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ABSTRAK 

 

Model Pembelajaran Matematika yang Berbasis Kompetensi 

  

Sunar Rochmadi, Nuryadin Eko Rahardjo dan Agus Santoso 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai Matematika mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan yang diajar dengan 

pendekatan berbasis kompetensi serta ingin mencari hambatan apa saja dalam PBM 

dengan metode pembelajaran berbasis kompetensi. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan di kelas dan  dilakukan pada 

saat peneliti mengajar mata kuliah Matematika pada semester gasal tahun 2004. 

Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil dan Perencanaan 

yang berjumlah 23 orang. Pengumpulan nilai matematika dilakukan pada saat 

mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas dan mengerjakan tes. Penelitian ini dilakukan 

dalam dua siklus, Siklus pertama dengan materi pembelajaran Persamaan Kuadrat 

dan Persamaan Linier Simultan. Pada siklus pertama tersebut dilakukan dua kali 

tugas dan tes pertama serta tes pertama ulangan, sedangkan pada siklus kedua 

mahasiswa diberikan satu tugas dan tes kedua serta tes kedua ulangan. Data 

dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Setelah diadakan kegiatan PBM mata kuliah Matematika dengan pendekatan 

berbasis kompetensi, nilai Matematika bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Teknik Sipil dan Perencanaan mengalami peningkatan, baik jumlah mahasiswa yang 

lulus maupun nilai rata-rata tes pada masing-masing siklusnya. Dari mahasiswa 

sebanyak 23 orang, yang tidak lulus pada siklus pertama berjumlah dua orang dan 

pada siklus kedua semua mahasiswa lulus. Nilai tes rata-ratanya juga mengalami 

peningkatan, yaitu dari 6,9 menjadi 8,9. Peningkatan prestasi ini tidak terlepas dari 

proses pembelajaran yang dilakukan, mulai dari pemberian modul, latihan 

mengerjakan contoh soal di kelas, pengerjaan tugas dan pengerjaan soal tes. Koreksi 

atas kekeliruan mahasiswa dalam mengerjakan latihan di kelas, tugas dan soal tes, 

mendorong mahasiswa untuk perbaikan selanjutnya. Hambatan yang dialami pada 

kegiatan PBM berbasis kompetensi ini hanya masalah padatnya jadual mahasiswa 

dalam mengikuti perkuliahan dan banyaknya libur nasional, sehingga hal ini akan 

mengurangi intensitas bimbingan dosen terhadap mahasiswa. 

 

Kata kunci : Pembelajaran Matematika, pembelajaran berbasis kompetensi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk dapat berkiprah dalam persaingan bebas Indonesia memerlukan 

keunggulan. Faktor utama yang menentukan keunggulan adalah sumber daya 

manusia yang memiliki keahlian profesional dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK), karena kadar keahlian profesional tenaga kerja yang terlibat 

dalam proses produksi akan menentukan mutu, biaya produksi, efisiensi waktu, dan 

penampilan akhir produk industri. 

Pendidikan sebagai sarana utama pembangunan sumber daya manusia, harus 

secara jelas berperan membentuk mahasiswa menjadi asset bangsa, yaitu sumber 

daya manusia yang produktif dan berpenghasilan, serta mampu menciptakan produk 

unggul industri yang siap untuk menghadapi persaingan pasar global. 

Sistem pendidikan nasional perlu dikembangkan dengan memperhatikan 

tuntutan perkembangan jaman. Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan subject 

matter yang selama ini dikembangkan ternyata belum mampu menjawab tantangan 

peningkatan kualitas seperti yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dikembangkan 

suatu model pembelajaran yang dapat menjamin penguasaan kompetensi dan sistem 

evaluasi yang dapat merekomendasi kelulusan tamatan yang menjamin penguasaan 

kompetensi.  
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Mulai Tahun Akademik 2003/2004, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Yogyakarta (FT UNY) sudah menerapkan kurikulum baru yang berbasis kompetensi. 

Dalam implementasi selama satu tahun, dapat dikatakan kegiatan Proses Belajar 

Mengajarnya (PBM) tidak ada bedanya dengan kurikulum sebelumnya (Kurikulum  

Tahun 2000). Hal ini dikarenakan fasilitas yang mendukung, khususnya modul, Job 

Sheet dan Lab Sheet belum disiapkan, sehingga hal ini secara langsung akan 

mengganggu kegiatan PBM yang berbasis kompetensi. Kegiatan pembelajaran yang 

berbasis kompetensi salah satu diantaranya adalah tersedianya fasilitas modul. 

Mahasiswa sebelum masuk dalam kegiatan PBM harus sudah mempelajari 

sebelumnya, dengan menggunakan modul.  

Berdasarkan hasil penelitian dari Suci Anggoro (2003) di SMK 2 Depok, 

Sleman,  pembelajaran dengan berbasis kompetensi akan mengalami perubahan yang 

cukup signifikan dari pesertra didik. Perubahan tersebut antara lain : kompetensi 

siswa atau nilai yang dicapai akan mengalami peningkatan, terbentuknya tingkat 

kemandirian siswa, peningkatan kerjasama dengan teman untuk saling tolong 

menolong, siswa lebih bertanggung jawab dengan pekerjaannya, serta siswa 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi, hal ini dikarenakan pembelajaran berbasis 

kompetensi lebih menekankan pada kebutuhan individu. 

Salah satu mata kuliah yang mendasari dan mendukung semua perkuliahan di 

bidang Teknik Bangunan adalah Matematika. Mata kuliah Matematika di Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, berbobot 2 SKS. Berdasarkan hasil 

dokumentasi dari Bagian Pengajaran, secara keseluruhan Indeks Prestasi mahasiswa 
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pada mata kuliah Matematika masih di bawah 2,75. Hal ini dikarenakan tingkat 

pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah tersebut masih abstrak (mahasiswa belum 

sepenuhnya memahami dan belum tahu manfaat mata kuliah Matematika).  Indeks 

prestasi ini masih jauh dari harapan Jurusan, yaitu semua mata kuliah diharapkan  

indeks prestasinya di atas 2,75. Hal ini untuk mengantisipasi, agar lulusan dapat 

berkompetisi dalam mencari pekerjaan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini 

dengan merubah model pembelajarannya, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi 

secara seutuhnya, yaitu dari persiapan, pelaksanaan (pendekatan terhadap 

mahasiswa, sistem pengajarannya, serta soal-soal harus mengacu kebutuhan di 

lapangan), tersedianya sarana pendukung PBM  (seperti modul), media pembelajaran 

yang digunakan serta sistem evaluasinya, yaitu mengacu pada Penilaian Acuan 

Patokan (PAP). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diajukan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah keadaan nilai Matematika dari mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Sipil dan Perencanaan yang diajar dengan pendekatan berbasis 

kompetensi ? 

2. Hambatan apa saja yang timbul dari kegiatan pembelajaran Matematika yang 

berbasis kompetensi ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui : 

1.  Kondisi nilai Matematika mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan yang diajar dengan pendekatan berbasis kompetensi. 

2.  Hambatan apa saja yang dialami oleh dosen dan mahasiswa dalam PBM dengan 

metode pembelajaran berbasis kompetensi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan pembelajaran Matematika yang berbasis kompetensi akan 

bermanfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu bagi mahasiswa maupun dosen.  

1. Manfaat secara teoritis, yaitu sebagai bahan kajian/rujukan pembelajaran berbasis 

kompetensi, khususnya untuk mata kuliah teori. 

2.   Manfaat Praktis 

a.  Bagi Mahasiswa : 

1) Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan Matematika secara 

komprehensip. 

