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ABSTRAK
Kompleksnya permasalahan yang muncul di masyarakat  menjadikan pendidikan tidak
hanya bertujuan menciptakan generasi cerdas tetapi generasi yang mampu beradaptasi pada
situasi–situasi tersebut, serta dapat menggunakan ilmu–ilmu yang diperoleh pada jenjang
pendidikan kehidupan sehari-hari termasuk mata pelajaran matematika melalui pendidikan
dan pembentukan karakter peserta didiknya. Salah satu caranya adalah dengan an
integrated computer based learning. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk
memperoleh gambaran tentang an integrated computer based learning dalam membentuk
karakter bangsa, (2)  meningkatkan hasil belajar mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP
Unsri Mata Kuliah Kalkulus dengan menggunakan computer based learning. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa melalui
pembelajaran yang dikondisikan seperti an integrated computer based learning dapat
membangun karakter mahasiswa serta ada peningkatan hasil belajar mahasiswa Pendidikan
Matematika FKIP Unsri Mata Kuliah Kalkulus dengan menggunakan Computer based
learning. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada:
Kemendiknas, secara tertulis untuk dapat menuangkan ide pendidikan karakter ini dalam
setiap kurikulum, mulai jenjang PAUD sampai perguruan tinggi. Puskur dan Peneliti lain,
untuk dapat mengembangkan instrumen pembelajaran yang dapat membangun karakter
bangsa dengan lebih jelas dan detail sehingga lebih mudah diterapkan dalam pembelajaran
khususnya pembelajaran matematika.
Kata Kunci : computer based learning, pembentukan karakter, hasil belajar

ABSTRACT
The problems which are coming into society make education not only to create the smart
generation,but also able to adapt to the certain situation.it is hoped that they can use the
knowledge into their daily life including mathematics through education and character
building of their students. One method can be used is an integrated computer based
learning. The aims of thisresearch are (1) toget a clear description about an integrated
computer based learning to create national building, (2) to increase the students’
achievement on the students mathematics study program of Sriwijaya University especially
on calculus subject using computer based learning. This research is an action research. The
result of this research was concluded that conditioning learning like an integrated computer
based learning may build student’s character so it is hoped tha it can increase the
students’achievements in learning mathematics in teaching and learning faculty of
Sriwijaya University on calculus subject using computer based learning. Based on the
above conclusion, the researcher suggests to Kemendiknas, to write down the idea of
character builing in education into kindegarden curricula to university. Puskur and other
researchers should develop learning instrumens to character building clearly and more
details especially in mathematics.
Key words : computer based learning, character building, achievements
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A. Pendahuluan

Perkembangan zaman khususnya di era globalisasi ini berpengaruh langsung  pada

berbagai  bidang, termasuk bidang pendidikan. Mengigat sangat kompleksnya

permasalahan yang muncul di masyarakat  maka pendidikan pun secara umum bertujuan

tidak hanya menciptakan generasi cerdas, tetapi generasi yang mampu beradaptasi pada

situasi–situasi tersebut, serta dapat menggunakan ilmu–ilmu yang diperoleh pada jenjang

pendidikan kehidupan sehari-hari termasuk mata pelajaran matematika. Sehingga

matematika harus diberikan pada semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan

perguruan tinggi agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir analogis, kritis,

sistematis, analitis dan kreatif sehingga mereka mampu memperoleh, mengelola dan

memanfaatkan informasi. Oleh karena itu perlu dibentuk karakter-karakter bangsa yang

mampu bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah tidak pasti dan kompetitif.

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk membentuk karakter bangsa oleh

karena itu setiap jenjang pendidikan diarahkan pada kurikulum yang mengarah pada

pengembangan karakter-karakter yang diinginkan. Dan guru merupakan ujung tombak

suksesnya pembentukan dan pengembangan pendidikan karakter di Indonesia.

Kurikulum Pendidikan Matematika FKIP Unsri merupakan sebuah kurikulum yang

bertujuan untuk menyiapkan guru-guru profesional dimasa mendatang. Tetapi pada

kenyataanya, pengembangan pendidikan karakter belum masuk dalam kurikulum

pembelajaran dari sekitar 140 sks yang ditempuh. Selain itu pola pembelajaran yang lebih

cenderung belajar dengan cara tradisional dan kurang mengeksplorasi berbagai alternative

strategi dalam penyelesaian masalah secara tidak langsung berpengaruh terhadap

rendahnya rasa ingin tahu, perhatian, minat, sikap ulet dan percaya dari dalam

menyelesaikan permasalahan mahasiswa serta berakibat pada rendahnya sikap menghargai

kegunaan  matematika dalam kehidupan sehari-hari.

