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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari penerapan Program Pembelajaran
Audio Interaktif/PAI (Interactive Audio Instruction IAI) Untuk Meningkatkan Aktivitas dan
Kreativitas Belajar mahasiswa kelas Paser pada Mata Kuliah SBM PAUD di Prodi PG-PAUD.
Penelitian ini merupakan pengembangan metode pembelajaran. Penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas (Class Action Research) yaitu suatu penelitian yang dikembangkan
oleh peneliti yang sekaligus berperan sebagai dosen pengampu mata kuliah SBM PAUD untuk
mahasiswa kelas Paser Prodi PG-PAUD FKIP UNS.
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa semester 3 kelas Paser Prodi PG-PAUD FKIP
UNS, yang berjumlah 49 orang. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 5 bulan yaitu
mulai bulan Juni sampai dengan Oktober 2011. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi:
(1) lembar kuisioner pra dan pasca tindakan, (2) Lembar observasi untuk pengamatan pada
aktivitas dalam pembelajaran SBM dengan penerapan PAI (Pembelajaran Audio Interaktif), (3)
Lembar observasi untuk pengamatan pada kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran SBM
dengan penerapan PAI (Pembelajaran Audio Interaktif , dan (3) Soal2 tes setelah UK1 dan
setelah penerapan pembelajaran Strategi Belajar Mengajar PAUD dengan penerapan PAI
(Pembelajaran Audio Interaktif).
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis
deskriptif digunakan untuk menerangkan keadaan data penelitian yaitu proses dan hasil
penerapan PAI pada pembelajaran Strategi Belajar Mengajar PAUD untuk meningkatkan
aktivitas dan kreativitas belajar mahasiswa . Selain itu juga digunakan analisis statistik sederhana
berupa prosentase untuk menyajikan data penelitian. Untuk mengetahui tingkat
keberhasilan/prestasi belajar SBM PAUD mahasiswa kelas Paser maka skor pencapaian pada
siklus 1 dibandingkan dengan nilai pada UK 1, dan hasil Siklus 2 dan ke 3 dibandingkan dengan
pencapaian pada siklus sebelumnya.
Dapat disimpulkan bahwa penerapan Program Audio Interaktif dalam pembelajaran
strategi belajar mengajar PAUD dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas sehingga hasil
belajar mahasiswa menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu perolehan hasil belajar
sampai dengan siklus ke 3 sudah tidak ada lagi mahasiswa yang memperoleh hasil belajar
dibawah 60. Bahkan yang mendapatkan 80 sebanyak 26 mahasiswa.
PENDAHULUAN
Mata kuliah Strategi Belajar Mengajar di PG PAUD merupakan mata kuliah
rumpun Ilmu Pendidikan yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa sebagai calon guru
1

