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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN 

PERENCANAAN FT UNY 

MELALUI PROBLEM-POSING SECARA BERKELOMPOK 
 

Sunar Rochmadi, dkk. 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan cara pembelajaran mata kuliah 

Matematika melalui problem-posing secara berkelompok. Cara tersebut dicoba dengan 

tindakan pembelajaran, sehingga setelah melaksanakan pembelajaran melalui problem-

posing secara berkelompok, mahasiswa dapat mengerjakan soal-soal tes Matematika 

dalam waktu yang ditentukan dan hasil yang benar.  

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian tindakan di kelas atau 

Classroom Action Research (CAR). Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan yang mengikuti mata kuliah Matematika pada 

Semester Gasal Tahun 2009/2010. Tindakan pembelajaran dilakukan dengan pemberian 

contoh soal dan latihan mengerjakan soal dengan bimbingan dosen di kelas, dan 

dilanjutkan dengan tugas membuat soal serta penyelesaiannya secara berkelompok 

maksimum empat orang mahasiswa. Prestasi mahasiswa diukur secara individu 

berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan pada akhir setiap materi kuliah. Indikator 

keberhasilan dalam pembelajaran ini adalah minimum 75% mahasiswa mencapai nilai 

6,6 ke atas untuk skala penilaian 1-10.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pembelajaran Matematika 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY melalui 

problem-posing secara berkelompok dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa 

sehingga target 75% mahasiswa memperoleh nilai 6,6 ke atas dapat terpenuhi, (2) 

Karena keterbatasan waktu untuk kuliah tatap muka akibat pelaksanaan tes pada setiap 

akhir topik kuliah, maka untuk kelancaran proses pembelajaran, perlu dipilih materi 

yang sulit untuk dijelaskan pada kuliah tatap muka dan materi yang lebih mudah 

disajikan secara e-learning dalam bentuk modul yang dapat dimuat pada situs 

besmart.uny.ac.id, dan (3) Meskipun sebagian materi kuliah perlu disajikan secara e-

learning, tetapi latihan mengerjakan soal pada kuliah tatap muka secara problem-solving 

hendaknya tetap dilaksanakan, karena materi kuliah yang banyak melibatkan hitungan 

memerlukan banyak latihan mengerjakan soal.  

 

Kata kunci : pembelajaran Matematika, problem-posing secara berkelompok. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat tergantung pada sumberdaya 

manusia (SDM), sedangkan mutu SDM sangat ditentukan oleh pendidikannya. Hal yang 

menjadi sorotan pada dunia pendidikan dewasa ini adalah rendahnya mutu lulusan pada 

setiap jenjang pendidikan, dan yang lebih spesifik pada mata pelajaran atau mata kuliah 

Matematika. Matematika adalah salah satu mata kuliah yang merupakan ilmu dasar 

(basic science) yang penting, baik sebagai alat bantu, sebagai pembimbing pola pikir, 

maupun sebagai pembentuk sikap. Oleh karena itu, Matematika diharapkan dapat 

dikuasai oleh mahasiswa di bangku kuliah. Namun mata kuliah Matematika selalu 

dianggap sulit dan ditakuti oleh para siswa maupun mahasiswa, sehingga sangat 

berdampak pada rendahnya prestasi belajar. Hal ini juga terjadi di Program Studi 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan (PSPTSP), Fakultas Teknik (FT), Universitas 

Negeri Yogyakarta (UNY). 

Berdasarkan observasi awal penelitian pada PSPTSP FT UNY melalui 

wawancara dengan para dosen mata kuliah Matematika, penguasaan mahasiswa 

terhadap materi kuliah Matematika masih tergolong rendah pada beberapa pokok 

bahasan seperti persamaan kuadrat, determinan, matriks dan trigonometri. Hal ini 

terlihat dari hasil ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Para dosen 

tersebut mengungkapkan bahwa mahasiswa masih sulit mengerjakan soal-soal tentang 

pokok bahasan tersebut, sehingga mereka tidak dapat menemukan cara penyelesaian 

yang tepat. Selain itu, mahasiswa juga masih sulit mengerjakan soal yang sedikit 

berbeda dengan contoh soal yang sudah diberikan oleh dosen yang bersangkutan. 

Penguasaan mahasiswa terhadap materi kuliah Matematika tidak akan dapat 

meningkat tanpa adanya latihan, berupa mengerjakan soal-soal, baik yang dilakukan 

pada waktu kuliah tatap muka, tugas terstruktur yang dikerjakan di luar waktu kuliah, 

maupun pembelajaran mandiri dengan mencari sendiri soal-soal yang ada pada buku 

teks. Selama ini sebagian besar mahasiswa kurang dalam mengerjakan latihan 

mengerjakan soal tersebut. Dalam latihan pada waktu kuliah tatap muka, hanya sedikit 
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mahasiswa yang benar-benar mengerjakannya. Sebagian besar menunggu hasil 

pekerjaan mahasiswa lain atau menunggu penjelasan dari dosen. Begitu pula untuk 

tugas terstruktur berupa latihan yang dikerjakan di luar kuliah tatap muka. Sebagian 

besar hanya mengandalkan pekerjaan temannya, tanpa berkontribusi sama sekali. Hal 

ini tampak ketika soal yang sama, tanpa diganti redaksi maupun angka-angkanya, 

digunakan untuk soal tes, banyak mahasiswa yang tidak dapat menjawab dengan benar. 

Terlebih lagi inisiatif untuk mencari soal-soal sendiri dari buku teks untuk dikerjakan 

sebagai latihan, hamper tidak ada mahasiswa yang mengerjakannya. Hal ini tampak 

ketika soal yang sama dengan yang ada di buku teks yang sudah dianjurkan dibaca pada 

waktu awal semester, tidak dapat dikerjakan oleh mahasiswa ketika digunakan untuk 

soal tes. 

Sebenarnya sudah pernah dicoba beberapa metode pembelajaran dalam 

penelitian tindakan sebelumnya, antara lain: pembelajaran dengan latihan secara 

berkelompok, pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran dengan lesson study, 

dan pembelajaran berbantuan e-learning. Pada awal penerapan berbagai metode 

tersebut, tampak peningkatan prestasi mahasiswa. Akan tetapi respon mahasiswa lama 

kelamaan menurun, begitu pula mahasiswa angkatan berikutnya belum tentu 

menunjukkan prestasi yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa 

yang berpartisipasi dalam metode pembelajaran yang sama. Pada angket yang 

disebarkan kepada mahasiswa pada akhir setiap semester, hampir selalu muncul respon 

bahwa pembelajaran mata kuliah Matematika tidak menarik. Oleh karena itu, perlu 

banyak variasi metode pembelajaran, agar mata kuliah ini dapat lebih menarik. Variasi 

tersebut perlu dicoba, baik untuk semester yang berbeda maupun dalam satu semester.    

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti bersama dengan anggota tim 

dosen mempertimbangkan untuk menerapkan salah satu model pembelajaran yaitu 

pembelajaran problem-posing yang diharapkan dapat meningkatkan kreativitas 

mahasiswa, karena melalui model pembelajaran ini mahasiswa akan lebih mendalami 

pengetahuan, mandiri, aktif, bekerjasama dan demokratis (Borba & Villareal, 2006:38). 

Di samping itu, Kilpatrick (1987:123) menyatakan bahwa upaya membantu siswa 

memahami soal dapat dilakukan dengan menulis kembali soal tersebut dengan kata-

katanya sendiri, menuliskan soal dalam bentuk lain atau dalam bentuk operasional. 
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Kegiatan inilah yang dikenal dengan istilah problem-posing. Oleh karena itu, melalui 

pembelajaran problem-posing ini mahasiswa diharapkan dapat mebuat soal sendiri yang 

tidak jauh berbeda dengan soal yang diberikan oleh dosen dan dari situasi yang ada 

sehingga mereka terbiasa dalam menyelesaikan soal, dan diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar mereka. 

Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

problem-posing berdampak positif terhadap hasil belajar. Salah satu penelitian yang 

dilakukan oleh Yansen (2005:43) menyimpulkan bahwa melalui pembelajaran problem-

posing, hasil belajar Matematika dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti bersama dengan tim dosen mata 

kuliah Matematika mengadakan suatu penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang berjudul “Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY melalui Problem-posing 

secara Berkelompok”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada Latar Belakang, maka masalah yang diteliti 

dirumuskan dengan “Apakah prestasi belajar Matematika mahasiswa PSPTSP FT UNY 

dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran problem-posing secara berkelompok?  

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara operasional tujuan penelitian 

ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika mahasiswa PSPTSP FT 

UNY melalui pembelajaran problem-posing secara berkelompok.  

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat : 

1. Bagi dunia pendidikan, sebagai masukan untuk mengembangkan cara pembelajaran 

mata kuliah Matematika melalui pembelajaran problem-posing secara berkelompok. 