Kalkulus merupakan salah satu mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum

Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Unsri yang bertujuan agar mahasiswa mampu

memahami konsep generalisasi dari konsep kalkulus diferensial dan integral pada

matematika dan menerapkan pengetahuan yang   dipelajari dengan masalah-masalah yang

berkaitan.

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mencobakan pembelajaran

pendidikan karakter sebagai gambaran bagi calon guru pendidikan matematika pada mata

kuliah kalkulus serta memilih strategi dan media pengajaran yang tepat serta pola
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pembelajaran yang interaktif, sehingga memungkinkan mahasiswa terlibat aktif dan dapat

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya serta melalui strategi-strategi yang

memungkinkan terbentuknya karakter-karakter seperti jujur, toleransi, kreatif, mandiri,

demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi orang lain, bersahabat/komunikatif, gemar

membaca, peduli dan tanggung jawab. Salah satu strateginya adalah dengan “an integrated

computer based learning”.

Selain itu beberapa penelitian sebelumya juga mengemukakan bahwa penggunaan

komputer dalam pembelajaran matematika juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisien

pembelajaran. Varank (2006) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis komputer

dapat meningkatkan sikap siswa terhadap penggunaan komputer seperti menurunnya

tingkat kecemasan, meningkatnya kepercayaan diri, kesukaan dan merasakan kegunaan

matematika. Naeve (2004) juga mempertegas bahwa alat bantu pembelajaran seperti di atas

dapat meningkatkan kontak kognitif dengan matematika, sebagai contoh pada konteks

pemodelan, konsep visualisasi  dan tampilan geometri menjadi lebih menarik dibanding

dengan sekedar sekumpulan rumus-rumus melalui pembelajaran mandiri, kelompok mau

pun klasikal. Sehingga pada akhirnya dapat membentuk karakter bangsa serta dapat

meningkatkan hasil belajar mahasiswa khususnya mata kuliah kalkulus.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana an integrated

computer based learning membentuk karakter bangsa?. (2) Apakah dengan menggunakan

an integrated computer based learning dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa

Pendidikan Matematika FKIP Unsri ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memperoleh gambaran tentang an

integrated computer based learning dalam membentuk karakter bangsa, (2) meningkatkan

hasil belajar mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Unsri Mata Kuliah Kalkulus dengan

menggunakan Computer based learning.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi (1) Mahasiswa, sebagai

pengalaman baru dalam pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar. (2) Dosen

lain, sebagai referensi dan inovasi dalam pembelajaran khususnya mata kuliah kalkulus.

(3) LPTK, sebagai referensi dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran

di LPTK.

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji tentang pembentukan dan

pengembangan karakter melalui pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan

matematika.
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B. KAJIAN PUSTAKA

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk

dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai

landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak (Puskur, 2010).

Puskur (2010) juga mengemukakan bahwa ada 18 karakter telah teridentifikasi

yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu (1)

Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri,

(8)Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air,

(12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar

Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, & (18) Tanggung Jawab .

Oleh karena itu pengembangan karakter dapat dilakukan dengan pengkondisian

dalam lingkungan sosial dan budaya. Salah satu caranya melalui suatu proses pendidikan

karena pendidikan tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial,budaya

masyarakat, dan budaya bangsa. Artinya proses pendidikan yang telah dikondisikan oleh

guru secara perlahan dapat membangun karakter peserta didik.

Pengkondisian dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menciptakan

proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif. Salah satu caranya dengan

menggunakan media. Karena Sadiman (2005) dan Azhar (2007) menyimpulkan bahwa

media dapat menumbuhkan motivasi belajar, mengurangi verbalitas, memberikan

pengertian atau konsep secara realita dan memungkinkan terjadinya intraksi langsung,

dapat mengakomodasikan siswa yang lamban menerima pelajaran. Selain itu dapat

memberikan iklim yang lebih bersifat efektif dengan cara lebih individual, tidak pernah

lupa, tidak pernah bosan, sehingga memungkinkan pembelajaran yang bersifat kognitif,

psikomotor, dan afektif (Dalidjo, 2008).