2) Mahasiswa akan lebih termotivasi dalam belajar, karena pembelajaran 

berbasis kompetensi lebih mendekatkan kepada kebutuhan di lapangan. 

3) Mahasiswa menerima contoh secara langsung model pembelajaran 

kompetensi, sehingga diharapkan dapat berguna sebagai bekal untuk 

mengajar.  
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4). Mahasiswa akan lebih bertanggung jawab terhadap mata kuliah yang 

diambilnya. 

b.  Manfaat Bagi Dosen 

1). Sebagai awal perubahan dalam sistem pembelajaran kepada mahasiswa, 

khususnya pada mata kuliah teori. 

2). Dosen mempunyai kepuasan tersendiri, bilamana ada peningkatan 

kompetensi / indeks prestasi dari mahasiswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERTANYAAN PENELITIAN 

 

A. Kajian Pustaka 

1.   Pengertian Pendidikan  Berbasis Kompetensi  

Penggunaan pembelajaran berbasis kompetensi dimaksudkan agar lulusan 

memiliki kemampuan sekaligus berkewenangan. Seseorang dapat dikatakan 

berkompeten jika seseorang dapat mengerjakan suatu tugas/pekerjaan yang dilandasi 

oleh ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai unjuk kerja yang disyaratkan 

(Fuad Alhamidy, 2004). Oleh karena itu penggunaan pendekatan tersebut 

mengandung makna bahwa program pendidikan di sekolah/perguruan tinggi yang 

mencetak guru-guru teknik harus terstandar, mulai dari profil kompetensi, deskripsi 

program, bahan pembelajaran, penyelenggaraan program hingga tahap evaluasi dan 

sertifikasi.   

Pengertian pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi atau Competency 

Based Training (CBT) menurut Australian Team Leader (ATL) (2002) adalah sebuah 

sistem pelatihan kejuruan dan penilaian yang berdasarkan pada standar kompetensi 

yang ditentukan industri. Sebuah standar kompetensi adalah spesifikasi dari 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan di tempat kerja untuk melakukan 

pekerjaan, aplikasi pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar kinerja yang 

dibutuhkan dalam pekerjaan. 
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CBT sudah digunakan dan dikembangkan di negara-negara maju antara lain 

Jerman, Inggris, Amerika, Kanada, Selandia Baru dan Australia. CBT memberi 

tekanan pada apa yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagai hasil dari pelatihan 

(output), bukan pada jumlah kehadiran dalam pelatihan (input).  

Ada beberapa konsep yang memberi arah pada pengembangan konsep CBT, 

seperti teori tentang belajar tuntas oleh Bloom, penilaian dengan acuan kriteria oleh 

Pophan, pengujian kompetensi minimal dan belajar terprogram oleh Skinner. Konsep 

yang dikembangkan oleh ahli-ahli ini pada dasarnya ada tiga hal yang menjadi 

fokusnya yaitu, konsep tentang belajar tuntas (mastery learning), penggunaan modul, 

dan perencanaan penilaian yang mengukur tingkah laku yang dapat diamati. 

Belajar tuntas adalah suatu filsafat yang mengatakan bahwa dengan sistem 

pengajaran yang tepat semua mahasiswa dapat belajar dengan hasil yang baik dari 

hampir seluruh materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. (Suryosubroto 1996 : 96). 

Materi pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mencapai tujuan pendidikan 

tersebut dibagi ke dalam unit-unit di mana setiap unit terdiri dari bahan-bahan 

pelajaran yang diurutkan secara singkat dan sistemik dari yang mudah ke bahan yang 

sukar. Setiap mahasiswa diharuskan menguasai satu unit kompetensi sebelum 

diperbolehkan untuk mempelajari unit kompetensi berikutnya. Bagi mahasiswa yang 

gagal menguasai satu unit kompetensi tertentu harus diberikan perbaikan. 

Pembelajaran dengan pendekatan konsep belajar tuntas memiliki ciri-ciri : 

a. Pengajaran didasarkan atas tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditentukan 

terlebih dahulu.  
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Ini berarti bahwa tujuan dari strategi belajar mengajar adalah agar hampir 

semua mahasiswa dapat mencapai tingkat penguasaan tujuan pendidikan. Jadi 

cara belajar mengajar maupun alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan mahasiswa harus berhubungan erat dengan tujuan-tujuan 

pendidikan yang akan dicapai. 

b. Memperhatikan perbedaan individu.  

Yang dimaksud dengan perbedaan di sini adalah perbedaan mahasiswa dalam 

hal menerima rangsangan dari luar dan dalam dirinya serta laju belajarnya.  

c. Evaluasi dilakukan secara kontinu dan didasarkan atas kriteria. 

Hal ini diperlukan agar dosen dapat menerima umpan balik yang cepat, sering 

dan sistematis. Jadi evaluasi dilakukan pada awal, selama dan pada akhir 

proses belajar mengajar berlangsung. 

d. Menggunakan program perbaikan dan pengayaan.  

Program perbaikan (remedial teaching) dan pengayaan (enrichment program) 

digunakan sebagai akibat dari penggunaan evaluasi yang kontinu dan 

berdasarkan kriteria serta pandangan terhadap perbedaan kecepatan belajar 

mahasiswa. Program perbaikan ditujukan kepada mahasiswa yang belum 

menguasai tujuan kompetensi tertentu, sedangkan program pengayaan 

diberikan kepada mahasiswa yang telah menguasai unit kompetensi yang 

diberikan. 
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e. Menggunakan prinsip mahasiswa belajar aktif yang memungkinkan mahasiswa 

mendapatkan pengetahuan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya 

sendiri. Cara demikian mendorong mahasiswa untuk bertanya bila mengalami 

kesulitan, mencari buku-buku atau sumber-sumber lain untuk memecahkan 

persoalan-persoalan yang dihadapinya. Selain itu prinsip mahasiswa belajar 

aktif dapat mengembangkan keterampilan kognitif, kreativitas dan logika 

berpikir. 

Penggunaan modul dalam pendekatan sistem belajar tuntas akan dapat 

membantu keberhasilan mahasiswa dalam menguasai suatu kompetensi karena pada 

umumnya modul dibuat berseri di mana modul seri pertama merupakan prasyarat 

bagi mahasiswa untuk mempelajari modul seri berikutnya. Jadi mahasiswa tidak 

diperkenankan mengambil modul lanjutannya sebelum tuntas pada modul 

sebelumnya. Batasan pengertian tentang modul seperti yang dikembangkan 

Departemen Pendidikan Nasional bahwa modul adalah paket pengajaran mandiri 

yang terdiri dari serangkaian pengalaman belajar yang dirancang untuk membantu 

mahasiswa menguasai tujuan yang telah ditentukan.  

Adapun ciri-ciri pengajaran dengan sistem modul adalah sebagai berikut : 

a. Modul merupakan paket pengajaran yang bersifat self-instructional 

Pendekatan dalam pengajaran modul menggunakan pengalaman belajar 

mahasiswa melalui berbagai macam penginderaan di mana kepadanya 

diberikan kesempatan belajar menurut irama dan kecepatannya masing-masing. 
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b. Pengakuan atas perbedaan-perbedaan individual 

Pada pengajaran klasikal, perbedaan-perbedaan individu tidak mungkin 

mendapatkan pelayanan semestinya dari dosen sehingga pengajaran cenderung 

bersifat menyamaratakan. Modul yang bersifat self instructional itu sangat 

sesuai untuk menanggapi kebutuhan dan perbedaan individu mahasiswa. 

c. Memuat rumusan tujuan pengajaran secara eksplisit. 