2. Bagi subjek yang diteliti, mahasiswa yang menjalani proses pembelajaran ini 

diharapkan lebih mudah memahami dan menyelesaikan soal Matematika, sehingga 

meningkatkan prestasi belajar mereka, kemudian dapat pula menerapkannya pada 
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mata kuliah yang lain, dan selanjutnya dapat mengembangkan kemampuan diri 

mereka. 

3. Bagi dosen, dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran Matematika. 

4. Bagi lembaga, dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, khususnya dalam pembelajaran Matematika. 

5. Bagi peneliti, agar memiliki pengetahuan yang luas tentang model pembelajaran, 

khususnya dalam pelajaran Matematika, dan memiliki kompetensi untuk 

menerapkannya, serta dapat digunakan sebagai masukan untuk menyusun rencana 

kuliah selanjutnya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Belajar 

Meningkatkan prestasi belajar mahasiswa sangat tergantung pada proses belajar 

yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang belajar itu sendiri. Pentingnya proses 

belajar ini mendorong banyak ahli psikologi pendidikan mencurahkan perhatian 

terhadap masalah belajar. Ini terlihat dari banyaknya definisi belajar yang bermacam-

macam. 

Klein (2002:2) menjelaskan bahwa belajar adalah proses pengalaman yang 

berakibat pada perubahan yang relatif permanen dalam perilaku yang bukan keadaan 

sementara, kematangan, atau kecenderungan respon bawaan. Definisi belajar ini 

mempunyai tiga komponen, yaitu: belajar mencerminkan potensi perubahan perilaku, 

perubahan perilaku tidak selalu permanen apabila ada pengalaman baru, dan perubahan 

perilaku dapat karena proses selain belajar. 

Menurut Nana Sudjana (1991:5) belajar adalah perubahan yang relatif permanen 

dalam suatu kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari praktik dan latihan. Hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh Djamarah (2002:11) bahwa belajar adalah proses 

perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan, artinya tujuan kegiatan belajar 

adalah perubahan tingkah laku. Sedangkan Slameto (2003:2) mengemukakan bahwa 

belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru, secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sadar, bersifat permanen sebagai hasil 

pengalaman sendiri dalam interkasi dengan lingkungannya. Jadi, hasil belajar adalah 

adanya perubahan tingkah laku. 

B. Proses Pembelajaran Matematika 

Belajar dan mengajar adalah dua kegiatan yang tunggal tetapi memiliki makna 

yang berbeda. Belajar diartikan sebagai suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 
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pengalaman yang diperoleh, sedangkan mengajar adalah kegiatan menyediakan kondisi 

yang merangsang serta mengarahkan kegiatan belajar pembelajar untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang membawa perubahan tingkah laku. 

Seperti yang dikemukakan oleh Hisyam Zaini, dkk. (2002:104-110) bahwa mengajar 

tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi juga mencakup 

mengorganisasi kegiatan belajar mahasiswa, dan membuat mahasiswa belajar.  

Matematika sendiri berasal dari Bahasa Latin ‘manhenern’ atau ‘mathema’ yang 

berarti belajar atau hal yang harus dipelajari, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut 

‘wiskunde’ atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Jadi, 

matematika memiliki bahasa dan aturan yang terdefinisi dengan baik, penalaran yang 

jelas dan sistematis, terstruktur yang berkaitan antara konsep yang kuat (Depdiknas, 

2005:215). 

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar yang dilakukan dengan sadar 

dan terarah, individu belajar matematika dengan tujuan untuk melatih cara berpikir dan 

bernalar serta melatih kemampuan memecahkan masalah. 

C. Prestasi Belajar Matematika 

Istilah ‘prestasi’ dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) berarti ‘hasil 

yang dicapai’. Jadi, prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan proses belajar. 

Prestasi belajar matematika merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan 

pembelajar setelah mengalami proses belajar. Proses belajar yang dilakukan akan 

menghasilkan suatu perubahan atau pemahaman dalam pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan nilai. Adanya perubahan tersebut tampak dalam prestasi belajar yang 

diperoleh. 

Menurut Djamarah (1997:119) prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan 

setelah melakukan kegiatan belajar dalam waktu tertentu. Prestasi ditunjukkan dengan 

menguasai minimal 69% dari keseluruhan bahan ajar. 

Menurut Simanjuntak (1993:229) salah satu faktor pendukung berhasil tidaknya 

pembelajaran matematika adalah menguasai teori pembelajaran matematika. Teori 
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pembelajaran matematika yang dikuasai oleh para pengajar akan dapat diterapkan pada 

para pembelajar jika dapat dipilih strategi pembelajaran yang tepat, mengetahui tujuan 

dan pendekatan pembelajaran, serta dapat melihat apakah pembelajar sudah mempunyai 

kesiapan atau kemampuan belajar. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka 

dapat dikatakan bahwa pengajar telah berhasil dalam mengajar. Keberhasilan 

pembelajaran tentu saja diketahui setelah diadakan evaluasi dengan seperangkat item 

soal sesuai dengan rumusan indikator hasil belajar. 

Jadi, prestasi belajar matematika merupakan hasil belajar pembelajar dalam 

suatu proses pembelajaran dalam waktu tertentu. Setiap proses pembelajaran, 

keberhasilannya diukur dari sejauh mana hasil belajar dicapai oleh pembelajar, di 

samping diukur dari segi proses pembelajarannya.  

D. Model Pembelajaran Problem-posing 

Problem-posing adalah istilah dalam Bahasa Inggris, yaitu dari kata ‘problem’ 

yang berarti masalah, soal/persoalan, dan kata ‘pose’ yang berarti mengajukan (Echols 

& Shadily, 1995:439 & 448). Jadi, problem-posing dapat diartikan sebagai pengajuan 

soal atau pengajuan masalah.  

Silver (1994:19) menyatakan bahwa problem-posing dapat mencakup dua 

kegiatan, yaitu: 

1. Pembentukan soal baru atau pembentukan soal dari situasi atau dari pengalaman 

pembelajar. 

2. Pembentukan soal dari soal yang sudah ada.  

Problem-posing ini sangat berkaitan dengan pemecahan masalah atau problem-solving, 

dan dapat berlangsung sebelum, selama, atau setelah pemecahan soal matematika. 

 Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa problem-posing merupakan suatu 

pembentukan soal atau pengajuan soal yang dilakukan oleh pembelajar dengan cara 

membuat soal yang tidak jauh berbeda dengan soal yang diberikan oleh pengajar atau 

dari situasi dan pengalaman pembelajar sendiri. 

E. Problem-posing dan Relevansinya dengan Mata Kuliah Matematika 

Problem-posing atau pembentukan soal adalah salah satu cara yang efektif untuk 

mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan 
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menerapkan konsep matematika. Tim Penelitian Tindakan Matematika (PTM, 2002:2) 

menyatakan bahwa : (1) Ada korelasi positif antara kemampuan membentuk soal dan 

kemampuan menyelesaikannya, (2) Latihan membentuk soal merupakan cara efektif 

untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam memecahkan masalah. 

Masalah dalam mata kuliah matematika diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu: 

1. Soal mencari (problem to find) yaitu mencari, menentukan, atau mendapatkan nilai 

atau objek tertentu yang tidak diketahui dalam soal dan memenuhi kondisi atau 

syarat yang sesuai dengan soal. Objek yang ditanyakan atau dicari (unknown), syarat-

syarat yang memenuhi (conditions) dan data atau informasi yang diberikan 

merupakan bagian penting atau pokok dari sebuah soal mencari dan harus dipenuhi 

serta dikenali dengan baik pada saat memecahkan masalah. 

2. Soal membuktikan (problem to prove), yaitu prosedur untuk menentukan apakah 

suatu pernyataan benar atau tidak benar. Soalmembuktikan terdiri atas bagian 

hipotesis dan kesimpulan. Pembuktian dilakukan dengan membuat atau memproses 

pernyataan yang logis dari hipotesis menuju kesimpulan (Depdiknas, 2005:219). 

 Silver (1994) mengemukakan bahwa sebenarnya sudah sejak lama para tokoh 

pendidikan matematika menunjukkan pembuatan soal merupakan bagian penting dalam 

pengalaman matematis mahasiswa dan menyarankan agar pembelajaran matematika 

menekankan kegiatan pembentukan soal. Pembentukan soal merupakan inti dari 

kegiatan matematis dan merupakan komponen penting dalam kurikulum matematika. 

 Hasil penelitian Silver dan Cai (1996) menunjukkan bahwa kemampuan 

pembentukan soal berkorelasi positif dengan kemampuan memecahkan masalah. 

Dengan demikian, kemampuan pembentukan soal sesuai dengan tujuan pembelajaran 

matematika sebagai usaha meningkatkan hasil pembelajaran matematika dan dapat 

meningkatkan kemampuan mahasiswa. Oleh karena itu, pembentukan soal merupakan 

hal yang penting dalam mata kuliah matematika guna meningkatkan prsetasi belajar 

matematika mahasiswa dengan membuat mahasiswa aktif dan kreatif. 