Banyak penelitian yang telah mengukur dan mengevaluasi pembelajaran

matematika siswa menggunakan software pembelajaran. Misalnya Perjesi (2003)

mengemukakan bahwa penggunaan software maple dalam pembelajaran matematika dapat

membuat penalaran analitik siswa berada pada level yang tinggi. Hal yang sama dipertegas

oleh Wiwatanapatahee (2010) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan

maple dalam pembelajaran kalkulus integral lipat tiga dapat mempertinggi kemampuan

belajar mandiri dan memungkinkan mahasiswa untuk interaktif dengan komputer sehingga
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dosen dan mahasiswa memiliki banyak waktu untuk fokus menyelesaikan soal-soal pada

latihan serta mengcover berbagai soal lebih dalam di kelas.

Selain itu, penelitian lain yang telah dilakukan dengan menggunakan GSP,

misalnya Quinn (Bakar, 2010) dan Furner (2007) mengemukakan bahwa penggunaan GSP

dalam pembelajaran matematika memberikan dampak positif, tidak hanya sebagai alat

dalam mensketsa tetapi juga memberikan pengetahuan yang mendalam dalam

menunjukkan grafik yang benar berdasarkan teori serta merupakan pondasi dalam

membangun ide abstrak. Bakar (2010) dan Almeqdadi (2000) juga menambahkan bahwa

selain hasil penelitiannya secara statistika sudah menunjukkan perbedaan yang signifikan,

beliau juga menyimpulkan bahwa siswa menjadi lebih akrab dalam penggunaan komputer

dan siswa juga menjadi lebih memahami konsep-konsep geometri.

Karakirik (2006), dan Yushau (2006) juga mempertegas bahwa komputer dapat

meningkatkan kemampuan intelektual dengan penemuan dan memanipulasi kekuatan

pedagogic melalui mesin (komputer) karena software-software di atas juga sesuai dengan

teori belajar konstruktivisme.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum

penggunaan ICT dalam bentuk komputer dapat meningkatkan kualitas pembelajaran,

sesuai dengan teori belajar konstruktivisme dan menumbuhkan disposisi yang positif

terhadap pembelajaran matematika.

Computer based learning (CBL) adalah sebuah konsep pembelajaran yang

menggunakan komputer sebagai media atau alat bantu untuk menyampaikan materi,

memberikan latihan dan mengukur kemajuan belajar mahasiswa (Heinich dalam Susanti,

2008).

CBL adalah sistem komputer yang dapat menghantarkan pembelajaran secara

langsung pada mahasiswa dan memungkinkan mereka untuk interaktif dengan program

pembelajaran yang tersedia (Heinich,1982: 319-320). Adapun jenis pembelajaran yang

dapat menjadi lebih efektif dengan CBL antara lain: tutorial (32%), latihan (22%),

penemuan (20%), simulasi (13%), permainan (3%) dan lain-lain (10%). Suherman

(2001:248) juga mengemukakan  bahwa komputer memiliki potensi yang besar untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika.

CBL juga dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara langsung terhadap

mahasiswa untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan dan mengetes

kemajuan belajar siswa. CBL dapat sebagai tutor yang menggantikan dosen di dalam kelas.
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CBL juga bermacam-macam bentuknya bergantung kecakapan pendesain dan pengembang

pembelajarannya, bisa berbentuk permainan (games), mengajarkan konsep-konsep abstrak

yang kemudian dikonkritkan dalam bentuk visual dan audio yang dianimasikan atau di

simulasikan. Thomas (www.jelsim.org) mengemukakan:

Banyak software yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika,berikut ini

beberapa software yang dapat digunakan dalam mata kuliah kalkulus:

1. Macromedia flash

Macromedia flash adalah sebuah program animasi yang telah banyak digunakan

oleh aminator untuk menghasilkan animasi yang profesional (Madcoms, 2007 :3).

Macromedia flash merupakan program yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi-

aplikasi animasi seperti CBT (computer based training), presentasi, aplikasi internet dan

lain-lain. Keunggulan dari program macromedia flash dibanding program lain, antara lain:

Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek yang lain, Dapat

membuat perubahan transparansi warna dalam movie, Dapat membuat perubahan animasi

dari satu bentuk ke bentuk lain, Dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur

yang telah ditetapkan, Dapat dikonversi dan dipublikasikan ke tipe lain, Dapat mengolah

dan membuat animasi dari objek Bitmap, Flash program animasi berbasis vektor memiliki

fleksibilitas dalam pembuatan objek-objek vektor.

