembelajaran dengan tujuan 
kompetensi mata kuliah dan standar 
kompetensi lulusan program studi. 

b. Terdapat Kesesuaian isi materi 
pembelajaran yang direncanakan 
dalam silabus/ SAP/ GBPP dengan 
realita per tatap muka. 

2. Metode pembelajaran yang  diterapkan. 
Metode pembelajaran yang  diterapkan 
dikategorikan bermutu apabila memenuhi 
kriteria tolak ukur sebagai berikut : 
a. Ketepatan pemilihan metode 

pembelajaran dengan jenis mata 
kuliah. 

b. Kepuasan mahasiswa terhadap metode 
pembelajaran yang diterapkan. 

3. Sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar. 
Sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar 
dikategorikan bermutu apabila memenuhi 
kriteria tolak ukur sebagai berikut : 
a. Kualitas bobot soal evaluasi (UTS dan 

UAS). 
b. Relevansi soal UTS dan UAS dengan SAP 

dan berita acara pembelajaran. 
c. Objektivitas penilaian hasil belajar. 

4. Fasilitas sarana prasarana  pembelajaran. 
Fasilitas sarana prasarana  pembelajaran 
dikategorikan bermutu apabila memenuhi 
kriteria tolak ukur sebagai berikut : 
a. Ketersediaan literatur dan 

kemudahannya untuk mengakses. 
b. Ketersediaan sarana prasarana yang 

memadahi (kursi, AC, LCD, wifi, 
ruangan dll). 

c. Kepuasan mahasiswa terhadap 
kenyamanan fasilitas pembelajaran. 

5. Kompetensi dosen.  
Kompetensi dosen dikategorikan bermutu 
apabila memenuhi kriteria tolak ukur 
sebagai berikut : 
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a. Kompetensi bidang ilmu (pengetahuan 
yang mendalam terhadap mata kuliah 
yang diampu). 

b. Kompetensi teknik keterampilan 
mengajar. 

6. Intensitas kehadiran dosen.  
Intensitas kehadiran dosen dikategorikan 
bermutu apabila memenuhi kriteria tolak 
ukur sebagai berikut : 
a. Jumlah kehadiran dosen selama satu 

semester. 
b. Jumlah kehadiran mahasiswa selama 

satu semester. 
 

Menurut Sanusi (2010), dosen harus 
menerapkan metode pembelajaran yang 
berpusat pada mahasiswa (student centered 
learning/ SCL). Pada setiap perkuliahan. 
Beberapa metode SCL dibawah ini dapat dipilih 
dan digunakan oleh dosen dalam proses 
pembelajaran : 
1. Small Group Discussion 

Yaitu membentuk kelompok 50-10 
mahasiswa untuk mendiskusikan bahan 
dari dosen atau yang diperoleh mahasiswa 
sendiri. 

2. Simulation 
Yaitu membawa situasi atau keadaan 
mirip dengan yang sesungguhnya, bisa 
bermain peran, model computer, atau 
berbagai latihan simulasi. 

3. Discovery Learning 
Yaitu metode belajar yang difokuskan 
pada pemanfaatan informasi yang 
tersedia, baik yang disediakan dosen 
maupun yang dicari oleh mahasiswa 
sendiri, untuk membangun pebgetahuan 
dengan cara belajar mandiri. 

4. Project Based Learning 
Pembelajaran yang sistematik dalam 
belajar pengetahuan dan keterampilan 
melalui proses pencairan/ penggalian yang 
panjang dan terstruktur terhadap 
persoalan yang otentik dan kompleks 
dalam bentuk tugas dan mutu hasil belajar 
yang dirancang secara seksama. 

5. Problem Based Learning 
Belajar dengan menggali informasi serta 
memanfaatkan untuk memecahkan 
masalah factual yang dirancang oleh 
dosen untuk mencapai kompetensi 
tertentu. Mahasiswa mencari pemecahan 
masalah tersebut dengan data, analisis 
dan metode tertentu yang dipilih 

mahasiswa sendiri atau yang ditetapkan 
berdasarkan konsultasi dengan dosen. 

Metode SCL dapat digunakan secara kombinasi 
disesuaikan dengan kondisi dilapangan. 