F. Problem-posing secara Berkelompok 

Pembelajaran dengan problem-posing menekankan pada pembentukan atau 

perumusan soal oleh mahasiswa secara berkelompok. Setiap selesai pemberian materi 
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pembelajaran, dosen memberikan contoh tentang cara pembuatan soal dan memberikan 

informasi tentang materi pembelajaran dan bagaimana menerapkannya dalam problem-

posing secara berkelompok. 

 Untuk meresapkan materi yang telah dipelajari dan untuk mengetahui 

pemahaman terhadap isi pelajaran, maka mahasiswa perlu mengkomunikasikan kepada 

orang lain, seperti: teman kuliah dan dosen (Sumadi Suryabrata, 1983). Bentuk 

komunikasi tersebut dapat berupa bertanya, belajar bersama dan diskusi, yang dengan 

sendirinya memerlukan adanya suatu kelompok. Selanjutnya Sumadi Suryabrata (1983) 

mengemukakan bentuk kelompok yang baik, yaitu: 

1. Anggota tidak terlalu banyak, yaitu tiga hingga lima orang. 

2. Kemampuan belajar kurang lebih sama. 

3. Masing-masing anggota berpartisipasi secara aktif. 

4. Mempunyai semacam rencana kerja atau kegiatan dan membuat pembagian kerja. 

Tentang keuntungan belajar bersama dalam kelompok, Sumadi Suryabrata (1983) 

mengemukakan: 

1. Mendapat kepastian telah mengerti materi yang dipelajari. 

2. Mendengarkan dan membaca dari temannya akan lebih meresapkan materi yang 

dipelajari. 

3. Bertanya dan menerangkan dalam diskusi akan meningkatkan penguasaan materi. 

4. Mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. 

Keuntungan belajar secara berkelompok menurut Roestiah (2001:17) yaitu: 

1. Dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menggunakan 

keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah. 

2. Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan 

berdiskusi. 

3. Memungkinkan dosen untuk lebih memperhatikan mahasiswa dan kebutuhan belajar 

mereka. 

4. Para mahasiswa dapat lebih aktif bergabung dalam mata kuliah dan lebih aktif 

berpartisipasi dalam diskusi. 

5. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan rasa saling 

menghargai dan menghormati pribadi dan pendapat orang lain, saling membantu 
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kelompok dalam mencapai tujuan bersama. 

 Adapun langkah-langkah belajar matematika secara berkelompok menurut 

Ibrahim (2000:10) adalah sebagai berikut (Tabel 1): 

Tabel 1. Langkah-langkah Belajar Matematika secara Berkelompok. 

Fase Kegiatan Dosen 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi 

mahasiswa 

Menyampaikan semua tujuan mata kuliah dan 

memotivasi mahasiswa belajar 

Fase-2 Menyajikan informasi 
Menyajikan informasi kepada mahasiswa dengan 

jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan 

Fase-3 

Mengorganisasikan 

mahasiswa ke dalam 

kelompok-kelompok 

belajar 

Menjelaskan kepada mahasiswa bagaimana cara 

membentuk kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan transisi secara 

efisien 

Fase-4 

Membimbing 

kelompok, proses 

pembelajaran 

Membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat mengerjakan tugas 

Fase-5 Evaluasi 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil pekerjaannya 

Fase-6 Memberi penghargaan 
Mencari cara-cara untuk menghargai hasil 

belajar individu atau kelompok 

Sumber: Ibrahim (2000:10). 

 Langkah-langkah pembelajaran problem-posing secara berkelompok dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi mahasiswa untuk 

belajar. 

2. Dosen menyajikan informasi, baik secara ceramah atau tanya jawab, selanjutnya 

memberi contoh cara pembuatan soal dari informasi yang diberikan. 

3. Dosen membentuk kelompok belajar antara 4-5 mahasiswa tiap kelompok yang 
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bersifat heterogen, baik kemampuan maupun jenis kelamin. 

4. Selama kerja kelompok berlangsung, dosen membimbing kelompok yang mengalami 

kesulitan dalam membuat soal dan menyelesaikannya. 

5. Dosen mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari dengan cara 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. 

6. Dosen memberi penghargaan kepada mahasiswa atau kelompok yang telah 

menyelesaikan dengan baik tugas yang diberikan. 

G. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yansen (2005) dengan judul “Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Bilangan Bulat melalui Model Pembelajaran 

Problem-posing di Kelas I SMP Negeri 2 Kendari”. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sollu (2004) dengan judul “Meningkatkan 

Pemahaman Siswa terhadap Materi Matriks melalui Problem-posing di Kelas I MA 

Bahrul Mubarak, Toronipa”. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Surtini (2003) dengan judul “Implementasi 

Problem-posing pada Pembelajaran Operasi Hitung Bilangan Cacah Siswa Kelas IV 

SD di Salatiga”. 

H. Kerangka Pemikiran 

Salah satu  alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengaktifkan mahasiswa adalah model pembelajaran problem-posing. Dengan model 

pembelajaran problem-posing mahasiswa dilatih untuk dapat membuat soal dan 

menyelesaikannya dari informasi yang diberikan oleh pengajar. 

Dalam penelitian ini, problem-posing diterapkan secara berkelompok untuk 

melatih mahasiswa aktif bekerjasama dengan teman kelompoknya, agar mahasiswa 

yang mengalami kesulitan dapat berkomunikasi dengan teman yang berkemampuan 

lebih, agar mengetahui dan memahami masalah yang telah dibuat bersama, sehingga 

dapat menyelesaikan secara bersama-sama pula. Keuntungan lain dari problem-posing 

secara berkelompok adalah mahasiswa akan merasa lebih mudah memecahkan masalah 

yang dibuat dan disepakati secara bersama. Di samping itu, mahasiswa akan 
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membiasakan berpikir dengan menganalisis beberapa pendapat dan akhirnya 

menemukan solusi terbaik, sehingga mereka dapat menguasai mata kuliah secara tuntas 

agar hasil yang diperoleh dapat meningkat. 

Atas dasar pemikiran di atas, maka model pembelajaran problem-posing secara 

berkelompok akan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika mahasiswa PSPTSP 

FT UNY Semester Gasal tahun Akademik 2009/2010. 

I. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka pemikiran 

tersebut di atas, diajukan hipotesis penelitian, yaitu melalui problem-posing secara 

berkelompok, prestasi belajar matematika mahasiswa PSPTSP FT UNY Semester Gasal 

tahun Akademik 2009/2010 dapat ditingkatkan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, 

dan jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau Classroom Action 

Research (CAR). Karakteristik yang khas dari penelitian tindakan kelas yaitu adanya 

tindakan tertentu untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Jurusan PTSP FT UNY pada Semester Gasal Tahun 

Akademik 2009/2010. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi PTSP FT 

UNY yang mengikuti mata kuliah Matematika pada Semester Gasal Tahun 2009/2010. 

C. Sumber, Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

Sebagai sumber data yaitu dosen pengajar mata kuliah matematika dan 

mahasiswa PSPTSP FT UNY pada Semester Gasal Tahun Akademik 2009/2010. Jenis 

data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dapat 

dikumpulkan dengan lembar observasi dan data kuantitatif diperoleh dengan tes hasil 

belajar. 

Data tentang pelaksanaan pembelajaran problem-posing secara berkelompok 

diambil melalui lembar observasi, dan data tentang hasil belajar mahasiswa diambil 

melalui tes hasil belajar. 

D. Faktor yang Diteliti 

Faktor yang diteliti mencakup faktor mahasiswa, faktor dosen dan faktor sumber 

mata kuliah. Faktor mahasiswa untuk melihat minat dam kemampuan mahasiswa dalam 

mata kuliah matematika, khususnya pada beberapa pokok bahasan, yaitu persamaan 

kuadrat, determinan, matriks, garifk fungsi dan limit fungsi. Faktor dosen untuk melihat 

bagaimana dosen menyajikan mata kuliah serta teknik yang digunakan dalam 

menerapkan problem-posing secara berkelompok. Faktor sumber mata kuliah yaitu 

apakah sumber mata kuliah mendukung pelaksanaan model pembelajaran yang 

diterapkan. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap istilah dalam penelitian ini, 

maka diberikan definisi operasional sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran problem-posing adalah suatu model pembelajaran dengan 

mahasiswa menulis kembali soal dengan kata-katanya sendiri, menulis soal dalam 

bentuk lain atau dalam bentuk operasional. 

2. Prestasi belajar matematika adalah suatu hasil belajar matematika mahasiswa yang 

diperoleh melalui problem-posing secara berkelompok pada pokok bahasan 

persamaan kuadrat, determinan, matriks, garifk fungsi dan limit fungsi. 

F. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang diterapkan berupa rancangan penelitian tindakan kelas. 