Tiap-tiap modul memuat rumusan tujuan pengajaran secara spesifik dan 

eksplisit. Rumusan tujuan yang demikian sangat berguna bagi penyusunan 

modul, dosen, dan mahasiswa untuk mengarahkan mereka dalam hal proses 

belajar mengajar. 

d. Adanya asosiasi, struktur dan urutan pengetahuan. 

Proses asosiasi itu terjadi karena dengan modul mahasiswa dapat melihat 

bendanya (tiruannya), mendengar suara dosen, membaca teks dan melihat 

diagram-diagram dari buku modulnya. Materi pelajaran pada modul dapat 

disusun mengikuti struktur pengetahuan secara hierarkhis. Dengan demikian 

mahasiswa dapat mengikuti urutan kegiatan belajar secara teratur. 

e. Adanya reinforcement langsung terhadap respons mahasiswa. 

Dalam sistem pengajaran dengan modul, mahasiswa secara langsung 

mendapatkan konfirmasi atas jawaban-jawaban atau kegiatan yang benar, dan 

mendapatkan koreksi langsung atas kesalahan jawaban atau kegiatan yang 

dilakukan. Mahasiswa dapat secara langsung dan terus menerus mencocokkan 
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hasil pekerjaannya dengan model jawaban yang benar yang terdapat dalam 

kunci jawaban di mana hal ini tidak terjadi dalam pengajaran klasikal biasa. 

f. Adanya evaluasi terhadap penguasaan mahasiswa atas hasil belajarnya. 

Banyak modul yang digunakan untuk mengevaluasi penguasaan hasil belajar 

mahasiswa sebelum melanjutkan pada modul berikutnya dalam urutan modul 

yang harus dikuasainya. Hal ini akan memperkecil kemungkinan kegagalan dan 

memberikan keyakinan pada mahasiswa bahwa mereka telah menguasai bahan 

pelajaran sebelum mereka melanjutkan ke unit berikutnya. Rumusan tujuan 

pengajaran yang spesifik dalam modul itu akan dapat diubah menjadi item tes 

untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa sehingga dapat ditentukan dengan 

pasti apakah yang seharusnya dikuasai oleh mahasiswa apabila mereka telah 

menyelesaikan modul yang bersangkutan.      

 

2.   Prinsip Dasar Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (CBT) 

Konsep tentang pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dalam 

pendidikan kejuruan pada awalnya dikemukakan oleh Kornhauser seperti yang 

dikutip oleh Harris dkk. (1995). Kornhouser mengemukakan empat prinsip pelatihan 

magang yang selanjutnya diakui sebagai dasar pengembangan konsep pendidikan 

dan pelatihan berbasis kompetensi yaitu: 

a. Perkembangan program magang ditentukan oleh kemampuan yang ditunjukkan 

di tempat kerja. 
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b. Kemahiran diukur dengan tes kompetensi dan ujian lisan yang dilakukan oleh 

supervisor. 

c. Mahasiswa memiliki buku manual yang berisi tes untuk bidang pekerjaan 

tertentu. Pertanyaan-pertanyaan dari perusahaan tidak sekedar mengukur 

kemajuan tetapi juga berfungsi sebagai stimuli kepada mahasiswa untuk 

menguasai kemampuan.  

d. Kriteria pencapaian ditentukan sebelumnya, sehingga dapat menstimulasi 

peserta pelatihan dan memberikan arah pada program pelatihannya. 

CBT memberi tekanan pada apa yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagai 

hasil dari pelatihan (out put). Hal ini berbeda dengan pendekatan time based yang 

lebih memberi tekanan pada jumlah kehadiran dalam pelatihan (input). 

Victorian State Training Board seperti yang dikutip oleh Harris dkk. (1995) 

mengemukakan enam kriteria untuk mengukur apakah suatu pelatihan menggunakan 

pendekatan CBT, yaitu : 

a.   Kriteria outcome. 

Hasil program pelatihan dilaksanakan untuk memenuhi standar kompetensi 

nasional (SKN). Bila SKN secara nasional belum ada, maka program pelatihan 

harus memenuhi standar yang diajukan dan disetujui oleh pihak industri atau 

asosiasi profesi. 

b.   Kriteria kurikulum. 
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Kurikulum program pelatihan harus memberikan petunjuk yang jelas kepada 

peserta diklat tentang apa yang harus dilakukan dalam arti unjuk kerja, kondisi 

dan standar. 

c.   Kriteria penyampaian 

Penyampaian materi dilakukan secara fleksibel dan peserta diklat dapat 

mengembangkan inisiatif sendiri dalam proses belajar. Bahan ajar yang 

digunakan oleh dosen menunjukkan tingkat pelaksanaan prinsip “learner-

centered”. 

d.   Kriteria penilaian 

      Sistem penilaian yang dilaksanakan harus: 

1). mengukur sejauh mana unjuk kerja peserta diklat dalam memenuhi 

standar kompetensi. 

2). melakukan penilaian kompetensi yang diperoleh di luar pelatihan 

3). penilaian yang dilakukan termasuk kegiatan pelatihan di tempat kerja. 

e.   Kriteria pencatatan dan pelaporan 

Pencatatan dan pelaporan kompetensi yang dicapai oleh peserta diklat harus 

dilakukan. Pelaporan dapat mencakup modul yang telah diselesaikan oleh peserta 

diklat sehingga dapat dilihat keterkaitan antara modul dan kompetensi. 

f.   Kriteria Sertifikasi. 

Seseorang yang telah mampu menunjukkan kompetensinya dalam program 

pelatihan yang diakreditasi harus memperoleh tanda bukti pengakuan atau 

pernyataan pencapaian kompetensi. 



 19 

Jika pemberian sertifikasi pada sistem pendidikan berbasis sekolah yang lampau 

hanya memiliki lingkup yang kecil, maka pada sistem pendidikan dan pelatihan 

yang berbasis kompetensi, sertifikasi akan berlaku luas yang akan sangat 

membantu dalam hal pengakuan dan standarisasi.  

Semua sertifikat harus berdasar pada standar keterampilan yang akan 

memberikan bukti telah dimilikinya berbagai keterampilan oleh pemegangnya, 

sehingga secara garis besar keahlian yang dimiliki mahasiswa sudah diakui dan 

terstandarisasi. Berbagai standar akan diperlukan mengingat beragamnya 

kebutuhan, untuk itu standar keterampilan akan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 

1). Standar internasional yang berlaku di berbagai industri, karena industri-

industri tersebut melaksanakan pekerjaan dalam konteks internasional 

(termasuk ASEAN). 

2). Standar nasional yang diperlukan di sebagian besar wilayah Indonesia yang 

menunjukkan kebutuhan lapangan kerja di industri Indonesia. 

3). Standar regional atau perusahaan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan 

khusus regional atau perusahaan. 

4). Keterampilan umum yang diperlukan untuk kegiatan industri kecil/ 

rumahan, industri pedesaan dan kegiatan swakarya rakyat khususnya pada 

berbagai keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup terutama di daerah terpencil. 

Selanjutnya ATL (2002) menjelaskan tentang beberapa manfaat CBT sebagai 

berikut : 
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Bagi peserta, CBT dapat : 

a. memberikan kesempatan bagi mahasiswa (peserta pelatihan) untuk belajar 

mengembangkan keterampilan dengan tingkat kecepatan yang berbeda dan 

dengan cara yang berbeda. 

b. memungkinkan peserta untuk bersikap lebih bertanggung jawab terhadap 

kemajuannya. 

c. memotivasi mahasiswa. 

d. membuat peserta aktif dan dapat memusatkan perhatian pada tugas-tugasnya. 