2. Microsoft Excel

Microsoft excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang

dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk system operasi Microsoft

windows. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik

3. Maple

Maple adalah program computer yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1980 oleh

grup Symbolic computation di University of Waterloo Ontario, Kanada untuk keperluan

bidang matematika, statistika dan komputasi aljabar.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan

Matematika kelas Palembang yang mengambil mata kuliah Kalkulus yang terdiri dari 29

orang mahasiswa.. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Komputer Program Studi

www.jelsim.org
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Pendidikan Matematika FKIP Unsri. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun

akademik 2010/2011

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari beberapa siklus.

Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi seperti

gambar di bawah ini

3. Alat Pengumpulan Data

1. Catatan kegiatan dilakukan untuk melihat aktivitas mahasiswa selama

pembelajaran

2. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa setelah

pembelajaran (computer based learning)

Perencanaan
 Menyiapkan silabus dan SAP
 Membuat lembar observasi dan aspek-aspek

yang diamati
 Membuat soal tes
 Menyiapkan materi pembelajaran (hand out)
 Menyiapkan software yang akan digunakan pada

pembelajaran (computer based learning)



Tindakan
 Dosen menjelaskan materi yang dipelajari
 Dosen mengajak mahasiswa menggunakan

software computer guna membantu mahasiswa
dalam memperjelas konsep yang sedang mereka
pelajari

 Mahasiswa mendiskusikan beberapa soal
pemecahan masalah

 Beberapa mahasiswa mempresentasikan hasil
diskusinya

Refleksi
 melihat tingkat keberhasilan mahasiswa selama

proses pembelajaran berlangsung khususnya
ketika menggunakan software komputer

 Kegiatan yang dilakukan apakah dapat
membangun karakter

 Kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan
hasil belajar mahasiswa.

 Hasil analisis data ini akan menjadi acuan untuk
merencakan siklus berikutnya.

C.

Observasi
 kesesuaian pelaksanaan dengan rencana pembelajaran,

 tindakan diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang
diinginkan pada setiap kali tatap muka.

 menentukan tingkat keberhasilan, pencapaian tujuan
tindakan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi
mahasiswa selama pembelajaran berlangsung secara
keseluruhan dalam satu kali siklus.
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4. Analisis Data

Data Observasi dan Tes

Data hasil tes akan dianalisis secara deskriftif kualitatif menggunakan skala Likert

seperti berikut:

Tabel  Kategori  Tes

Skor Hasil Tes Nilai relatif Kategori
86 - 100
71 - 85
56 - 70
40 - 55
0 -39

A
B
C
D
E

Sangat baik
Baik

Cukup
Kurang baik

Buruk
(Modifikasi Nasoetion, 2007)

5. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan penelitian ini dapat ditinjau dari hasil belajar mahasiswa dalam

menyelesaikan soal-soal pada tiap siklusnya. Apa bila siklus pertama ke siklus kedua

belum ada peningkatan, maka dilanjutkan pada siklus berikutnya. Dan penelitian dikatakan

berhasil jika siklus berikutnya lebih baik dari siklus sebelumnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 selalu dimulai dengan tahap perencanaan, adapun

langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

 Menyiapkan silabus dan SAP

Pada siklus 1, 2 dan 3 berfokus pada materi limit, kekontinuan dan turunan. peneliti

menyiapkan dua SAP untuk masing-masing siklus.

 Membuat lembar observasi dan aspek-aspek yang diamati

Tahap selanjutnya adalah membuat lembar observasi dan aspek-aspek yang

diobservasi. Lembar observasi ini digunakan untuk melihat aktivitas selama proses

pembelajaran berlangsung. Berdasarkan tujuan itu, maka aspek yang diamati secara umum

terbagi tiga yaitu aspek dosen, aspek mahasiswa, dan aspek kelas.

 Membuat soal tes

Tahap ketiga dari perencanaan siklus satu adalah membuat soal tes. Soal tes ini

digunakan untuk melihat peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam pembelajaran

menggunakan computer based learning

 Menyiapkan materi pembelajaran (hand out)
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Sebagai pelengkap, peneliti juga menyiapkan hand out dalam bentuk print screen dari

materi yang ada dalam macromedia flash.