Penelitian ini dirancang dalam beberapa siklus. Prosedur dan langkah-langkah 

penelitian ini mengikuti prinsip yang berlaku dalam penelitian tindakan kelas, yaitu 

masing-masing siklus berisi berturut-turut permasalahan, alternatif pemecahan (rencana 

tindakan), pelaksanaan tindakan, observasi (monitoring), analisis data dan refleksi. 

G. Tahapan Penelitian 

Tahapan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap ini dibuat sesuai dengan observasi dan pemberian tes awal untuk menjadi 

acuan dalam perencanaan kegiatan merancang dan menyusun pembelajaran, melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Persiapan tindakan dan waktu pelaksanaan yang dilakukan pada pertemuan awal. 

b. Memberikan tes awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemampuan 

mahasiswa terhadap materi pembelajaran. 

c. Mempersiapkan perangkat pembelajaran, membuat lembar tugas pengajuan soal tiap 

kelompok dan lembar observasi (pengamatan). 

2. Tahap Tindakan 

Tahap tindakan meliputi penyajian materi, kegiatan problem-solving di kelas, 

kegiatan problem-posing secara berkelompok, observasi, dan refleksi. 
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a. Penyajian materi 

 Penyajian materi dilakukan oleh dosen, berisi pengantar teori secara singkat dan 

dilanjutkan dengan contoh soal dan penyelesaiannya yang dikerjakan oleh mahasiswa 

dengan bimbingan dosen. Materi yang disajikan sesuai dengan siklus yang direncanakan 

sebagai berikut: 

Siklus-1 : materinya adalah persamaan kuadrat. 

Siklus-2 : materinya adalah aplikasi persamaan kuadrat. 

Siklus-3 : materinya adalah determinan. 

Siklus-4 : materinya adalah matriks. 

Siklus-5 : materinya adalah trigonometri. 

b. Kegiatan problem-posing secara berkelompok 

 Setelah penyajian materi berakhir, mahasiswa dalam kelompok yang heterogen 

membuat soal dan menyelesaikannya berdasarkan pemahaman kelompok terhadap 

materi yang disajikan oleh dosen. Kelompok dibentuk berdasarkan hasil tes yang 

dilakukan, dengan menyebar para mahasiswa dengan skor tinggi ke dalam kelompok 

yang berbeda. Selanjutnya semua kelompok mengumpulkan hasil kerja kelompok 

mereka.  

c. Observasi 

Pengamatan dilakukan untuk mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan 

pemberian tindakan kegiatan dosen dan kegiatan tiap kelompok mahasiswa. 

Pengamatan dilakukan salama proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang diamati 

meliputi: pelaksanaan kuliah termasuk pemberian contoh soal dan latihan pengerjaan 

soal oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen, pembentukan kelompok, tugas 

pembuatan soal dan penyelesaiannya, pelaksanaan tes, dan hasil tes. 

d. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan menganalisis, memahami, menjelaskan dan 

menyimpulkan hasil pengamatan. Refleksi dilakukan sebagai upaya untuk memahami 

proses dan hasil yang dicapai sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan. Hasil yang 
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diperoleh pada kegiatan refleksi merupakan informasi tentang apa yang akan dilakukan 

selanjutnya, yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan rencana berikutnya. 

H. Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah minimal 75% mahasiswa 

peserta pembelajaran dengan menggunakan problem-posing dapat memperoleh nilai 

lebih besar atau sama dengan 66 untuk skala penilaian 1-100.  

I. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik deskriptif 

kualitatif dan statistik deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk 

menganalisis data hasil monitoring dan diskusi terstruktur. Selain itu, analisis data hasil 

monitoring juga dilakukan dengan statistik deskriptif. Analisis data hasil tes prestasi 

belajar dan tugas dilakukan dengan teknik deskriptif kuantitatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Subjek Penelitian 

 Mahasiswa yang berpartisipasi dalam tindakan yang dilakukan pada penelitian 

ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, 

Fakultas Teknik, UNY, peserta kuliah Matematika (2 SKS). Mereka berada di Kelas B, 

yang terdiri dari 36 orang mahasiswa. Semua mahasiswa tersebut masuk ke UNY 

melalui Program Reguler Bersubsidi Angkatan 2009/2010 dan mereka mengambil mata 

kuliah tersebut pada Semester 1, dengan alokasi waktu tatap muka dua jam per-minggu. 

Dengan demikian, semua mahasiswa tersebut baru pertama kali mengambil mata kuliah 

ini, atau tidak ada yang mengulang. Penelitian berlangsung selama 10 minggu, dari 

minggu keempat hingga minggu ke-13. Kehadiran mahasiswa selama proses 

pelaksanaan penelitian tindakan ini disajikan pada Tabel 2. Tingkat kehadiran 

mahasiswa pada kuliah berkisar dari 78% atau 28 orang pada minggu kesembilan 

hingga 100% atau 36 orang pada minggu kelima, delapan, 12 dan 13. Apabila ditinjau 

untuk masing-masing mahasiswa selama 10 minggu pelaksanaan penelitian, kehadiran 

minimal adalah 80% sebanyak dua orang, sedangkan kehadiran 100% sebanyak 23 

orang, dengan rata-rata tingkat kehadiran 96%.  
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Tabel 2. Kehadiran Mahasiswa selama Pelaksanaan Penelitian Tindakan. 

No. NIM 
Minggu ke 

Jumlah % 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1  09505244001 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

2  09505244002 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

3  09505244003 √ √ √ √ √ √   √ √ √ 9 90 

4  09505244004 √ √ √ √ √   √ √ √ √ 9 90 

5  09505244005 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

6  09505244006   √ √ √ √   √ √ √ √ 8 80 

7  09505244007 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

8  09505244008 √ √ √ √ √ √ √   √ √ 9 90 

9  09505244009 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

10  09505244010 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

11  09505244011 √ √ √ √ √   √ √ √ √ 9 90 

12  09505244012 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

13  09505244013 √ √ √ √ √   √ √ √ √ 9 90 

14  09505244014 √ √ √ √ √   √ √ √ √ 9 90 

15  09505244015 √ √   √ √   √ √ √ √ 8 80 

16  09505244016 √ √ √ √ √   √ √ √ √ 9 90 

17  09505244017 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

18  09505244018 √ √   √ √ √ √ √ √ √ 9 90 

19  09505244019 √ √ √ √ √   √ √ √ √ 9 90 

20  09505244021 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

21  09505244022 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

22  09505244023 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

23  09505244024 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

24  09505244026 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

25  09505244027 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

26  09505244028 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

27  09505244029 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

28  09505244030 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

29  09505244031 √ √ √   √ √   √ √ √ 9 90 

30  09505244032 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

31  09505244033 √ √ √ √ √ √ √   √ √ 10 100 

32  09505244034 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

33  09505244035 √ √ √ √ √ √   √ √ √ 9 90 

34  09505244036 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

35  09505244037 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

36  09505244038 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100 

 
Jumlah 35 36 34 35 36 28 33 34 36 36   

 

 
% 97 100 94 97 100 78 92 94 100 100 
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B. Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini dilakukan sesuai jadual kuliah 

Matematika mulai minggu ke-4 hingga minggu ke-13 semester yang bersangkutan 

(Tabel 3).  

Tabel 3. Jadual Pelaksanaan Tindakan. 

Siklus 

ke- 

Minggu 

ke- 
Hari/tanggal Topik Kuliah 

Jumlah 

Mahasiswa 

yang Hadir 

(orang) 

1 
4 Kamis, 22-10-2009 Persamaan Kuadrat 35 

2 

5 Kamis, 29-10-2009 Aplikasi Persamaan Kuadrat 36 

6 Kamis, 5-11-2009 
Latihan Aplikasi Persamaan 

Kuadrat 
34 

3 
7 Kamis, 12-11-2009 Determinan 35 

8 Kamis, 19-11-2009 
Latihan Determinan 

36 

4 

9 Kamis, 26-11-2009 Matriks 28 

10 Kamis, 3-12-2009 Matriks (orde 3x3) 33 

11 Kamis, 10-12-2009 Matriks (Eliminasi Gauss) 34 

5 
12 Kamis, 17-12-2009 Trigonometri dan Fungsi 36 

13 Kamis, 31-12-2009 Tes 36 

Urutan kronologis masing-masing tindakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Siklus Pertama 

a. Perencanaan Tindakan 

Proses pembelajaran pada Siklus Pertama dengan dosen menjelaskan topik 

Persamaan Kuadrat, dengan contoh soal dan jawabannya, diikuti latihan hitungan 

oleh mahasiswa. Penjelasan meliputi penggunaan Rumus ABC, yaitu: 

X12   
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dan contoh diberikan mulai dari yang mudah ke yang lebih sulit, mulai dari 

persamaan yang secara eksplisit berupa persamaan kuadrat seperti:  

5 x
2
 - 3x – 4 = 0 ke persamaan yang harus direduksi menjadi persamaan kuadrat 

seperti:  

4/x
2
 – 6/x – 3 = 0, direduksi dengan 1/x = p 

c
-2/3

 – c
-1/3

 – 2 = 0, direduksi dengan c
-1/3

 = p 

2
4x

 – 6.2
2x

 + 8 = 0, direduksi dengan 2
2x

 = p 

4
x+1

 – 5.2
 x+1

 + 4 = 0, direduksi dengan 2
 x+1

 = p 

x
3,5

 – 3 x
 1,75

 + 2 = 0, direduksi dengan x
 1,75

 = p 

Pada akhir kuliah, kepada mahasiswa diberikan tugas membuat tiga soal 

persamaan kuadrat dan penyelesaiannya yang dikerjakan secara beregu dengan 

anggota maksimum empat orang. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan soal 

ditulis untuk masing-masing soal. Tugas tersebut dikumpulkan pada kuliah 

minggu berikutnya, dan selanjutnya diadakan tes secara perorangan dengan soal 

diambilkan dari salah satu soal yang telah dibuat oleh mahasiswa tersebut.  