 
Setiap dosen per semester harus selalu 

meng-update materi pembelajaran sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Setiap dosen persemester harus 
memperkaya materi pembelajaran dengan 
informasi hasil-hasil penelitian yang relevan 
dengan ilmu yang diberikan dalam 
pembelajaran. Proses pembelajaran yang 
dilakukan oleh dosen dan mahasiswa tiap 
semester seharusnya menghasilkan 
pengalaman belajar yang menunjukkan 
perubahan yang dialami oleh peserta didik pada 
berbagai ranah, yaitu pengetahuan (kognitif), 
perasaan (afektif), keterampilan (psikomotorik), 
dan kerjasama (kooperatif). Kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan oleh dosen tiap 
semester harus sesuai dengan silabus dan 
satuan acara perkuliahan (SAP). Silabus yang 
dibuat dosen persemester harus meliputi : 
identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, 
kompetensi yang diharapkan, materi 
pembelajaran, strategi pembelajaran, referensi 
yang digunakan, dan bobot penilaian. SAP yang 
dibuat dosen persemester harus meliputi : 
identitas mata kuliah, kompetensi, kemampuan 
akhir yang diharapkan (sub kompetensi), materi 
pembelajaran, isi dan bentuk pembelajaran, 
kriteria indikator penilaian, bobot nilai, dan 
referensi yang digunakan, referensi utama 
materi kuliah harus literatur yang bermutu dan 
terbaru, serta ditulis oleh penulis yang telah 
dikenal masyarakat akademik luas. 
 

 
 
5. METODE PENELITIAN 

 
Responden dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Sekolah Tinggi dan Politeknik 
Cahaya Surya Kediri yang beralamat di Jl. Kyai 
Mojo No.23 Kediri, Telp. 0354-682029. Periode 
penelitian adalah bulan Maret 2012 hingga Juli 
2012, tepatnya pada semester genap tahun 
akademik 2011/ 2012. Populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa S1 Teknik Informatika, S1 
Sistem Informasi, S1 Sastra Inggris dan D III 
Akuntansi dengan jumlah 350 orang, sampel 
dipilih secara acak dengan jumlah yang 
proporsional antar program studi, sehingga 
didapat jumlah sampel dalam penelitian ini 



CAHAYAtech Vol. 01, No. 01, September 2012                                               Tjahjaning Giemwarudju 

 
STT Cahaya Surya Kediri 

25 

sebanyak 75 responden. Kriteria utama 
pemilihan sampel adalah responden telah 
menempuh dan lulus mata kuliah Bahasa Inggris 
1 dan Bahasa Inggris 2.  
 

Tabel 1 
Data Responden 

 

No Program Studi Jumlah Prosentase 

1 S1 Teknik 
Informatika, 

20 26,67 % 

2 S1 Sistem 
Informasi 

17 22,67 % 

3 S1 Sastra 
Inggris 

18 24,00 % 

4 D III Akuntansi 20 26,67 % 

Jumlah 75 orang 100  % 

 
Untuk mengukur persepsi 

mahasiswa terhadap kualitas proses 
pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris dan 
motivasi belajar mahasiswa, digunakan 
instrument kuisioner. Butir – butir pertanyaan 
kuisioner menggambarkan dimensi standar mutu 
proses pembelajaran yang diadopsi dari butir-
butir standar mutu Badan Penjaminan Mutu 
Cahaya Surya atas komponen standar proses 
pembelajaran, sedangkan variable pengukur 
motivasi belajar diadopsi dari studi literature 
oleh peneliti dari referensi psikologi belajar dan 
sumber – sumber lain yang relevan. 

Kuisioner menggunakan skala Likert 
1 sampai dengan 5. Butir pertanyaan kuisioner di 
desain dengan cermat agar mampu mengukur 
apa yang harus di ukur serta konsisten hasil 
jawabannya (memenuhi kriteria validitas dan 
reliabilitas). Skala paling tinggi menyatakan 
persepsi yang sangat baik/ sangat setuju 
sedangkan skala paling rendah menyatakan 
persepsi sebailknya. Tahapan proses penelitian 
adalah sebagai berikut : (1) merekap data 
jawaban kuisioner dari responden dengan 
Microsoft excel. (2) melakukan uji kualitas data 
berupa uji validitas dan uji reliabilitas dengan 
bantuan SPSS V.16. (3) melakukan uji hipotesis 
dengan uji kausalitas analisis regresi berganda 
dengan bantuan SPSS V.16 