 Menyiapkan software yang akan digunakan pada pembelajaran (computer based

learning)

Selain macromedia flash, peneliti juga menyiapkan software lain yang membantu

pembelajaran kalkulus. Software lain ini adalah microsoft excel.

SIKLUS 1

Pada siklus 1, kegiatan pembelajaran pembelajaran secara umum adalah

pembelajaran menggunakan software microsoft excel dan macromedia flash. Software

tersebut digunakan untuk mempermudahkan memahami konsep kalkulus, memeriksa hasil

pekerjaan mahasiswa, menganalisisnya serta membandingkannya dengan kegiatan

sebelumnya. Adapun langkah-langkah pada tahap ini secara rinci adalah sebegai berikut:

Kegiatan Awal dimulai dengan introduction, menyampaikan tujuan pembelajaran,

melakukan apersepsi dengan cara mengingat kembali materi yang telah dipelajari dan

melakukan motivasi dengan menunjukkan pentingnya materi ini untuk pembelajaran yang

lain.

Kegiatan Inti pertemuan pertama dimulai dengan dosen menjelaskan konsep dasar

limit, limit sepihak (limit kanandan limit kiri) secara umum. Kemudian dosen meminta

mahasiswa membentuk kelompok dan meminta mereka mendiskusikan beberapa soal

tentang konsep dasar limit menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya dosen mengajak

mahasiswa untuk mendiskusikan pekerjaan kelompok temannya.

Pada pertemuan kedua, dimulai dengan penjelasan dosen mengenai sifat-sifat limit

secara aljabar, selanjutnya dosen meminta mahasiswa membentuk kelompok dan meminta

mereka mendiskusikan beberapa soal yang berhubungan dengan sifat-sifat limit yang

terdapat dalam Macromedia flash. Kemudian dosen mengajak mahasiswa untuk

mendiskusikan pekerjaan kelompok temannya.

Kegiatan akhir untuk setiap pertemuan baik pertemuan 1 dan pertemuan 2, refleksi,

dosen bersama mahasiswa juga selalu menyimpulkan materi yang dipelajari pada

pembelajaran hari itu.
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Gambar. Mahasiswa sedang melakukan pembelajaran menggunakan CBL

Observasi dan Evaluasi

Selain lembar observasi, peneliti juga meminta seorang observer untuk mencatat

kegiatan yang dilakukan selama  dilakukan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana

kesesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dengan rencana pembelajaran, serta sejauh

mana pelaksanaan tindakan diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan

pada setiap kali tatap muka. Hasil observasi dan catatan kegiatan menyimpulkan bahwa

secara umum pembelajaran menggunakan computer based learning dapat mengaktifkan

mahasiswa, dan catatan kegiatan secara umum juga menyimpulkan bahwa secara umum

mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran menggunakan software microsoft excel.

Microsoft excel lebih menuntut pemahaman lebih dari konsep matematika sebelumnya,

karena siswa selalu memulai dengan menentukan daerah asal fungsi, kemudian rumus

fungsi dan yang terakhir menentukan sketsa untuk menganalisis.

Tetapi dengan komputer, mahasiswa dapat menemukan konsep dari limit, selain itu

mereka juga dituntut mandiri dengan komputer yang dipersiapkan untuk masing-masing

mahasiswa, mahasiswa juga menjadi lebih aktif dan kreatif, dan tertantang untuk mencoba

mencari solusi penyelesaian soal secara mandiri dan selanjutnya dilakukan diskusi

kelompok dan kelas guna membangun komunikasi antar mahasiswa serta membentuk rasa

saling menghargai, toleransi, peduli dan tanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan

dosen.

Selain itu diakhir siklus pertama ini juga dilakukan evaluasi untuk melihat

peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam menggunakan computer based learning, dalam

hal ini penggunaan macromedia flash dan micrososft excel. fungsi utama evaluasi adalah

menentukan tingkat keberhasilan, pencapaian tujuan tindakan serta kesulitan-kesulitan

yang dihadapi mahasiswa selama pembelajaran berlangsung secara keseluruhan dalam satu

kali siklus. Berikut hasil evaluasinya.
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Tabel Hasil belajar siklus 1

Skor Hasil Tes Frekuensi Kategori
86 - 100
71 - 85
56 - 70
40 - 55
0 -39

0
0
7
22
0

Sangat baik
Baik

Cukup
Kurang baik

Buruk

Refleksi

Hasil yang diperoleh setiap tatap muka dikumpulkan dan dianalisis. Dari hasil

analisis, dosen dapat melihat tingkat keberhasilan mahasiswa selama proses pembelajaran

berlangsung khususnya ketika menggunakan software komputer macromedia flash dan

Microsoft excel dalam memahami konsep matematika dan mendiskusikan soal pemecahan

masalah serta peningkatannya terhadap hasil belajar mahasiswa.