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pada waktu kuliah dengan topik Persamaan Kuadrat, hadir 35 mahasiswa. 

Pembentukan kelompok pada siklus ini diserahkan sepenuhnya kepada 

mahasiswa, karena belum diadakan pre-test untuk mengetahui tingkat kemampuan 

mereka. Dengan jumlah anggota maksimum empat orang, sebenarnya mereka 

cukup membuat sembilan kelompok saja, tetapi mereka membentuk 11 kelompok, 

dengan anggota dua hingga empat orang (Tabel 3). Tes untuk topik Persamaan 

Kuadrat dilakukan dengan tiga buah soal dengan waktu 30 menit. Soal tes tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Hitunglah y dari persamaan 3 y
2
 -27 y +6 = 0. 

2. Hitunglah t dari persamaan 1/t
2
 + 3/t = 10. 

3. Hitunglah p dari persamaan  
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Para mahasiswa menyelesaikan tes tersebut dalam waktu 15 hingga 30 menit. 

Dengan demikian perkiraan alokasi waktu tes tersebut telah sesuai dengan 

pelaksanaannya. Hal ini mungkin disebabkan soal tes yang tidak terlalu banyak 

menuntut perhitungan yang panjang dan berantai. 

Tabel 3. Pelaksanaan Tindakan Siklus 1. 

 
       

  
No. Kelompok NIM Nilai Tes Waktu   

  1 6  09505244001 8 23-25' 
  

2 6  09505244002 9 23-25' 
  

3 10  09505244003 7 23-25' 
  

4 11  09505244004 8 23-25' 
  

5 11  09505244005 8 23-25' 
  

6 1  09505244006 10 23-25' 
  

7 7  09505244007 10 23-25' 
  

8 2  09505244008 10 20-23' 
  

9 1  09505244009 10 20-23' 
  

10 3  09505244010 9 20-23' 
  

11 2  09505244011 10 23-25' 
  

12 7  09505244012 10 23-25' 
  

13 2  09505244013 10 23-25' 
  

14 2  09505244014 10 23-25' 
  

15 7  09505244015 8 25-30' 
  

16 1  09505244016 9 20-23' 
  

17 6  09505244017 8 25-30' 
  

18 3  09505244018 5 25-30' 
  

19 1  09505244019 10 23-25' 
  

20 4  09505244021 10 < 20' 
  

21 3  09505244022 9 23-25' 
  

22 4  09505244023 8 25-30' 
  

23 8  09505244024 9 < 20' 
  

24 5  09505244026 8 25-30' 
  

25 5  09505244027 8 25-30' 
  

26 4  09505244028 8 25-30' 
  

27 8  09505244029 9 25-30' 
  

28 9  09505244030 7 25-30' 
  

29 4  09505244031 8 25-30' 
  

30 5  09505244032 7 20-23' 
  

31 3  09505244033 10 < 20' 
  

32 9  09505244034 8 25-30' 
  

33 8  09505244035 7 23-25' 
  

34 5  09505244036 8 20-23' 
  

35 10  09505244037 7 23-25' 
  

36 9  09505244038 8 < 20' 
  

  

Nilai Rata-rata 8.6 
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c. Evaluasi Tindakan 

Pada siklus ini pembentukan kelompok belum berdasarkan tingkat 

kemampuan mahasiswa, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada mereka dengan 

ketentuan satu kelompok maksimum terdiri dari empat orang. Pelaksanaan 

pembuatan soal dan penyelesaiannya dilakukan di luar waktu kuliah, dengan 

pertimbangan tidak menyita waktu kuliah yang sudah sangat terbatas. Materi 

kuliah dapat dikuasai oleh mahasiswa, terbukti dari alokasi waktu tes yang sesuai 

perkiraan semula dan nilai tes yang relatif tinggi dengan rata-rata 8,6. 

d. Refleksi Tindakan 

Pelaksanaan tes setelah satu topik selesai, walaupun hanya 30 menit, 

ternyata cukup menyita waktu kuliah, sehingga jam kuliah yang ada harus benar-

benar digunakan secara efektif.  

2. Siklus Kedua  

a. Perencanaan Tindakan 

Pada proses pembelajaran pada Siklus Kedua dosen menjelaskan topik 

Aplikasi Persamaan Kuadrat. Waktu kuliah sudah terkurangi dengan 30 menit 

untuk tes pada Siklus Pertama. Pada akhir kuliah, kepada mahasiswa diberikan 

tugas membuat soal dan penyelesaiannya berikut ditulis waktu yang dibutuhkan, 

yang dikerjakan secara beregu dengan anggota maksimum empat orang. Pada 

siklus ini mahasiswa membentuk 10 kelompok untuk membuat dua soal Aplikasi 

Persamaan Kuadrat dan penyelesaiannya. Kelompok dibentuk dengan menunjuk 

10 mahasiswa yang paling cepat menyelesaikan tes pada Siklus Pertama sebagai 

ketua kelompok. 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pada siklus ini dilakukan pembelajaran dengan topik Aplikasi Persamaan 

Kuadrat, berupa dua contoh soal dan penyelesaiannya. Soal berupa uraian, 

kemudian diselesaikan dengan menggambar, membentuk segitiga siku-siku, 

menerapkan Dalil Pythagoras, membentuk persamaan kuadrat, dan menyelesaikan 

persamaan tersebut. Walaupun telah ditunjuk 10 orang sebagai ketua kelompok, 
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ternyata para mahasiswa membentuk 11 kelompok, dengan satu kelompok tentu 

saja tanpa salah satu ketua yang ditunjuk tersebut (Tabel 4). Dari 11 kelompok 

tersebut, lima kelompok membuat soal seperti yang dicontohkan pada kuliah 

dengan mengganti angka-angkanya saja dan satu kelompok membuat soal aplikasi 

diferensial yang tidak ada pada materi kuliah Matematika semester satu ini. Soal 

tes pada siklus ini terdiri dari dua nomor yang diambil dari dua kelompok dengan 

redaksi yang diedit seperlunya. Soal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sebuah lingkaran dengan diameter 10 cm tepat berada di dalam sebuah persegi 

dengan sisi 12 cm. Hitunglah panjang diagonal persegi menggunakan 

persamaan kuadrat. 

2. Sebuah lembar peta berukuran panjang 45 cm dan lebar 36 cm, termasuk di 

luar garis tepinya, diberi bingkai dengan lebar yang sama untuk keempat 

sisinya. Apabila luas lembar tersebut yang tidak tertutup bingkai adalah 1036 

cm
2
, hitunglah lebar bingkai tersebut menggunakan persamaan kuadrat. 

Pelaksanaan tes ternyata melebihi waktu yang direncanakan (45 menit). 

Setelah berlangsung selama 48 menit, baru ada tiga mahasiswa yang selesai. Tes 

akhirnya selesai dalam waktu 60 menit, sehingga tidak memungkinkan untuk 

menambah atau melanjutkan ke topik berikutnya. Waktu yang tersisa digunakan 

untuk menjelaskan penyelesaian kedua soal tes tersebut. Penjelasan dilakukan 

oleh masing-masing satu mahasiswa dari kelompok pembuat soal tersebut. 

Penjelasan yang dianggap kurang dibantu oleh mahasiswa dari kelompok yang 

bersangkutan. 

c. Evaluasi Tindakan 

Pada siklus ini pembentukan kelompok hanya berdasarkan penunjukan 

ketua kelompok yang dipilih berdasarkan kecepatan mengerjakan tes pada Siklus 

Pertama, belum memperhitungkan tingkat akurasi dalam menyelesaikan soal tes, 

karena kelompok dibentuk sebelum hasil tes diperiksa. Waktu untuk mengerjakan 

soal tes (60 menit) jauh melebihi perkiraan semula (45 menit). Hal ini 

kemungkinan disebabkan relatif panjangnya tahapan penyelesaian soal, yaitu 

mulai dari memahami soal uraian, kemudian menyelesaikan dengan menggambar, 



 31 

membentuk segitiga siku-siku, menerapkan Dalil Pythagoras, membentuk 

persamaan kuadrat, dan menyelesaikan persamaan tersebut. Melonjaknya waktu 

tes ini tentu saja berpengaruh terhadap alokasi waktu untuk materi kuliah 

berikutnya yang harus ditata ulang. Walaupun begitu, materi kuliah sebenarnya 

dapat dikuasai oleh mahasiswa. Hal ini tampak dari hasil tes yang mencapai rata-

rata 9,3. 