Bagi Penyelenggara diklat, CBT dapat : 

a. memungkinkan adanya kesesuaian antara pelatihan dan persyaratan 

kemampuan kerja. 

b. memungkinkan adanya kebebasan dalam penentuan waktu mulai, selesai dan 

kecepatan program pelatihan 

c. menyederhanakan prosedur penilaian 

Pendekatan pelatihan berdasar kompetensi juga memiliki beberapa prinsip, yaitu: 

a. Setiap peserta diklat akan menguasai setiap tugas (95-100%) bila diberi waktu 

cukup. 

b. Kemampuan peserta diklat untuk mempelajari suatu tugas tidak 

memprediksikan seberapa baik peserta diklat itu mempelajari materi atau tugas 

tersebut. 
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c. Perbedaan penguasaan peserta diklat terhadap suatu materi lebih disebabkan 

oleh kesalahan lingkungan belajar bukan disebabkan oleh karakteristik peserta 

diklat. 

d. Sebagian peserta diklat memiliki kemampuan belajar, kecepatan belajar, dan 

motivasi untuk belajar lebih tinggi apabila kondisi belajarnya menyenangkan. 

e. Lebih memfokuskan pada perbedaan pembelajaran dari pada perbedaan yang 

ada pada peserta diklat . 

f. Dosen lebih berfungsi sebagai fasilitator. 

g. Bagian yang paling penting di dalam proses pembelajaran adalah macam dan 

kualitas dari pengajaran yang dialami oleh peserta diklat. 

 

3. Karakteristik CBT 

Apabila dibandingkan dengan program pembelajaran non CBT, ada beberapa 

perbedaan. Perbedaan yang mencolok adalah pendekatan berdasarkan kompetensi  

sangat sistematis sedangkan program non CBT tidak begitu sistematis. Setiap 

komponen dari program pelatihan yang berdasarkan kompetensi direncanakan, 

dimonitor dan disesuaikan dengan hasil. Perbedaan antara kedua pendekatan ini  

seperti tampak pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1.  Perbedaan antara Program CBT dan Non-CBT 

 

Karakteristik Program CBT Program non-CBT 

Apa yang 

dipelajari 

mahasiswa 

Materi khusus, spesifik yang 

betul-betul diperlukan di dunia 

kerja 

Materi didasarkan pada 

buku-buku, garis-garis besar 

kursus, sehingga mahasiswa 

kurang memahami apa yang 

dipelajari 

Bagaimana 

mahasiswa 

belajar 

Kegiatan belajar mengajar 

terpusat pada mahasiswa, 

pelajaran direncanakan dengan 

kualitas tinggi, hati-hati, media 

dan ma-terial direncanakan 

untuk membantu mahasiswa 

dalam menyelesaikan tugas 

Kegiatan belajar mengajar 

terpusat pada instruktor 

yang biasanya 

menggunakan metode 

ceramah, diskusi dan 

ataupun demonstrasi. 

Kapan 

mahasiswa 

pindah/ 

meneruskan  dari 

tugas ke tugas  

Memberikan waktu secukupnya 

bagi mahasiswa untuk  belajar 

sehingga mahasiswa betul-betul 

menguasai suatu tugas sebelum 

pindah ke  tugas lainnya. 

Waktu yang disediakan 

untuk memahami satu unit 

materi bagi satu kelompok 

mahasiswa sama 

Sistem kelulusan Menggunakan pendekatan 

standar (PAP) dengan go/no-go 

Tidak sepenuhnya 

menggunakan pendekatan 

patokan (PAP) 

Sumber : Autralian Team Leader. 
 

 

Apabila sistem pembelajaran yang menggunakan pendekatan kompetensi dan yang 

non kompetensi dibandingkan maka perbedaannya dapat dilihat pada Tabel 2. 

berikut : 
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Tabel 2. Perbedaan Pembelajaran CBT dan Non-CBT 

Non-CBT CBT 

Berfokus pada penyelesaian materi Berfokus pada penguasaan kompetensi 

Penekanan pada durasi Penekanan pada performansi 

Klasikal Individual 

Berorientasi kebutuhan kelompok Berorientasi kebutuhan individu 

Umpan balik tidak langsung Umpan balik langsung 

Menggunakan buku Menggunakan modul 

Pengalaman lapangan terbatas Belajar di lapangan 

Terpusat pada dosen Terpusat pada mahasiswa 

Tujuan pembelajaran umum Tujuan pembelajaran spesifik 

Kriteria subyektif Kriteria obyektif 

Menggunakan PAN Menggunakan PAP 

Berorientasi pada skor Berorientasi pada kemampuan/ kompetensi 

Sumber : Autralian Team Leader 
 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan antara 

kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan kompetensi dan non-

kompetensi. Perbedaan penting adalah pada pendekatan berdasar kompetensi 

menekankan pada penguasaan materi yang mengacu pada standar. 

 

B.  Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimanakah keadaan nilai Matematika dari mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Sipil dan Perencanaan yang diajar dengan penekatan berbasis 

kompetensi? 

2. Hambatan apa saja yang timbul dari kegiatan pembelajaran Matematika  yang 

berbasis kompetensi ? 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

E. Subjek dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan 

Teknik Sipil dan Perencanaan yang mengambil mata kuliah Matematika pada Tahun 

Akademik 2004/2005, yang berjumlah 23 orang. Jumlah tatap muka di kelas 

sebanyak delapan minggu. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu penelitian yang 

ada, sehingga nilai yang ditampilkan pada kegiatan penelitian ini hanya nilai dua 

siklus, yang terdiri dari duates dengan tiga tugas kelompok. 

 

B.  Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan, dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran berbasis kompetensi.  Adapun urutan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Dosen yang sekaligus peneliti membuat modul bahan ajar. 

2. Dosen menyiapkan seperangkat berkas-berkas pembelajaran berbasis 

kompetensi seperti : presensi mahasiswa, lembar kegiatan dan lembar evaluasi. 

3. Sebelum PBM dilakukan, mahasiswa diberikan modul bahan perkuliahan 

secara keseluruhan. 

4. Dosen melakukan kegiatan PBM dengan berbasis kompetensi. 
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5. Setiap satu unit kompetensi, dosen memberikan ujian. Bilamana mahasiswa 

sudah lulus satu unit kompetensi, maka dilanjutkan PBM untuk membahas 

kompetensi berikutnya. Jika ada mahasiswa yang belum lulus diberikan 

bimbingan secara intensif di luar PBM (dosen menyediakan jadual di luar 

perkuliahan), sampai mahasiswa tersebut lulus dalam unit kompetensinya. 

6. Demikian seterusnya sampai keseluruhan unit kompetensi tercapai. 

7. Dosen menganalisis peningkatan nilai prestasi mahasiswa dan mencatat semua 

hambatan dalam pembelajaran yang berbasis kompetensi baik terhadap 

mahasiswa maupun dosen. 

 

C. Analisis Data 

Data pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Deskriptif kualitatif digunakan untuk mendiskripsikan hambatan-hambatan yang 

terjadi pada kegiatan pembelajaran dan analisis deskriptif kuantitatif digunakan 

untuk mencari nilai rata-rata mahasiswa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1.  Deskripsi Subjek Penelitian 

 Mahasiswa yang berpartisipasi dalam tindakan yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah peserta kuliah Matematika dalam satu kelas yang berjumlah 23 

orang, yang terdiri dari 20 mahasiswa baru (Angkatan 2004) dan tiga mahasiswa 

lama yang mengulang. Jumlah mahasiswa yang hadir saat pelaksanaan penelitian ini 

disajikan pada Tabel 3 berikut, yang rinciannya disajikan pada Lampran 1. 