Hasil refleksi menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa dapat mengikuti

pembelajaran menggunakan macromedia flash dan microsoft excel, hanya saja mahasiswa

merasakan kesulitan jika ada suatu fungsi yang jika didekati dari kanan dan dari kiri

menghasilkan sesuatu yang tidak sama, misalnya
x

x
xf )( , fungsi tersebut akan

membingungkan mahasiswa.

Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang

mendapat nilai < 55. berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merencakan siklus

berikutnya berdasarkan acuan-acuan di atas.

SIKLUS 2

Kegiatan Inti pertemuan pertama dimulai dengan dosen menjelaskan konsep dasar limit

tak hingga dengan bantuan grafik yang terdapat dalam macromedia flash. Kemudian dosen

meminta mahasiswa membentuk kelompok dan meminta mereka mendiskusikan beberapa

soal tentang konsep dasar limit tak hingga menggunakan Maple calculator. Selanjutnya

dosen mengajak mahasiswa untuk mendiskusikan pekerjaan kelompok temannya.

Pada pertemuan kedua, dimulai dengan penjelasan dosen mengenai sifat-sifat limit

secara aljabar, selanjutnya dosen meminta mahasiswa membentuk kelompok dan meminta

mereka mendiskusikan beberapa soal yang berhubungan dengan sifat-sifat limit yang

terdapat dalam Macromedia flash. Kemudian dosen mengajak mahasiswa untuk

mendiskusikan pekerjaan kelompok temannya.
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Kegiatan akhir untuk setiap pertemuan baik pertemuan 1 dan pertemuan 2, selain

melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang dilakukan menggunakan maple calculator

dan macromedia flash, dosen bersama mahasiswa juga selalu menyimpulkan materi yang

dipelajari pada pembelajaran hari itu.

Observasi dan Evaluasi

Seperti halnya siklus 1, selain lembar observasi, peneliti juga meminta seorang

observer untuk mencatat kegiatan yang dilakukan selama  dilakukan untuk mengetahui

sejauh mana kesesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dengan rencana pembelajaran,

serta sejauh mana pelaksanaan tindakan diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang

diinginkan pada setiap kali tatap muka. Hasil observasi dan catatan kegiatan

menyimpulkan bahwa secara umum pembelajaran menggunakan computer based learning

dapat mengaktifkan mahasiswa. Mahasiswa merasa lebih mudah menganalisis berbagai

masalah menggunakan maple calculator. Mahasiswa menggunakan program maple sama

halnya seperti menggunakan kalkulator. Dan catatan kegiatan secara umum juga

menyimpulkan bahwa secara umum mahasiswa lebih mudah mengikuti proses

pembelajaran.

Tetapi dengan maple komputer, mahasiswa dapat lebih mudah menemukan konsep,

karena tidak sesulit yang dilakukan di microsoft excel. Selain itu, karena proses

pembelajaran hampir sama dengan siklus 1, jadi mereka juga dituntut mandiri dengan

komputer yang dipersiapkan untuk masing-masing mahasiswa, mahasiswa juga menjadi

lebih aktif dan kreatif, dan tertantang untuk mencoba mencari solusi penyelesaian soal

secara mandiri dan selanjutnya dilakukan diskusi kelompok dan kelas guna membangun

komunikasi antar mahasiswa serta membentuk rasa saling menghargai, toleransi, peduli

dan tanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan dosen.