Tabel 4. Pelaksanaan Tindakan Siklus 2. 

       
  

No. Kelompok NIM Nilai Tes Waktu Ketua Kelompok 
  

1 1  09505244006 10 55-60'   
  

2 1  09505244019 10 55-60'   
  

3 1  09505244012 10 55-60'   
  

4 1  09505244016 10 55-60' √ 
  

5 2  09505244008 10 48-55' √ 
  

6 2  09505244011 10 55-60'   
  

7 2  09505244013 10 55-60'   
  

8 2  09505244014 10 55-60'   
  

9 3  09505244002 10 55-60'   
  

10 3  09505244007 10 55-60'   
  

11 3  09505244010 10 48-55' √ 
  

12 3  09505244018       
  

13 4  09505244030 10 55-60'   
  

14 4  09505244034 10 55-60'   
  

15 4  09505244037 10 55-60'   
  

16 4  09505244038 10 48-55' √ 
  

17 5  09505244021 10 48-55' √ 
  

18 5  09505244023 10 55-60'   
  

19 5  09505244028 10 55-60'   
  

20 6  09505244026 10 55-60'   
  

21 6  09505244027 10 55-60'   
  

22 6  09505244032 6 55-60' √ 
  

23 7  09505244001 10 55-60'   
  

24 7  09505244015       
  

25 7  09505244017 9 55-60'   
  

26 8  09505244036 7.5 55-60' √ 
  

27 8  09505244029 4 55-60'   
  

28 8  09505244035 5 55-60'   
  

29 9  09505244003 10 55-60'   
  

30 9  09505244022 10 55-60'   
  

31 9  09505244033 10 48-55' √ 
  

32 10  09505244009 10 55-60' √ 
  

33 10  09505244004 10 55-60'   
  

34 10  09505244005 10 55-60'   
  

35 11  09505244024 7.5 55-60' √ 
  

36 11  09505244031 7.5 55-60'   
  

  

Nilai Rata-rata 9.3 
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d. Refleksi Tindakan 

Pada siklus berikutnya penunjukan ketua kelompok perlu 

memperhitungkan kemampuan mengerjakan soal tes dengan jawaban yang benar, 

di samping kecepatannya.  

3. Siklus Ketiga 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada proses pembelajaran pada Siklus Ketigaa dosen menjelaskan topik 

Persamaan Linier Simultan, berupa tiga persamaan dengan tiga variabel. 

Diberikan contoh soal dan penyelesaiannya, dengan dituntun menggunakan 

transparansi OHP, meliputi tiga cara yaitu cara eliminasi, substitusi dan 

determinan, dengan titik berat pada cara determinan. Pada akhir kuliah, kepada 

mahasiswa diberikan tugas membuat dua soal dan penyelesaiannya yang 

dikerjakan secara beregu dengan anggota maksimum empat orang. Masing-

masing soal mengandung tiga persamaan dengan tiga variabel yang diselesaikan 

dengan cara determinan. 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Walaupun titik berat topik pada determinan, tetapi cara eliminasi dan 

substitusi juga dijelaskan sebagai pengantar untuk menyelesaikan Persamaan 

Linier Simultan. Agar mahasiswa lebih mendalami materi kuliah, pada tugas yang 

diberikan dibuat ketentuan bahwa nama variabel yang dipakai bukan x, y atau z. 

Untuk persiapan pemakaian soal dalam tes, maka dalam tugas membuat soal dan 

penyelesaiannya juga harus dituliskan perkiraan waktu untuk mengerjakannya. 

Pembentukan kelompok dilakukan dengan menunjuk 9 orang, dari 11 orang yang 

pada tes pada Siklus Pertama memperoleh nilai 10. Ternyata mahasiswa 

membentuk 10 kelompok, lebih dari sembilan sesuai jumlah ketua kelompok yang 

ditunjuk (Tabel 5). Tes dilakukan setelah tugas kelompok dikumpulkan. Soal tes 

adalah sebagai berikut: 

Soal Nomor 1: 

Carilah a, b dan c yang memenuhi persamaan linier simultan berikut dengan cara 

determinan. 
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a + 3b + 3c = 5 

a + 8c = 17 

2a + 5b +2c = 3 

Soal Nomor 2: 

Kotak A berisi campuran 10 m
3
 semen dan 5 m

3
 kapur. Kotak B berisi campuran 

12 m
3
 semen dan 3 m

3
 kapur. Untuk membuat 8 m

3
 campuran dengan 75% 

semen dan 25% kapur, berapa m
3
 harus diambil dari masing-masing kotak? 

Soal nomor 1 dimodifikasi dari tugas yang dibuat oleh mahasiswa dengan 

cara: (1) nama variabel diganti dari j, k dan l menjadi a, b dan c, (2) urutan 

persamaan ditukar, (3) kesalahan koefisien dikoreksi sesuai penyelesaian atau 

jawaban yang telah ditulis. Soal nomor 2 berupa aplikasi persamaan linier 

simultan, yang belum diberi contoh sebelumnya dan tidak ada kelompok 

mahasiswa yang membuatnya, akan tetapi dengan jumlah variabel yang lebih 

kecil (dua variabel) dibanding contoh dan tugas oleh mahasiswa (tiga variabel). 

 Dari waktu yang direncanakan selama 30 menit, ternyata paling cepat 

diselesaikan dalam waktu 58 menit, dan paling lama dalam waktu 79 menit. 

Mahasiswa ternyata kesulitan memulai mengerjakan soal nomor 2, sehingga 

harus dijelaskan ada berapa variabel, mana variabelnya, dan berapa persamaan 

yang ada. Begitu pula harus dijelaskan berapa proporsi atau perbandingan atau 

rasio antara semen dan kapur yang ada pada masing-masing kotak. 
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Tabel 5. Pelaksanaan Tindakan Siklus 3. 

       
  

No. Kelompok NIM Nilai Tes Waktu Ketua Kelompok 
  

1 1  09505244001 10 71-75'   
  

2 2  09505244002 10 71-75'   
  

3 3  09505244003 9.5 71-75'   
  

4 4  09505244004 10 58'   
  

5 4  09505244005 10 71-75'   
  

6 5  09505244006 10 71-75' √ 
  

7 6  09505244007 6.5 71-75' √ 
  

8 7  09505244008 10 71-75' √ 
  

9 4  09505244009 10 70' √ 
  

10 4  09505244010 10 66'   
  

11 8  09505244011 10 71-75' √ 
  

12 6  09505244012 10 71-75'   
  

13 1  09505244013 10 71-75' √ 
  

14 7  09505244014 10 76'   
  

15 1  09505244015 10 71-75'   
  

16 2  09505244016 10 66'   
  

17 1  09505244017 10 71-75'   
  

18 6  09505244018 9 71-75'   
  

19 2  09505244019 10 71-75' √ 
  

20 3  09505244021 6.5 71-75' √ 
  

21 10  09505244022 10 71-75'   
  

22 8  09505244023 7.5 71'   
  

23 7  09505244024 10 71-75'   
  

24 5  09505244026 8.5 71'   
  

25 5  09505244027 8.5 71'   
  

26 3  09505244028 10 71-75'   
  

27 3  09505244029 6 76'   
  

28 9  09505244030 10 71-75'   
  

29 8  09505244031 7 71'   
  

30 2  09505244032 10 71-75'   
  

31 10  09505244033 9.5 71' √ 
  

32 9  09505244034 10 71-75'   
  

33 5  09505244035 10 71-75'   
  

34 7  09505244036 10 71-75'   
  

35 6  09505244037 8.5 71-75'   
  

36 9  09505244038 10 71-75'   
  

  

Nilai Rata-rata 9.4 

   
  

c. Evaluasi Tindakan 

Sebagaimana pada Siklus Kedua, perkiraan waktu untuk mengerjakan soal 

tes yang ditentukan berdasarkan perkiraan waktu untuk menyelesaikan soal yang 

dibuat oleh mahasiswa, terlalu pendek sehingga diperlukan waktu yang jauh lebih 

lama untuk mengerjakan soal tes. Dari perkiraan waktu yang hanya 30 menit, 

ternyata diperlukan waktu 79 menit, atau lebih dari 2,5 kali waktu yang 
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diperkirakan. Lambatnya waktu pengerjaan saoal terutama tampak pada soal 

nomor dua. Mahasiswa kesulitan memulai mengerjakannya, sehingga dosen 

harus menjelaskan ada berapa variabel, mana variabelnya, dan berapa persamaan 

yang ada. Begitu pula harus dijelaskan berapa proporsi atau perbandingan atau 

rasio antara semen dan kapur yang ada pada masing-masing kotak. Hal ini 

mengakibatkan tertundanya waktu untuk pembelajaran materi kuliah berikutnya. 