 

Tabel 3. Peserta Kuliah pada Pelaksanaan Tindakan 

Kuliah ke- Materi Kuliah Mahasiswa yang Hadir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Persamaan kuadrat 

Persamaan linier simultan 

Matriks 

Tes-1 

Matriks (lanjutan) 

Vektor 

Tes-2 

Vektor (lanjutan) 

21 

22 

23 

23 

22 

23 

23 

21 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Minggu Pertama 

1) Pada awal kuliah diberitahukan kepada mahasiswa bahwa pada Mata Kuliah 

Matematika Semester I terdapat enam topik yaitu Persamaan Kuadrat (Topik-

1), Persamaan Linier Simultan (Topik-2), Matriks (Topik-3), Vektor (Topik-

4), Trigonometri (Topik-5) dan Fungsi (Topik-6). Ditunjukkan pula buku-

buku acuan untuk memperdalam pemahaman materi kuliah, yaitu : Diktat 

Kuliah Matematika oleh Pradoto dan Matematika untuk Teknik oleh 

K.A.Stroud. 

2) Pada awal kuliah ini juga diberitahukan bahwa akan dilaksanakan tiga kali 

tes, yaitu Tes-1 untuk Topik-1 dan Topik-2, Tes-2 untuk Topik-3, dan Tes-3 

untuk Topik-4, Topik-5 dan Topik-6.  

3) Pembelajaran Persamaan Kuadrat pada minggu pertama dengan media papan 

tulis (white board) dan OHP/transparansi. Sebagian besar waktu kuliah 

digunakan untuk mengerjakan latihan menjawab atau menyelesaikan contoh 

soal-soal yang diberikan. Penjelasan tentang materi kuliah hanya diberikan 

secara singkat pada awal kuliah, sedangkan apabila mahasiswa memerlukan 

penjelasan lebih lanjut dapat membaca modul, diktat atau buku acuan 

lainnya. Contoh soal diberikan dari yang mudah ke yang lebih sulit, dan dari 

yang dasar ke aplikasi. Mahasiswa mengerjakan soal contoh lebih dahulu dan 

dicek hasilnya, dan dituntun dengan membuka transparansi sedikit demi 

sedikit atau langkah demi langkah. 
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4) Pada akhir kuliah diberikan tugas berupa aplikasi persamaan kuadrat. Tugas 

dikerjakan secara kelompok dengan anggota maksimum empat orang 

mahasiswa. Akan tetapi pada pelaksanaannya ada yang membentuk regu 

dengan tiga atau dua anggota, bahkan ada yang mengerjakan sendiri. 

Walaupun tidak diharuskan, mahasiswa cenderung membentuk regu dengan 

anggota yang tetap. Tugas dikumpulkan seminggu kemudian atau pada kuliah 

berikutnya. 

5)  Pada akhir kuliah juga diberikan Modul Persamaan Kuadrat (Lampiran 2) 

dan Modul Persamaan Linier Simultan (Lampiran 3) masing-masing satu 

eksemplar untuk diperbanyak sendiri oleh para mahasiswa. Modul dibuat 

tidak sama dengan transparansi, sehingga keduanya tidak saling 

menggantikan melainkan saling melengkapi. 

b. Minggu Kedua 

1) Pengumpulan Tugas-1 (Persamaan Kuadrat) pada minggu kedua, terdapat 

tujuh kelompok. 

2) Pembelajaran Persamaan Linier Simultan seperti pada minggu sebelumnya. 

Materi Persamaan Linier Simultan adalah menghitung variabel persamaan 

linier sebanyak tiga variabel dari tiga persamaan. Hitungan dengan cara 

determinan, eliminasi dan substitusi, akan tetapi lebih dititikberatkan pada 

cara determinan, karena cara determinan ini akan mengantarkan ke topik 

berikutnya yaitu Matriks, yang sangat penting untuk bidang Teknik Sipil.  
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3) Pada akhir kuliah diberikan Tugas-2 (Persamaan Linier Simultan), yaitu 

menghitung tiga variabel dari tiga persamaan linier dengan cara determinan. 

4) Pada akhir kuliah juga diberikan Modul Matriks (Lampiran 4) satu eksemplar 

untuk diperbanyak oleh para mahasiswa. 

5) Pada akhir kuliah diberitahukan bahwa Tes-1 dengan materi Persamaan 

Kuadrat dan Persamaan Linier Simultan akan dilaksanakan dua minggu 

kemudian (minggu keempat). Tes-1 tidak diadakan seminggu kemudian 

(minggu ketiga), untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa yang 

menambah atau mengurangi beban studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) 

yang dijadualkan pada minggu ketiga. 

c. Minggu Ketiga 

1) Pada minggu ketiga Tugas-2 dikumpulkan, terdapat sembilan kelompok. 

2) Setelah dikoreksi, dinilai dan dicatat dalam daftar nilai, Tugas-1 

dikembalikan kepada mahasiswa pada minggu ketiga, dengan diberitahukan 

nilainya, mulai nilai tertinggi ke nilai terendah (Contoh Tugas-1 ada pada 

Lampiran 5). Dari tujuh kelompok yang ada, satu kelompok menjawab betul 

100% atau mendapat nilai 10, satu kelompok mendapat 9,5, dua kelompok 

mendapat 9, dua kelompok mendapat 8 dan satu kelompok mendapat 6. 

Kesalahan yang ada dalam pengerjaan soal aplikasi persamaan kuadrat 

tersebut meliputi : pada hasil hitungan dengan tanda minus (misalnya pada 
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jari-jari) tidak diberi keterangan “tidak memenuhi”, satuan tidak ditulis, hasil 

hitungan tidak dicek, dan salah hitung atau hitungan tidak akurat. 

3) Pada minggu ketiga ini dilaksanakan pembelajaran Matriks, hingga invers 

matriks berorde 3 x 3. Untuk memotivasi mahasiswa dijelaskan pentingnya 

matriks untuk bidang Teknik Sipil. Mahasiswa yang mengulang kebetulan 

dapat menjelaskan penggunaan matriks untuk hitungan konstruksi Teknik 

Sipil, misalnya diperlukan matriks untuk menghitung 10 variabel konstruksi. 

d. Minggu Keempat 

1) Pada minggu keempat dilaksanakan Tes-1 (Lampiran 8) dengan materi 

Persamaan Kuadrat dan Persamaan Linier Simultan, dengan waktu 80 menit 

dan soal sebanyak empat nomor yaitu masing-masing dua nomor untuk 

Persamaan Kuadrat dan Persamaan Linier Simultan. Soal dicetak, digandakan 

dan dibagikan kepada setiap mahasiswa. Dalam waktu 70 menit, 12 

mahasiswa sudah selesai mengerjakan soal tes, tetap diminta menunggu 

hingga waktu habis agar tidak mengganggu mahasiswa lainnya. 

2) Tugas-2 dikembalikan kepada mahasiswa. Dari sembilan kelompok yang ada, 

tiga kelompok mendapat nilai 10, dua kelompok mendapat 9,5, dua kelompok 

mendapat 8,5, satu kelompok mendapat 8, dan satu kelompok mendapat 7,5 

(Contoh Tugas-2 ada pada Lampiran 6). Kesalahan yang ada dalam 

pengerjaan persamaan linier dengan determinan tersebut meliputi : hasil 

hitungan tidak dicek dan hitungan keliru atau tidak akurat. 
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e. Minggu Kelima 

1) Pada minggu kelima hasil Tes-1 dikembalikan kepada mahasiswa setelah 

dikoreksi, dinilai dan dicatat dalam daftar nilai. Kekeliruan yang ada 

dijelaskan, yaitu : kurang cek hasil hitungan dan keliru pemahaman bilangan 

berpangkat pecahan apabila dikuadratkan. Nilai yang dicapai oleh para 

mahasiswa berkisar 3 hingga 9 (Contoh Jawaban Tes-1 ada pada Lampiran 

9). Tiga orang mahasiswa mendapat nilai 8 ke atas, 14 orang mendapat 6,6 

hingga 7,9, satu orang mendapat 5,6 hingga 6,5, dan lima orang mendapat 

nilai di bawah 5,6. Rincian hasil tes untuk masing-masing nomor soal seperti 

pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Hasil Tes-1 Masing-masing Nomor Soal. 