 
 
6. HASIL ANALISIS DATA, KESIMPULAN, DAN 

SARAN 
 

Tingkat kepuasan mahasiswa atas 
proses pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 

dilihat dari skor jawaban responden. Semakin 
besar skor berarti kepuasan mahasiswa sangat 
tinggi. Interpretasi dari skor kuisioner adalah 
sebagai berikut : 
Skor 1 : Menyatakan sangat tidak 

relevan/ sangat tidak sesuai/ 
sangat tidak tepat/ sangat tidak 
puas/ sangat tidak berbobot/ 
sangat tidak objektif/ sangat 
tidak lengkap/ sangat tidak 
berkompeten/ sangat tidak 
rajin. 

Skor 2 : Menyatakan kurang relevan/ 
kurang sesuai/ kurang tepat/ 
kurang puas/ kurang berbobot/ 
kurang objektif/ kurang 
lengkap/ kurang berkompeten/ 
kurang rajin. 

Skor 3 : Menyatakan netral 
Skor 4 : Menyatakan relevan/ sesuai/ 

tepat/ puas/ berbobot/ objektif/ 
lengkap/ berkompeten/ rajin. 

Skor 5 : Menyatakan sangat relevan/ 
sangat sesuai/ sangat tepat/ 
sangat puas/ sangat berbobot/ 
sangat objektif/ sangat lengkap/ 
sangat berkompeten/ sangat 
rajin. 

 
Penilaian mahasiswa atas kualitas 

mutu pembelajaran Bahasa Inggris direkap dari 
tampilan output deskriptif statistic program SPSS 
V.16 dengan rekapitulasi sebagai berikut : 
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Tabel 2 
Rekapitulasi Jawaban Responden atas Penilaian Proses Pembelajaran 

Mata Kuliah Bahasa Inggris 
 

 
 

Variabel Penelitian 

Skor Jawaban Responden Total 
Res 
Pon 
den 

1 
Sangat 
Tidak 
Baik 

2 
Kurang 

Baik 

3 
Netral 

4 
Baik 

5 
Sangat 

Baik 

Kualitas isi 
materi  
pembelajaran 
mata kuliah 
Bahasa 
Inggris. (X1) 

Relevansi isi materi 
pembelajaran dengan tujuan 
kompetensi mata kuliah dan 
kompetensi lulusan. 

0 0 0 54 
orang 
(72 %) 

21 
orang 
(28 %) 

75 
orang 

Kesesuaian isi materi 
pembelajaran yang 
direncanakan dalam silabus/ 
SAP/ GBPP dengan realita per 
tatap muka. 

0 0 0 63 
orang 
(84%) 

 

12 
orang 
(16%) 

75 
orang 

Metode 
pembelajaran 
yang  
diterapkan. 
(X2) 

Ketepatan pemilihan metode 
pembelajaran dengan jenis 
mata kuliah. 

0 0 0 54 
orang 
(72 %) 

21 
orang 
(28 %) 

75 
orang 

Kepuasan mahasiswa 
terhadap metode 
pembelajaran yang 
diterapkan. 

0 0 0 45 
orang 
(60 %) 

30 
orang 
(40 %) 

75 
orang 

Sistem 
evaluasi dan 
penilaian hasil 
belajar. (X3) 

Kualitas bobot soal evaluasi 
(UTS dan UAS). 

0 0 0 54 
orang 
(72 %) 

21 
orang 
(28 %) 

75 
orang 

Relevansi soal UTS dan UAS 
dengan SAP dan berita acara 
pembelajaran. 

0 0 0 45 
orang 
(60 %) 

30 
orang 
(40 %) 

75 
orang 

Objektivitas penilaian hasil 
belajar. 

0 0 3 
orang 
(4 %) 

51 
orang 
(68 %) 

21 
orang 
(28 %) 

75 
orang 

Fasilitas 
sarana 
prasarana  
pembelajaran. 
(X4) 

Ketersediaan literatur dan 
kemudahannya untuk 
mengakses. 