Selain itu diakhir siklus kedua ini juga dilakukan evaluasi untuk melihat

peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam menggunakan computer based learning, dalam

hal ini penggunaan macromedia flash dan maple. Meskipun pembelajaran dilakukan

menggunakan komputer, tetapi proses evaluasi masih dilakukan secara manual. Berikut

hasil evaluasinya.
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Tabel Hasil belajar siklus 2

Skor Hasil Tes Frekuensi Kategori
86 - 100
71 - 85
56 - 70
40 - 55
0 -39

0
15
14
0
0

Sangat baik
Baik

Cukup
Kurang baik

Buruk

Refleksi

Hasil refleksi menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa dapat mengikuti

pembelajaran menggunakan macromedia flash dan maple calculator, lebih mudah

dipahami dan digunakan mahasiswa hanya saja mahasiswa merasakan kesulitan jika ada

suatu fungsi yang berbentuk fungsi rasional, misalnya
1

1
)(

2 


x
xf . Meskipun secara

kasat mata dapat disimpulkan bahwa fungsi di atas tidak kontinu pada x =1 dan x = -1,

tetapi untuk analisis lebih lanjut mahasiswa cenderung perlu mengetahuui sketsanya untuk

membuktikan kebenaran bahwa fungsi di atas tidak kontinu. Dan apakah juga kontinu di

titik tak hingga.

Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang

terkategori cukup. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merencakan siklus berikutnya

berdasarkan acuan-acuan di atas.

SIKLUS 3

Pada siklus 3, kegiatan pembelajaran pembelajaran secara umum adalah

pembelajaran menggunakan software maple dan macromedia flash. Software tersebut

digunakan untuk mempermudahkan memahami konsep kalkulus, memeriksa hasil

pekerjaan mahasiswa, menganalisisnya serta membandingkannya dengan kegiatan

sebelumnya. Adapun langkah-langkah pada tahap ini secara rinci adalah sebegai berikut:

Kegiatan Awal dimulai dengan introduction, menyampaikan tujuan pembelajaran,

melakukan apersepsi dengan cara mengingat kembali materi yang telah dipelajari dan

melakukan motivasi dengan menunjukkan pentingnya materi ini untuk pembelajaran yang

lain.

Kegiatan Inti pertemuan pertama dimulai dengan dosen menjelaskan konsep dasar

turunan, serta aturan yang berlaku untuk fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian dosen

meminta mahasiswa membentuk kelompok dan meminta mereka mendiskusikan beberapa
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soal tentang konsep dasar turunan yang terdapat dalam macromedia flash menggunakan

Maple. Selanjutnya dosen mengajak mahasiswa untuk mendiskusikan pekerjaan kelompok

temannya.

Pada pertemuan kedua juga dimulai dengan penjelasan dosen mengenai konsep

maksimum dan minimum, selanjutnya dosen meminta mahasiswa membentuk kelompok

dan meminta mereka mendiskusikan beberapa soal yang berhubungan dengan turunan

yang terdapat dalam Macromedia flash. Kemudian dosen mengajak mahasiswa untuk

mendiskusikan pekerjaan kelompok temannya.

Kegiatan akhir untuk setiap pertemuan baik pertemuan 1 dan pertemuan 2, juga

diakhiri dengan refleksi, dosen bersama mahasiswa juga selalu menyimpulkan materi yang

dipelajari pada pembelajaran hari itu.

Observasi dan Evaluasi

Selain lembar observasi, peneliti juga meminta seorang observer untuk mencatat

kegiatan yang dilakukan selama  dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian

antara pelaksanaan pembelajaran dengan rencana pembelajaran, serta sejauh mana

pelaksanaan tindakan diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan pada

setiap kali tatap muka. Hasil observasi dan catatan kegiatan menyimpulkan bahwa secara

umum pembelajaran menggunakan computer based learning dapat mengaktifkan

mahasiswa, dan catatan kegiatan secara umum juga menyimpulkan bahwa secara umum

mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran.

Meskipun maple lebih sulit dari maple komputer, tetapi mahasiswa tetap dapat

dengan mudah membangun dan menemukan konsep. Selain itu, karena proses

pembelajaran hampir sama dengan siklus 1dan 2, jadi mereka juga dituntut mandiri dengan

komputer yang dipersiapkan untuk masing-masing mahasiswa, mahasiswa juga menjadi

lebih aktif dan kreatif, dan tertantang untuk mengekslorasi maple guna menemukan

konjektur dalam menarik kesimpulan dalam mencari solusi penyelesaian soal secara

mandiri. Karena maple membutuhkan pemahaman lebih dalam penggunaannya, hal ini

secara tidak langsung membuat diskusi kelompok menjadi optimal dan untuk menyamakan

persepsi, selanjutnya dilakukan diskusi kelas. Melalui diskusi kelas ini komunikasi antar

mahasiswa serta bentuk rasa saling menghargai, toleransi, peduli dan tanggung jawab

penuh atas tugas yang diberikan dosen secara otomatis terbentuk.
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Selain itu diakhir siklus ketiga ini juga dilakukan evaluasi untuk melihat

peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam menggunakan computer based learning, dalam

hal ini penggunaan macromedia flash dan micrososft excel. fungsi utama evaluasi adalah

menentukan tingkat keberhasilan, pencapaian tujuan tindakan serta kesulitan-kesulitan

yang dihadapi mahasiswa selama pembelajaran berlangsung secara keseluruhan dalam satu

kali siklus.