Nomor 

Soal 

Jumlah Mahasiswa Jumlah 

Betul Betul sebagian besar Betul sebagian kecil Salah 

1 

2 

3 

4 

3 

0 

7 

3 

20 

5 

15 

13 

0 

1 

1 

5 

0 

17 

0 

2 

23 

23 

23 

23 

 

Dari tabel tersebut tampak bahwa soal nomor 2 ternyata terlalu sulit. 

Mahasiswa belum menguasai pengertian bilangan berpangkat pecahan 

apabila dikuadratkan, sehingga hanya lima mahasiswa yang mampu 

menjawab dengan betul sebagian besar pada soal tentang persamaan yang 
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direduksi menjadi persamaan kuadrat tersebut. Sedangkan untuk soal nomor 

1 tentang persamaan kuadrat dasar, semua mahasiswa mampu mengerjakan 

dengan betul atau sebagian besar betul. Kesalahan lainnya yang 

mengakibatkan kebanyakan mahasiswa tidak betul 100% dalam menjawab 

soal tes adalah kurang cek atau kontrol terhadap hasil hitungan. 

2) Lima mahasiswa yang tidak lulus Tes-1 (nilai kurang dari 5,6) diberi 

kesempatan untuk mengikuti Tes-1 Ulangan pada minggu keenam. Mereka 

diminta bertanya kepada teman mahasiswa yang mendapat nilai lebih baik 

atau konsultasi dengan dosen, tentang hal-hal yang kurang dipahami. Apabila 

nilai tes ulangan di atas 5,6, maka yang diperhitungkan untuk nilai akhir tetap 

5,6. Hal ini untuk menghindari agar mahasiswa yang sudah mendapat nilai di 

atas 5,6 tidak minta tes ulangan juga. 

3) Pada minggu kelima ini dilaksanakan pembelajaran Matriks (lanjutan dari 

minggu ketiga), berupa aplikasi matriks untuk penyelesaian persamaan linier 

hingga tiga persamaan dengan tiga variabel. Penyelesaian dua variabel 

diberikan dua contoh, dan dua variabel dengan tiga contoh, masing-masing 

dengan cara invers matriks dan cara eliminasi Gauss. 

4) Pada akhir kuliah diberikan tugas (Tugas-3) dan diberitahukan bahwa Tes-2 

(Matriks) akan dilaksanakan pada minggu ketujuh. 

f. Minggu Keenam 

1) Tugas-3 dikumpulkan, terdapat tujuh kelompok. 
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2) Topik kuliah adalah Vektor, Topik-4 yang berada di luar lingkup penelitian 

ini. 

3) Tes-1 Ulangan (Lampiran 10) dengan dua nomor soal, masing-masing satu 

nomor untuk setiap topik, dilaksanakan pada minggu keenam setelah kuliah 

(Vektor) dengan mengurangi waktu kuliah selama 40 menit (sehingga kuliah 

hanya berlangsung 60 menit).  

g. Minggu Ketujuh 

1) Pada minggu ketujuh dilaksanakan Tes-2 (Lampiran 12), dengan waktu 80 

menit untuk dua nomor soal berupa penyelesaian tiga persamaan linier 

dengan matriks menggunakan dua cara yaitu cara invers matriks dan cara 

eliminasi Gauss. Dua orang mahasiswa sudah menyelesaikan soal dalam 

waktu kurang dari 40 menit, satu orang dalam waktu 50 menit, dua orang 

dalam waktu 60-70 menit, dua orang kurang dari 80 menit, dan lainnya 

hingga waktu habis (80 menit). 

2) Setelah dikoreksi dan dinilai, hasil Tes-1 Ulangan dan Tugas-3 dikembalikan 

kepada mahasiswa. Dari lima orang mahasiswa peserta Tes-1 Ulangan, satu 

orang mendapat nilai 10, satu orang 8, satu orang 7, dan dua orang masih 

mendapat 5 (Contoh jawaban Tes-1 Ulangan ada pada Lampiran 11). Ketiga 

orang yang lulus (nilai 5,6 ke atas) tersebut dalam daftar nilai mendapat 5,6. 

Kesulitan tetap sama dengan Tes-1 sebelumnya, yaitu dalam mengerjakan 
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persamaan yang direduksi menjadi persamaan kuadrat berupa bilangan 

berpangkat pecahan. 

3) Pada Tugas-3, pada prinsipnya ketujuh kelompok yang ada mampu 

menjawab dengan betul. Kekurangannya pada cek hasil hitungan dan 

penulisan angka atau tanda dan notasi yang tidak akurat, misalnya tanda 

“sama dengan” (=). Tiga kelompok mendapat nilai 10, tiga kelompok 

mendapat 9,5 dan satu kelompok mendapat 9 (Contoh Tugas-3 ada pada 

Lampiran 7). 

h. Minggu Kedelapan 

a. Hasil Tes-2 dikembalikan kepada mahasiswa. Sebanyak 12 orang mahasiswa 

mampu menjawab betul 10% (mendapat nilai 10), lima orang mendapat nilai 

8 hingga 9,5, empat orang mendapat 7 hingga 7,5, satu orang mendapat 6, 

dan satu orang mendapat 2 atau tidak lulus (Contoh jawaban Tes-2 ada pada 

Lampiran 13). 

b. Satu orang mahasiswa yang tidak lulus Tes-2 diberi kesempatan untuk 

mengikuti Tes-2 Ulangan. 

i. Tes-2 Ulangan 

Tes-2 Ulangan (Lampiran 14) dilaksanakan di luar jadual kuliah selama 40 

menit. Hasilnya, mahasiswa tersebut mampu mengerjakan dengan betul 100%, 

dan nilai yang diperhitungkan tetap batas lulus minimal yaitu 5,6 (Contoh 

jawaban Tes-2 Ulangan ada pada Lampiran 15). 
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3.  Hasil Penilaian 

Hasil penilaian selengkapnya dari kegiatan PBM pada mata kuliah 

Matematika dengan mendasarkan/berbasis kompetensi dapat dilihat dalam Tabel 5 

berikut ini. 

Tabel 5. Nilai Matematika  

No. 

  

No. Mhs. 