0 0 1 
orang 

(1.3 %) 

44 
orang 

(58.7%) 

30 
orang 
(40 %) 

75 
orang 

Ketersediaan sarana 
prasarana yang memadahi 
(kursi, AC, LCD, wifi, ruangan 
dll). 

0 0 
1 

orang 
(1.3 %) 

3 
orang 
(4 %) 

71 
orang 

(94.7%) 

75 
orang 

Kepuasan mahasiswa 
terhadap kenyamanan 
fasilitas pembelajaran. 

0 0 1 
orang 

(1.3 %) 

1 
orang 

(1.3 %) 

73 
orang 
(97.3) 

75 
orang 

Kompetensi 
dosen. (X5) 

Kompetensi bidang ilmu 
(pengetahuan yang 
mendalam terhadap mata 
kuliah yang diampu). 

0 0 0 54 
orang 
(72 %) 

21 
orang 
(28 %) 

75 
orang 

Kompetensi teknik 
keterampilan mengajar. 

0 0 0 3 
Orang 
(4 %) 

72 
Orang 
(96 %) 

75 
orang 

 
 
 
 
 
 

Intensitas 
kehadiran 
dosen. (X6) 

Jumlah kehadiran dosen 
selama satu semester. 

0 0 1 
Orang 
(1.3 %) 

53 
Orang 

(70.7%) 

21 
orang 
(28 %) 

75 
orang 

Jumlah kehadiran mahasiswa 
selama satu semester. 

0 0 2 
orang 

(2.7 %) 

43 
Orang 

(57.3%) 

30 
Orang 
(40 %) 

75 
orang 

Sumber : data diolah 
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa : 
1. Kualitas isi materi  pembelajaran mata kuliah 

Bahasa Inggris. (X1)  
- Mayoritas responden, tepatnya 

sebanyak 54 orang atau 72 % 
mahasiswa menilai bahwa isi materi 
pembelajaran mata kuliah Bahasa 
Inggris relevan dengan tujuan 
kompetensi mata kuliah dan 
kompetensi lulusan, bahkan 28 % 
responden menilai sangat relevan. Tidak 
ada satupun responden menilai kurang 
relevan dan tidak relevan. 

- Sebanyak 84 % responden menilai 
bahwa isi materi pembelajaran yang 
direncanakan dalam silabus/ SAP/ GBPP  
mata kuliah Bahasa Inggris yang 
disampaikan dosen pada pertemuan 
pertama adalah sesuai dengan realita 
per tatap muka selama satu semester, 
bahkan 16 % menilai sangat sesuai. 
Tidak ada satupun responden menilai 
kurang relevan dan tidak relevan. 

2. Metode pembelajaran yang  diterapkan. (X2)
  
- Sebanyak 72 % responden menilai, 

metode pembelajaran yang dipilih tepat 
dengan jenis dan karakteristik dari mata 
kuliah Bahasa Inggris, bahkan 28% 
menilai sangat tepat. Tidak ada satupun 
responden menilai kurang tepat dan 
tidak tepat. 

- Sebanyak 60% responden menilai puas 
terhadap metode pembelajaran yang 
diterapkan pada mata kuliah Bahasa 
Inggris, bahkan 40% menilai sangat 
puas. Tidak ada satupun responden 
menilai kurang puas dan tidak puas. 

3. Sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar. 
(X3)  
- Sebanyak 72% responden menilai soal 

evaluasi (UTS dan UAS) mata kuliah 
Bahasa Inggris berbobot atau 
berkualitas, bahkan 28% menilai sangat 
berbobot. Tidak ada satupun responden 
yang menilai soal evaluasi tidak atau 
kurang berbobot. 

- Sebanyak 60% responden menilai soal 
UTS dan UAS sesuai dengan SAP dan 
berita acara pembelajaran, bahkan 40% 
menilai sangat relevan antara apa yang 
direncanakan, diajarkan dan diujikan. 

- Sebanyak 68% responden menilai 
penilaian hasil belajar mata kuliah 
Bahasa Inggris objektif, bahkan 28% 

menilai sangat objektif. Ada 4% yang 
netral . 

4. Fasilitas sarana prasarana  pembelajaran. 
(X4)  
- Sebanyak 58,7% responden menilai 

literatur mata kuliah Bahasa Inggris 
tersedia dan mudah untuk diakses, 
bahkan 40% mengatakan mudah. 