Tabel Hasil belajar siklus 3

Skor Hasil Tes Frekuensi Kategori
86 - 100
71 - 85
56 - 70
40 - 55
0 -39

7
19
3
0
0

Sangat baik
Baik

Cukup
Kurang baik

Buruk

2. Refleksi

Hasil observasi dan evaluasi menunjukkan bahwa pada siklus ketiga menunjukkan

bahwa > 50% hasil belajar mahasiswa sudah terkategori baik, sehingga  peneliti dapat

menyimpulkan bahwa penelitian ini cukup memberikan dampak positif terhadap hasil

belajar mahasiswa.

Pembahasan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan CAL dalam proses pembelajaran

secara umum sudah baik, meskipun pada awal dari masing-masing siklus menunjukkan

bahwa mahasiswa mengalami kebingungan, selain itu penggunaan macromedia flash,

maple dan microsoft excel yang tidak terintegrasi dalam satu worksheet membuat

mahasiswa harus bolak-balik windows. Sebaliknya karena materi telah dituangkan dalam

macromedia flash, hal ini membuat mahasiswa materi apa saja serta kemana arah materi

yang akan dipelajarinya.

Hasil observasi menunjukkan pembelajaran berbasis CAL ini akan lebih efektif jika

dilakukan dalam bentuk kelompok. Selain CAL ini merupakan hal baru bagi mereka, hal

ini membuat mahasiswa menjadi lebih aktif dan memungkin berfikir lebih kritis. Tetapi

mahasiswa masih mengalami kesulitan ketika harus menyelesaikan soal yang bentuknya

pemecahan masalah. Meskipun pada siklus ke tiga > 50% mahasiswa sudah terkategori

baik, tetapi masih ada 3 mahasiswa yang mendapat mendapat skor kurang dari 70.

Berikut kesalahan jawaban mahasiswa yang mendapat skor kurang dari 70.
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Responden 1.

Seperti berikut. Seekor semut merayap sepanjang parabola y = 4 - x2 dari kiri ke kanan.

Jika seekor lala-laba berada pada titik (4,0). Berapa jarak laba-laba dan semut ketika

pertama kali melihat semut.

Penyelesaian.

Berdasarkan gambar di atas, mahasiswa tersebut menyimpulkan

Karena y = 4 – x2 memotong sb y (x=0) pada titik (0,4) dan laba-laba berada pada titik

(4,0), maka jarak laba-laba ke semut adalah

24

1616

)40()04(

)()(

22

2
12

2
12







 yyxxd

Berdasarkan jawaban di atas, jelas bahwa mahasiswa tersebut tidak memahami

konsep turunan, yang menyatakan bahwa turunan pertama fungís adalah gradien dari satu

garis singgung. Dan ternyata hampir semua mahasiswa mengalami kesalahan konsep

dalam menjawab soal di atas.

Hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa penanaman konsep khususnya untuk

bentuk problem solving harus lebih ditekankan lagi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa

terbiasa dan tidak cenderung pada soal rutin saja.

(0,4)

(4,0)
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

a. Melalui pembelajaran yang dikondisikan seperti an integrated computer based

learning dapat membangun karakter mahasiswa.

b. Ada peningkatan hasil belajar mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Unsri Mata

Kuliah Kalkulus dengan menggunakan Computer based learning.

Saran Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada:

 Kemendiknas, secara tertulis untuk dapat menuangkan ide pendidikan karakter ini

dalam setiap kurikulum, mulai jenjang PAUD sampai perguruan tinggi.

 Puskur dan Peneliti lain, untuk dapat mengembangkan instrumen pembelajaran yang

dapat membangun karakter bangsa dengan lebih jelas dan detail sehingga lebih

mudah diterapkan dalam pembelajaran khususnya pembelajaran matematika.
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