  

Siklus-1 Siklus-2 
Tugas-

1 

Tugas-

2 

Tes-

1 

Tes-1 

Ulangan 

Nilai 

Tes-1 

Tugas-

3 

Tes-

2 

Tes-2 

Ulangan 

Nilai 

Tes-2 

             

    1  5524003 10 7,5 3,3 5 5 9,5 8,5  8,5 

    2  25513006  9,5 7,8  7,8 10 7  7 

    3  25524016 9 8 7,3  7,3 10 7  7 

    4  4505241001 8 10 7  7 10 10  10 

    5  4505241002 9,5 10 6,8  6,8 10 2 10 5,6 

    6  4505241003 9 8,5 6,8  6,8 9,5 10  10 

    7  4505241004 9 8 9  9 9 10  10 

    8  4505241005 6 9,5 7  7 10 10  10 

    9  4505241006 9 8,5 5,5 7 5,6 9,5 7  7 

  10  4505241007 9,5 10 3 5 5 10 6  6 

  11  4505241008 6 10 6,8  6,8 10 9,5  9,5 

  12  4505241009 8 10 7,3  7,3 10 7,5  7,5 

  13  4505241014 6 10 6,8  6,8 9,5 8  8 

  14  4505241015 9,5 10 5 10 5,6 10 10  10 

  15  4505241018 9 8,5 7,3  7,3 9,5 10  10 

  16  4505241019 8 9,5 6,8  6,8 9 10  10 

  17  4505241020 8 10 8,8  8,8 10 10  10 

  18  4505241023 9 8,5 6,8  6,8 9,5 10  10 

  19  4505241025 8 9,5 9  9 9 10  10 

  20  4505241032 9 8,5 5,8  5,8 9,5 9  9 

  21  4505241033 8 8,5 7  7 9 9,5  9,5 

  22  4505241034 9 8,5 4,5 8 5,6 9,5 10  10 

  23  4505241035 8 10 7,8  7,8 9,5 10  10 

           

 Rata-rata 8,0 9,2 6,7  6,9 9,6 8,7  8,9 

 

Keterangan : 

Tugas-1 : Persamaan Kuadrat 

Tugas-2 : Persamaan Linier Simultan 

Tugas-3 : Matriks 

Tes-1  : Persamaan Kuadrat dan Persamaan Linier Simultan 

Tes-2  : Matriks 

Nilai Tes Ulangan yang dipakai maksimum 5.6 (Batas minimum Nilai C) 
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4. Hambatan Pelaksanaan Tindakan 

a. Pemberian modul untuk Topik-1 terpaksa dilakukan setelah kuliah selesai, 

karena dilaksanakan pada minggu pertama kuliah. 

b. Pelaksanaan tes untuk setiap topik sulit dilakukan akibat terbatasnya waktu 

kuliah dalam satu semester, karena tidak mungkin mengadakan enam kali tes 

untuk enam topik yang ada, sehingga untuk Topik-1 (Persamaan Kuadrat) 

dan Topik-2 (Persamaan Linier Simultan) dilakukan satu tes (Tes-1), 

sedangkan untuk Topik-3 (Matriks) dilakukan tes tersendiri (Tes-2). 

c. Kesempatan konsultasi bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar 

dengan dosen di luar jam kuliah kurang leluasa, karena padatnya jadual 

kuliah untuk masing-masing mahasiswa. 

d. Padatnya jadual kuliah mahasiswa juga menyebabkan sulitnya mengatur 

waktu pelaksanaan tes ulangan bagi yang belum lulus (nilai kurang dari 5,6), 

sehingga tes ulangan hanya dengan soal dan waktu setengah dari tes utama. 

Karena Tes-1 Ulangan diikuti lima mahasiswa sehingga terpaksa memakai 

sebagian jam kuliah (selama 40 menit).  

 

B.  Pembahasan 

1. Pelaksanaan Pembelajaran 

Mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Matematika, diberikan fasilitas 

pendukung, yaitu modul matematika. Modul tersebut diberikan kepada mahasiswa 



 37 

sebelum perkuliahan dilakukan, dengan tujuan mahasiswa bisa mempelajari materi 

perkuliahan terlebih dahulu.  

Selama perkulihan berlangsung dosen selalu memberikan contoh soal dan 

penyelesaiannya serta bimbingan yang intensif. Pada akhir masing-masing topik 

kuliah, diberikan tugas penyelesaian soal yang dikerjakan secara kelompok untuk 

dikumpulkan seminggu kemudian. Tugas secara kelompok dapat melatih mahasiswa 

untuk mampu saling bekerja sama. Walaupun begitu, sulit atau sangat memakan 

waktu untuk mengecek apakah ada mahasiswa yang sekedar titip nama tetapi tidak 

berperan dalam pengerjaan tugas. Koreksi yang diberikan pada tugas yang 

dikembalikan kepada mahasiswa, sangat membantu mahasiswa untuk perbaikan 

selanjutnya dan mengetahui cara penilaian terhadap jawaban soal pada tugas-tugas 

tersebut. 

Pada akhir masing-masing siklus diadakan tes. Koreksi dan cara penilaian 

terhadap jawaban tes sangat membantu mahasiswa untuk menghadapi ujian akhir 

semester. Bagi mahasiswa yang belum lulus tes, diberi kesempatan untuk 

mengulang, sampai mahasiswa dinyatakan lulus. Mahasiswa dikatakan lulus 

bilamana mempunyai skor nilai minimal 5,6. Hal ini sesuai dengan buku Peraturan 

Akademik UNY Tahun 2004. 

 Menurut Harris dkk. (1995), untuk mengukur apakah suatu diklat atau 

kegiatan PBM menggunakan pendekatan kompetensi atau tidak, ada enam kriteria 

yaitu (1) kriteria outcome, (2) kriteria kurikuler, (3) kriteria penyampaian (4) kriteria 

penilaian, (5) kriteria pencatatan dan pelaporan, dan  (6) kriteria sertifikasi. Mata 
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kuliah Matematika merupakan mata kuliah pendukung dari mata kuliah bidang 

keteknikan, sehingga kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa tidak bisa diukur 

secara langsung dengan standar kompetensi yang ada, sehingga dari enam kriteria 

tersebut, ada satu kriteria yang tidak bisa terpenuhi, yaitu kriteria sertifikasi. Kriteria 

sertifikasi merupakan suatu tanda bukti atau pengakuan seseorang yang telah mampu 

menunjukkan kompetensinya dalam menempuh suatu program. Dalam 

implementasinya, kriteria sertifikasi ini tidak diujudkan dalam bentuk sertifikat, 

namun bentuk lain yaitu nilai yang diperoleh dari mahasiswa dalam mengikuti mata 

kuliah Matematika. 

 Pada kegiatan PBM ini prinsip pembelajaran berbasis kompetensi sebagian 

besar sudah dilaksanakan, antara lain pembelajaran berfokus pada penguasaan 

kompetensi, tujuan pembelajaran spresifik, pembelajaran lebih bersifat individual, 

model pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam pemecahan masalah, 

Dosen lebih bersifat sebagai fasilitator, umpan balik dilakukan secara langsung, 

pembelajaran terpusat pada mahasiswa, menggunakan modul, serta kriteria penilaian 

berdasarkan pada PAP.   

  

2. Keberhasilan Produk 

Setelah melihat hasil penilaian kegiatan PBM mata kuliah matematika selama 

dua siklus yang dilakukan selama delapan minggu, ada peningkatan yang cukup 

signifikan. Pada siklus pertama, yaitu siklus yang membahas materi Persamaan 

Kuadrat dan Persamaan Linier Simultan, setelah dilakukan tes dari 23 mahasiswa, 
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ada lima mahasiswa yang belum lulus tes, kelima mahasiswa tersebut harus 

mengulang dan hasilnya tiga orang lulus dan dua orang belum lulus. Pada siklus 

kedua, yaitu siklus yang membahas materi Matriks, dari 23 mahasiswa yang ada, 

setelah dilakukan tes hanya satu mahasiswa yang harus mengulang (belum lulus) dan 

setelah mengulang mahasiswa tersebut lulus. Nilai rata-rata pada siklus pertama 

sebesar 6,7, setelah kelima mahasiswa yang belum lulus melakukan pengulangan, 

maka nilai rata-rata pada siklus pertama ada peningkatan, yaitu menjadi 6,9. Pada 

siklus kedua nilai tes rata-rata 8,7, dan setelah satu orang yang belum lulus 

melakukan pengulangan, maka nilai rata-rata tesnya menjadi 8,9.  