- Sebanyak 94,7 % responden menilai 
sarana prasarana pembelajaran (kursi, 
AC, LCD, wifi, ruangan dll) sangat 
tersedia. 

- Sebanyak 97,3% responden menilai 
sangat puas terhadap kenyamanan 
fasilitas pembelajaran. 

5. Kompetensi dosen. (X5)   
- Sebanyak 72% responden menilai dosen 

pengampu mata kuliah Bahasa Inggris 
berkompeten pada bidang ilmu Bahasa 
Inggris, bahkan 28% menilai sangat 
berkompeten. 

- Sebanyak 96% responden menilai dosen 
pengampu mata kuliah Bahasa Inggris 
sangat berkompeten dalam teknik 
keterampilan mengajar. 

6. Intensitas kehadiran dosen. (X6)  
- Sebanyak 70,7% responden menilai 

jumlah kehadiran dosen selama satu 
semester dirasa cukup dalam upaya 
proses pentransferan ilmu. 

- Sebanyak 57,3 % responden menilai 
jumlah kehadiran mahasiswa selama 
satu semester dirasa cukup dalam upaya 
proses pentransferan ilmu. 

 
Dari interpretasi rekapitulasi jawaban 

responden diatas, dapat ditarik kesimpulan lagi 
bahwa proses pembelajaran mata kuliah Bahasa 
Inggris dari perspektif penilaian mahasiswa 
adalah bermutu atau berkualitas, enam dimensi 
mutu proses pembelajaran mata kuliah Bahasa 
Inggris dinilai baik oleh mahasiswa, yakni : 
Isi materi  pembelajaran mata kuliah Bahasa 
Inggris dinilai mahasiswa berkualitas. 

1. Metode pembelajaran yang  dipilih dan 
diterapkan pada mata kuliah Bahasa 
Inggris dinilai mahasiswa sudah tepat 
atau sesuai. 

2. Sistem evaluasi dan penilaian hasil 
belajar mata kuliah Bahasa Inggris dinilai 
mahasiswa sudah objektif. 

3. Fasilitas sarana prasarana  pembelajaran 
mata kuliah Bahasa Inggris dinilai 
mahasiswa sudah memenuhi atau 
lengkap sesuai kebutuhan. 
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4. Kompetensi dosen mata kuliah Bahasa Inggris dinilai mahasiswa sangat berkompeten, dari segi 
pengetahuan ilmu dan keterampilan teknis mengajar. 

5. Intensitas kehadiran dosen mata kuliah Bahasa Inggris dinilai mahasiswa sudah baik, artinya 
prosentase kehadiran dosen sangat baik. 

 
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah penilaian mahasiswa terhadap proses pembelajaran 

mata kuliah Bahasa Inggris yang dinilai baik atau bermutu ini mampu untuk meningkatkan motivasi belajar 
mahasiswa pada mata kuliah Bahasa Inggris?  Untuk bisa menjawabnya secara empiris, dilakukan dengan 
uji kausalitas dengan bantuan program aplikasi SPSS. Namun sebelumnya, untuk memenuhi persyaratan 
kelayakan data, apakah data berkualitas atau tidak, dilakukan dulu uji kualitas data dari hasil rekapitulasi 
jawaban kuisioner melalui uji reliabilitas dan uji validitas, juga dengan bantuan SPSS.  Uji reliabilitas dan uji 
validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuisioner yang dipakai sebagai instrument utama penelitian 
ini mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur atau tidak? Dalam konteks ini adalah apakah 
kuisioner yang dipakai ini mampu untuk mengukur variable kualitas proses pembelajaran dan motivasi 
belajar atau tidak? Sebelum dilakukan uji kausalitas kepadanya. Hasil uji kualitas data ditunjukkan oleh 
tabel dibawah ini : 

Tabel 3 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

 
Variabel Penelitian 

 
Pengukur Variabel 

Butir 
Perta 
nyaan 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Kete 
rangan 

 

Kualitas isi materi  
pembelajaran mata 
kuliah Bahasa Inggris. 
(X1) 

Relevansi isi materi pembelajaran dengan tujuan 
kompetensi mata kuliah dan kompetensi lulusan. 