Walaupun begitu, penguasaan materi kuliah dapat tercapai juga apabila dilihat 

dari hasil tes dengan rata-rata 9,4. 

d. Refleksi Tindakan 

Pembentukan kelompok untuk siklus selanjutnya dengan menunjuk 

mahasiswa yang mengerjakan tes dengan nilai tertinggi dan waktu tercepat. 

4. Siklus Keempat  

a. Perencanaan Tindakan 

Pada proses pembelajaran pada Siklus Keempat dosen menjelaskan topik 

Matriks. Pada akhir kuliah topik Matriks tersebut, kepada mahasiswa diberikan 

tugas membuat soal dan penyelesaiannya yang dikerjakan secara beregu dengan 

anggota maksimum empat orang. Soal yang dibuat adalah satu soal persamaan 

linier simultan dengan tiga variabel. 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pada siklus ini, kuliah berlangsung dalam tiga kali tatap muka. Pada 

minggu pertama, materi kuliah meliputi: pengantar matriks, aljabar matriks, invers 

matriks, dan aplikasi matriks untuk penyelesaian persamaan linier simultan tiga 

variabel yang diselesaikan dengan invers matriks berorde 2 x 2. Pada minggu 

kedua dilanjutkan dengan invers matriks berorde 3 x 3 dan penerapan matriks 

untuk menyelesaikan persamaan linier simultan tiga variabel dengan invers 

matriks. Pada minggu ketiga dilanjutkan dengan penyelesaian matriks 

menggunakan eliminasi Gauss. Tugas kelompok berupa membuat soal tiga 

persamaan linier simultan dengan tiga variabel dan penyelesaiannya dengan invers 

matriks dan eliminasi Gauss. Ditunjuk 9 orang ketua kelompok yang mengerjakan 
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tes pada siklus sebelumnya dengan nilai tertinggi dan waktu tercepat (Tabel 6). 

Tes untuk topik Matriks berupa satu soal yang diambil dari salah satu tugas 

mahasiswa. Adapun soal tes tersebut adalah sebagai berikut: 

Tentukan a, b, dan c yang memenuhi ketiga persamaan berikut dengan 

menggunakan matriks baik dengan invers matriks maupun eliminasi Gauss 

3a - 3 b + c = 5 

2 a – b + 2 c = 9 

a + 2 b + c = 12 

Soal tes tersebut diselesaikan oleh para mahasiswa dalam waktu 33 hingga 105 

menit. 

c. Evaluasi Tindakan 

Dari satu siklus ke siklus berikutnya, waktu yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan soal tes ternyata makin jauh dari perkiraan waktu untuk mengerjakan 

soal yang dibuat mahasiswa pada tugas kelompok. Selain itu, variasi waktu yang 

dibutuhkan makin tinggi, dari yang tercepat (33 menit) hingga yang terlambat 

(105 menit).  

d. Refleksi Tindakan 

Makin melesetnya waktu untuk mengerjakan soal tes dari perkiraan waktu 

yang dibuat mahasiswa mungkin disebabkan waktu untuk mencerna soal belum 

diperhitungkan pada waktu mahasiswa membuat soal dan penyelesaiannya. Oleh 

karena itu, mahasiswa diingatkan untuk memperhitungkan waktu untuk 

memahami soal, dengan mencobanya kepada mahasiswa lain yang tidak ikut 

membuat soal tersebut.  
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Tabel 6. Pelaksanaan Tindakan Siklus 4. 

  
       

  
No. Kelompok NIM Nilai Tes Waktu Ketua Kelompok 

  
1 1  09505244001 10 71-75'   

  
2 2  09505244002 7.5 71-75'   

  
3 3  09505244003 7.5 71-75'   

  
4 4  09505244004 10 58' √ 

  
5 4  09505244005 10 71-75'   

  
6 5  09505244006 10 71-75' √ 

  
7 6  09505244007 9 71-75'   

  
8 7  09505244008 9 71-75' √ 

  
9 4  09505244009 7.5 70' √ 

  
10 4  09505244010 10 66' √ 

  
11 8  09505244011 10 71-75' √ 

  
12 6  09505244012 9.5 71-75'   

  
13 1  09505244013 9.5 71-75' √ 

  
14 7  09505244014 7.5 76'   

  
15 1  09505244015 10 71-75'   

  
16 2  09505244016 10 66' √ 

  
17 1  09505244017 9.5 71-75'   

  
18 6  09505244018 3 71-75'   

  
19 2  09505244019 9 71-75'   

  
20 3  09505244021 5 71-75'   

  
21 10  09505244022 3.5 71-75'   

  
22 8  09505244023 10 71'   

  
23 7  09505244024 9.5 71-75'   

  
24 5  09505244026 6.5 71'   

  
25 5  09505244027 3 71'   

  
26 3  09505244028 9 71-75'   

  
27 3  09505244029 7.5 76'   

  
28 9  09505244030 9 71-75'   

  
29 8  09505244031 10 71'   

  
30 2  09505244032 7 71-75'   

  
31 10  09505244033 5.5 71'   

  
32 9  09505244034 9 71-75'   

  
33 5  09505244035 4 71-75'   

  
34 7  09505244036 10 71-75'   

  
35 6  09505244037 9 71-75'   

  
36 9  09505244038 9.5 71-75' √ 

  

  

Nilai Rata-rata 8.2 

   
  

5. Siklus Kelima  

a. Perencanaan Tindakan 

Siklus Kelima berbeda dengan siklus-siklus sebelumnya. Dengan diadakan 

tes pada setiap akhir siklus, maka alokasi waktu kuliah untuk menjelaskan materi 

kuliah oleh dosen jelas berkurang. Oleh karena itu, agar semua topik dapat 

diselesaikan, kekurangan waktu harus diatasi dengan alternatif pembelajaran lain. 
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Pada siklus ini, proses pembelajaran dengan topik Trigonometeri dilakukan 

dengan cara e-learning menggunakan situs besmart.uny.ac.id. Materi kuliah dan 

tugas dimuat pada situs tersebut (Lampiran 2). Penjelasan oleh dosen pada kuliah 

dilakukan hanya untuk penggunaan kalkulator untuk mencari nilai fungsi 

trigonometri, misalnya nilai cosinus dan nilai arc cosinus. Selain itu, mahasiswa 

diberi kesempatan untuk berkonsultansi dengan dosen di luar jadual kuliah. 

Kepada mahasiswa diberikan tugas membuat soal dan penyelesaiannya yang 

dikerjakan secara beregu dengan anggota maksimum empat orang.  

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pada siklus ini, mahasiswa mempelajari modul kuliah yang dimuat dalam 

situs besmart.uny.ac.id, yang berisi pengantar trigonometri, rumus-rumus, beserta 

contoh soal dan penyelesaiannya. Penjelasan oleh dosen pada kuliah dilakukan 

hanya untuk penggunaan kalkulator untuk mencari nilai fungsi trigonometri, 

misalnya nilai cosinus dan nilai arc cosinus, seperti: 

cos 76
o
51’58,39” = 0,27. …….. 

arc cos 0,27 … = cos
-1

 0,27 … = 76,86…  

Tugas kelompok berupa membuat soal trigonometri. Ditunjuk 9 orang 

ketua kelompok yang mengerjakan tes pada siklus sebelumnya dengan nilai 

tertinggi dan waktu tercepat (Tabel 7). Tes untuk topik Trigonometri berupa satu 

soal yang diambil dari salah satu tugas mahasiswa. Soal tes tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Tentukan luas segitiga dan besar sudut-sudutnya jika panjang sisi-sisinya  

a = 16 meter, b = 14 meter, dan c = 10 meter.  

2. Hitung harga x (0
o
 ≤ x ≤ 360

o
) yang memenuhi persamaan  

4 cos 2x + cos x + 1 = 0 

Soal tes tersebut diselesaikan oleh para mahasiswa dalam waktu 58 hingga 75 

menit. 
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Tabel 7. Pelaksanaan Tindakan Siklus 5. 