Pada siklus pertama dan kedua, sebelum dilakukan tes, kepada mahasiswa 

diberikan tugas-tugas. Tugas-tugas tersebut bersifat kelompok, dengan anggota 

maksimum empat mahasiswa. Tugas kelompok ini diberikan dengan tujuan agar 

mahasiswa bisa bekerja sama dengan orang lain dan dapat saling memberi dan 

menerima, sehingga diharapkan lulusan bisa menjadi manusia yang selalu mampu 

berinteraksi dengan orang lain. Nilai rata-rata yang dicapai pada pengerjaan tugas 

juga meningkat dari 8,0 untuk Tugas-1, 9,2 untuk Tugas-2 dan 9,6 untuk Tugas-3. 

Tugas-tugas ini akan membantu pada nilai akhir. Adapun rumusan nilai akhir adalah 

sebagai berikut : 

      

 Nilai Akhir =  20 % nilai rata-rata tugas + 40 %  Nilai rata-rata tes  +  

40 % nilai ujian semester  
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Penelitian ini belum bisa menampilkan nilai akhir, karena waktu yang tersedia pada 

penelitian ini terbatas sampai minggu ke-8 dalam kegiatan PBM, sementara laporan 

penelitian harus sudah dikumpulkan. 

 

3. Keberhasilan Proses 

 Peningkatan prestasi belajar mahasiswa yang ditunjukkan dengan nilai tes 

dan nilai tugas tidak terlepas dari proses pembelajaran yang dilakukan, yaitu : 

a. Mahasiswa berlatih mengerjakan soal, mulai pada contoh-contoh soal pada 

perkuliahan dilanjutkan mengerjakan tugas penyelesaian soal, hingga 

mengerjakan soal tes. 

b. Koreksi yang diberikan terhadap latihan mahasiswa dalam mengerjakan contoh 

soal dalam perkuliahan, soal-soal pada tugas, serta soal tes, sangat membantu 

mahasiswa dalam memahami kekeliruan yang dilakukan dan cara penilaian 

dosen. Hal ini sangat membantu untuk perbaikan selanjutnya. 

c. Pemberian tugas secara kelompok mendorong mahasiswa untuk belajar bersama. 

Walaupun tidak diharuskan, ternyata mahasiswa cenderung untuk membentuk 

kelompok dengan anggota yang sama pada pengerjaan semua tugas yang 

diberikan. Dengan mengetahui hasil latihan pada perkuliahan, nilai tugas dan 

nilai tes masing-masing mahasiswa, mereka mudah melihat siapa yang lebih 

menguasai materi kuliah dibanding yang lainnya, sehingga mahasiswa tahu 

kepada siapa menanyakan materi yang belum dikuasainya selain kepada dosen. 
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4. Kendala Pembelajaran 

Pada kegiatan penelitian ini, peneliti sudah berusaha meminimalkan 

hambatan yang terjadi, namun karena sesuatu hal peneliti masih mengalami beberapa 

hambatan, seperti waktu bimbingan dengan mahasiswa kurang leluasa karena 

padatnya jadual kuliah mahasiswa dan banyaknya waktu libur nasional. Idealnya 

dalam kegiatan pembelajaran berbasis kompetensi, mahasiswa yang belum lulus 

harus diberikan bimbingan intensif secara terus menerus, agar mahasiswa bisa lulus. 

Seperti pada siklus pertama, ada dua mahasiswa yang belum lulus, namun karena 

nilai tugas dari kedua mahasiswa tersebut baik, maka dosen masih memberikan 

toleransi, dengan pertimbangan nanti jika dirata-rata secara keseluruhan kedua 

mahasiswa tersebut bisa lulus karena ditunjang oleh nilai dari tugas-tugasnya. 

 

5. Manfaat Pembelajaran 

 Setelah peneliti menerapkan PBM pada mata kuliah Matematika dengan 

berbasis kompetensi, banyak manfaat yang diperoleh, antara lain mahasiswa 

mempunyai motivasi untuk meningkatkan prestasi belajarnya, mahasiswa lebih 

bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya, serta mahasiswa secara aktif 

mengikuti perkuliahan dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

dosen. Sedangkan manfaat untuk dosen, antara lain dosen dalam mengerjakan selalu 

menyiapkan bahan-bahan ajar yang akan diberikannya, seperti membuat modul, 

membuat banyak tugas, bimbingan lebih intensif, dosen terus berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan individu mahasiswa, yaitu dengan memberikan bimbingan 
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yang intensif bagi mahasiswa yang belum menguasai kompetensi, sehingga dengan 

demikian pengertian satu SKS, yaitu 50 menit tatap muka, 60 menit tugas secara 

terstruktur dan 60 menit tugas atau belajar mandiri, benar-benar terpenuhi. 

Konsekuensinya, mahasiswa dan dosen selalu bekerja keras dalam rangka untuk 

mencapai suatu kompetensi yang diharapkan.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Hambatan yang dialami pada kegiatan PBM berbasis kompetensi ini adalah 

masalah padatnya jadual kegiatan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan 

banyaknya libur nasional, sehingga hal ini akan mengurangi intensitas bimbingan 

dosen terhadap mahasiswa. 

2. Tes-1 tidak dilaksanakan pada minggu ketiga segera setelah pembelajaran Topik-

1 dan Topik-2 selesai, hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para 

mahasiswa yang menambah atau mengurangi beban studi pada KRS. 

3.  Karena adanya liburan terutama sekitar Lebaran dan ditiadakannya kuliah pada 

minggu pertama pada awal semester (ada kegiatan orientasi fakultas berupa 

pengenalan sistem informasi), maka waktu efektif yang dapat digunakan selama 

satu semester saat dilakukan penelitian ini ternyata hanya 13 minggu dari 

seharusnya 16 minggu. Oleh karena itu alokasi waktu untuk setiap topik kuliah 

harus disesuaikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT 

 

A. Kesimpulan 

Setelah diadakan kegiatan PBM mata kuliah matematika dengan pendekatan 

berbasis kompetensi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai Matematika bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan setelah diajarkan dengan pendekatan berbasis kompetensi 

mengalami peningkatan, baik jumlah mahasiswa yang lulus maupun nilai rata-

rata tes pada masing-masing siklusnya. Jumlah mahasiswa sebanyak 23 orang, 

yang tidak lulus pada siklus pertama berjumlah dua orang dan siklus kedua 

semua mahasiswa lulus. Nilai tes rata-ratanya juga mengalami peningkatan, yaitu 

dari 6,9 menjadi 8,9. 

2. Peningkatan prestasi belajar yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai tersebut 

tidak terlepas dari proses pembelajaran yang dilakukan. Bimbingan pengerjaan 

contoh-contoh soal pada perkuliahan misalnya berupa koreksi terhadap 

kekeliruan, serta koreksi dan penilaian pada setiap tugas dan tes, sangat 

membantu mahasiswa untuk memahami kekeliruan yang dilakukan dan cara 

penilaian jawaban. Hal-hal tersebut akan mendorong mahasiswa untuk perbaikan 

selanjutnya. 
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B. Rencana Tindak Lanjut 

1. Agar bimbingan di luar jam perkuliahan dapat berjalan secara efektif, maka perlu 

ada jadual secara terstruktur. 

2. Modul pembelajaran hendaknya selalu diperbaharui disesuaikan dengan tuntutan 

kompetensi. 

3. Bagi mahasiswa yang prestasinya menonjol supaya diberi kewenangan untuk 

memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang prestasinya kurang. 

4. Bagi mahasiswa yang belum lulus supaya diberikan tugas-tugas tambahan.  
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