1 0,854 Valid 

2  0,889 Valid 

Kesesuaian isi materi pembelajaran yang 
direncanakan dalam silabus/ SAP/ GBPP dengan 
realita per tatap muka. 

3 0,889 Valid 

4 0,871 
 

Valid 

Metode pembelajaran 
yang  diterapkan. (X2) 

Ketepatan pemilihan metode pembelajaran dengan 
jenis mata kuliah. 

5 0,792 Valid 

6 0,889 Valid 

Kepuasan mahasiswa terhadap metode 
pembelajaran yang diterapkan. 

7 0,889 Valid 

8 0,871 Valid 

Sistem evaluasi dan 
penilaian hasil belajar. 
(X3) 

Kualitas bobot soal evaluasi (UTS dan UAS). 9 0,787 Valid 

10 0,889 Valid 

Relevansi soal UTS dan UAS dengan SAP dan berita 
acara pembelajaran. 

11 0,871 Valid 

12 0,792 Valid 

Objektivitas penilaian hasil belajar. 13 0,854 Valid 

14 0,854 Valid 

Fasilitas sarana 
prasarana  
pembelajaran. (X4) 
 
 
 

Ketersediaan literatur dan kemudahannya untuk 
mengakses. 

15 0,889 Valid 

16 0,871 Valid 

Ketersediaan sarana prasarana yang memadahi 
(kursi, AC, LCD, wifi, ruangan dll). 

17 0,792 Valid 

18 0,787 Valid 

Kepuasan mahasiswa terhadap kenyamanan fasilitas 
pembelajaran. 

19 0,854 Valid 

20 0,854 Valid 

Kompetensi dosen. 
(X5) 

Kompetensi bidang ilmu (pengetahuan yang 
mendalam terhadap mata kuliah yang diampu). 

21 0,889 Valid 

22 0,871 Valid 

Kompetensi teknik keterampilan mengajar. 23 0,792 Valid 

24 0,854 Valid 

Intensitas kehadiran 
dosen. (X6) 

Jumlah kehadiran dosen selama satu semester. 25 0,754 Valid 

26 0,889 Valid 

Jumlah kehadiran mahasiswa selama satu semester. 27 0,871 Valid 

28 0,854 Valid 

Motivasi Belajar 
Bahasa Inggris (Y) 

Kebutuhan mencari ilmu 29 0,889 Valid 

30 0,889 Valid 
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31 0,889 Valid 

32 0,871 Valid 

Tanggung jawab 33 0,871 Valid 

34 0,892 Valid 

35 0,887 Valid 

36 0,887 Valid 

Motivasi untuk berprestasi (penghargaan) 37 0,871 Valid 

38 0,892 Valid 

39 0,871 Valid 

Aktualisasi diri 40 0,889 Valid 

41 0,871 Valid 

42 0,792 Valid 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,968 42 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

1.9677E2 85,286 ,.23503 42 
 

 Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 75 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 75 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
  

Sumber : Data diolah 
 

Dari tabel diatas diketahui bahwa data yang diperoleh dari jawaban kuisioner instrument 
penelitian ini memenuhi unsur kualitas data. Seluruh pertanyaan kuisioner, yaitu sebanyak 42 nomor 
adalah valid, hal ini bisa dilihat dari nilai Corrected Item-Total Correlation ke 42 butir pertanyaan diatas 0,6 
yaitu dalam kisaran angka 0,78 – 0,89. Data yang diolah juga reliable, hal ini bisa dilihat dari nilai Cronbach's 
Alpha sebesar 0,968. Setelah data memenuhi unsur reliabilitas dan validitas, untuk menjawab rumusan 
masalah yang kedua dari penelitian ini, atau untuk membuktikan dugaan atau hipotesis penelitian ini, 
dilakukan uji kausalitas berupa regresi berganda. Hasil analisis berganda ditunjukkan dalam tabel dibawah 
ini : 

Tabel 4 
Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0,747a 0,558 0,519 1,58983 

Predictors: (Constant), KehadiranDosen, KompetensiDosen, MetodePembelajaran, Isi Materi, 
SistemEvaluasiHasil, Fasilitas 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 216,792 6 36,132 14,295 0,000a 

Residual 171,875 68 2,528   

Total 388,667 74    

Predictors: (Constant), Kehadiran Dosen, Kompetensi Dosen, Metode Pembelajaran, Isi Materi, Sistem 
Evaluasi Hasil, Fasilitas. Dependent Variable: Motivasi Belajar 

Sumber : Data diolah 
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Dari tabel 4 diatas, diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,558 yang artinya variasi perubahan 
motivasi belajar mahasiswa Cahaya Surya pada mata kuliah Bahasa Inggris (Y) di jelaskan oleh variasi 
perubahan kualitas isi materi  pembelajaran (X1), metode pembelajaran yang  diterapkan (X2), sistem 
evaluasi dan penilaian hasil belajar (X3), fasilitas sarana prasarana pembelajaran (X4), kompetensi dosen 
(X5), dan intensitas kehadiran dosen (X6) sebesar 55, 80 % sedangkan sisanya 44, 20 % dijelaskan oleh 
faktor lain yang tidak dimasukksan dalam variabel penelitian ini. 

Dari output ANOVA diatas, diketahui nilai Fhitung sebesar 14,295 dengan signifikansi F sebesar 
0,000, karena Sig.F kurang dari taraf signifikansi 5%, maka H0 ditolak, yang artinya  kualitas isi materi  
pembelajaran (X1), metode pembelajaran yang  diterapkan (X2), sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar 
(X3), fasilitas sarana prasarana pembelajaran (X4), kompetensi dosen (X5), dan intensitas kehadiran dosen 
(X6) secara serempak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa Cahaya 
Surya pada mata kuliah Bahasa Inggris, dengan tingkat keyakinan atas penolakan H0 atau penerimaan HA ini 
sebesar 95 %. 

Mahasiswa Cahaya Surya termotivasi untuk appreciate terhadap mata kuliah Bahasa Inggris 1 
dan Bahasa Inggris 2 apabila isi materi pembelajaran selama satu semester relevan dengan tujuan 
kompetensi mata kuliah dan standar kompetensi lulusan program studi. Isi materi pembelajaran selama 
satu semester yang direncanakan dalam silabus/ SAP/ GBPP sesuai dengan realita perkuliahan selama 16 
kali tatap muka. Metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan jenis mata kuliah, menarik minat 
mahasiswa dan menimbulkan tantangan tersendiri, mahasiswa terdorong untuk aktif dan kreatif, metode 
perkuliahan yang monoton dan membosankan sangat dihindari mahasiswa. Soal evaluasi pembelajaran 
dalam bentuk UTS dan UAS sangat berbobot. Relevansi soal UTS dan UAS dengan SAP dan berita acara 
pembelajaran. Objektivitas penilaian hasil belajar. Ketersediaan literatur dan kemudahannya untuk 
mengakses. Ketersediaan sarana prasarana yang memadahi (kursi, AC, LCD, wifi, ruangan dll). Kepuasan 
mahasiswa terhadap kenyamanan fasilitas pembelajaran. Dosen pengampu memiliki kompetensi dalam 
bidang ilmu (pengetahuan yang mendalam terhadap mata kuliah yang diampu). Dosen pengampu memiliki 
kompetensi teknik keterampilan mengajar. Dosen dan mahasiswa hadir tepat waktu. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas isi materi  pembelajaran mata kuliah Bahasa 
Inggris, metode pembelajaran yang  diterapkan dalam mata kuliah Bahasa Inggris, sistem evaluasi dan 
penilaian hasil belajar, fasilitas sarana prasarana pembelajaran, kompetensi dosen pengampu mata kuliah, 
dan intensitas kehadiran dosen secara serempak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan motivasi 
belajar mahasiswa Cahaya Surya pada mata kuliah Bahasa Inggris, sehingga dari hasil ini, diharapkan 
institusi Perguruan Tinggi Cahaya Surya agar mempertahankan factor-faktor tersebut, agar supaya motivasi 
belajar mahasiswa pada mata kuliah Bahasa Inggris tetap stabil, yang akhirnya akan berdampak pada 
kompetensi mahasiswa (dan atau lulusan) dalam berkomunikasi dengan Bahasa Inggris. Penelitian 
berikutnya disarankan agar melakukan penelitian untuk semua mata kuliah, sehingga indicator pencapaian 
kompetensi lulusan diketahui secara empiric dan terukur dengan otentik.  
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