  
       

  
No. Kelompok NIM Nilai Tes Waktu Ketua Kelompok 

  
1 1  09505244001 7.5 71-75'   

  
2 2  09505244002 7.5 71-75'   

  
3 3  09505244003 5 71-75'   

  
4 4  09505244004 7.5 58' √ 

  
5 4  09505244005 10 71-75'   

  
6 5  09505244006 7 71-75' √ 

  
7 6  09505244007 7.5 71-75'   

  
8 7  09505244008 10 71-75' √ 

  
9 4  09505244009 7 70' √ 

  
10 4  09505244010 10 66' √ 

  
11 8  09505244011 7.5 71-75' √ 

  
12 6  09505244012 6 71-75'   

  
13 1  09505244013 7.5 71-75' √ 

  
14 7  09505244014 7.5 76'   

  
15 1  09505244015 7.5 71-75'   

  
16 2  09505244016 7.5 66' √ 

  
17 1  09505244017 9.5 71-75'   

  
18 6  09505244018 7 71-75'   

  
19 2  09505244019 6 71-75'   

  
20 3  09505244021 9 71-75'   

  
21 10  09505244022 5 71-75'   

  
22 8  09505244023 9 71'   

  
23 7  09505244024 9 71-75'   

  
24 5  09505244026 7.5 71'   

  
25 5  09505244027 5 71'   

  
26 3  09505244028 6 71-75'   

  
27 3  09505244029 5 76'   

  
28 9  09505244030 10 71-75'   

  
29 8  09505244031 9 71'   

  
30 2  09505244032 9 71-75'   

  
31 10  09505244033 5 71'   

  
32 9  09505244034 10 71-75'   

  
33 5  09505244035 7.5 71-75'   

  
34 7  09505244036 9.5 71-75'   

  
35 6  09505244037 6 71-75'   

  
36 9  09505244038 10 71-75' √ 

  

  

Nilai Rata-rata 7.7 
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c. Evaluasi Tindakan 

Dari satu siklus ke siklus berikutnya, waktu yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan soal tes makin bervariasi antar mahasiswa, dan makin jauh dari 

perkiraan waktu untuk mengerjakan soal yang dibuat mahasiswa pada tugas 

kelompok. 

d. Refleksi Tindakan 

Makin melesetnya waktu untuk mengerjakan soal tes dari perkiraan waktu 

yang dibuat mahasiswa mungkin disebabkan waktu untuk mencerna soal belum 

diperhitungkan pada waktu mahasiswa membuat soal dan penyelesaiannya, 

walaupun mahasiswa sudah diingatkan untuk memperhitungkan waktu untuk 

memahami soal, dengan mencobanya kepada mahasiswa lain yang tidak ikut 

membuat soal tersebut.  

C. Rangkuman Pelaksanaan Tindakan 

Secara garis besar rangkuman dari siklus-siklus pembelajaran adalah seperti 

pada Tabel 8, dan disajikan secara grafis pada Gambar 1 dan Gambar 2. Dari tabel 

tersebut tampak bahwa nilai rata-rata tugas cenderung meningkat dari Siklus Pertama ke 

Siklus Kedua dan Ketiga, tetapi menurun lagi mulai Siklus Keempat dan Kelima. 

Walaupun begitu target minimal 75% mahasiswa memperoleh nilai 66 ke atas untuk 

skala penilaian 0-100, atau 6,6 ke atas untuk skala penilaian 0-10, terpenuhi pada semua 

siklus, dengan pencapaian tertinggi 97,2% dan terendah 75,0%. Apabila dilihat nilai tes 

rata-rata dari kelima siklus, maka nilai 6,6 ke atas mencapai 94,4% dari seluruh 

mahasiswa. 
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Tabel 8. Rangkuman Pelaksanaan Tindakan Siklus 1-5.  

 
           

 

No. NIM 
Nilai Tes Rata- Ketua Kelompok 

 
1 2 3 4 5 rata Siklus 2 Siklus 3 Siklus 4 dan 5 

 
1  09505244001 8 10 10 10 7.5 9.1       

 
2  09505244002 9 10 10 7.5 7.5 8.8       

 
3  09505244003 7 10 9.5 7.5 5 7.8       

 
4  09505244004 8 10 10 10 7.5 9.1     √ 

 
5  09505244005 8 10 10 10 10 9.6       

 
6  09505244006 10 10 10 10 7 9.4   √ √ 

 
7  09505244007 10 10 6.5 9 7.5 8.6   √   

 
8  09505244008 10 10 10 9 10 9.8 √ √ √ 

 
9  09505244009 10 10 10 7.5 7 8.9 √ √ √ 

 
10  09505244010 9 10 10 10 10 9.8 √   √ 

 
11  09505244011 10 10 10 10 7.5 9.5   √ √ 

 
12  09505244012 10 10 10 9.5 6 9.1       

 
13  09505244013 10 10 10 9.5 7.5 9.4   √ √ 

 
14  09505244014 10 10 10 7.5 7.5 9       

 
15  09505244015 8   10 10 7.5 7.1       

 
16  09505244016 9 10 10 10 7.5 9.3 √   √ 

 
17  09505244017 8 9 10 9.5 9.5 9.2       

 
18  09505244018 5   9 3 7 4.8       

 
19  09505244019 10 10 10 9 6 9   √   

 
20  09505244021 10 10 6.5 5 9 8.1 √ √   

 
21  09505244022 9 10 10 3.5 5 7.5       

 
22  09505244023 8 10 7.5 10 9 8.9       

 
23  09505244024 9 7.5 10 9.5 9 9 √     

 
24  09505244026 8 10 8.5 6.5 7.5 8.1       

 
25  09505244027 8 10 8.5 3 5 6.9       

 
26  09505244028 8 10 10 9 6 8.6       

 
27  09505244029 9 4 6 7.5 5 6.3       

 
28  09505244030 7 10 10 9 10 9.2       

 
29  09505244031 8 7.5 7 10 9 8.3       

 
30  09505244032 7 6 10 7 9 7.8 √     

 
31  09505244033 10 10 9.5 5.5 5 8 √ √   

 
32  09505244034 8 10 10 9 10 9.4       

 
33  09505244035 7 5 10 4 7.5 6.7       

 
34  09505244036 8 7.5 10 10 9.5 9 √     

 
35  09505244037 7 10 8.5 9 6 8.1       

 
36  09505244038 8 10 10 9.5 10 9.5 √   √ 

 

            Nilai Rata-rata 8.6 9.3 9.4 8.2 7.7 8.5 

   
 

Nilai tertinggi 10 10 10 10 10 9,8 

   
 

Nilai Terendah 5 4 6 3 5 4,8 

   
 

Nilai 66 ke atas (%) 97,2 91,2 91,7 80,6 75,0 94,4 
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Gambar 1. Perkembangan Nilai Rata-rata. 
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Gambar 2. Perkembangan Nilai 66 ke atas (dalam %). 
 

D. Pembahasan 

Nilai rata-rata tugas cenderung meningkat dari Siklus Pertama ke Siklus Kedua 

dan Ketiga, tetapi menurun lagi mulai Siklus Keempat dan Kelima. Penurunan tersebut 

kemungkinan disebabkan topik yang lebih sulit pada Siklus Keempat yaitu Matriks, dan 

pada Siklus Kelima dengan topik Trigonometri tidak diajarkan secara tatap muka, 

melainkan dengan cara e-learning melalui situs besmart.uny.ac.id, sedangkan pada tatap 

muka hanya dijelaskan penggunaan kalkulator untuk mencari nilai fungsi trigonometri 

saja. Selain itu, ada juga kemungkinan mahasiswa mulai jenuh dengan metode 

pembelajaran yang sama dari satu materi ke materi berikutnya. Oleh karena itu perlu 

dipertimbangkan untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk 

materi kuliah yang berbeda. Walaupun begitu target minimal 75% mahasiswa 

memperoleh nilai 66 ke atas untuk skala penilaian 0-100, atau 6,6 ke atas untuk skala 

penilaian 0-10, terpenuhi pada semua siklus, dengan pencapaian tertinggi 97,2% dan 
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terendah 75,0%. Apabila dilihat nilai tes rata-rata dari kelima siklus, maka nilai 6,6 ke 

atas mencapai 94,4% dari seluruh mahasiswa. 

Hal-hal khusus pada pembelajaran Matematika mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY melalui problem-posing secara 

berkelompok yang dicoba dengan penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut :  

1. Mahasiswa mengerjakan tugas secara berkelompok yang dibentuk oleh mereka 

sendiri, pada Siklus Pertama tanpa menunjuk ketua kelompok dan pada siklus-siklus 

berikutnya dengan dosen menunjuk ketua kelompok berdasarkan nilai tertinggi dan 

waktu tercepat dalam menyelesaikan soal tes pada siklus sebelumnya. 

2. Kemungkinan terjadi saling menjiplak secara utuh antar kelompok tidak terjadi, 

karena sudah diberitahukan bahwa apabila ada kelompok yang mengumpulkan tugas 

yang sama maka tidak akan diterima dan harus membuat tugas lagi. 

3. Partisipasi setiap anggota kelompok tidak sempat dideteksi, karena pengerjaan tugas 

dilakukan di luar jadual kuliah. 

4. Pembelajaran dilaksanakan sesuai urutan topik kuliah Matematika, yang cenderung 

runtut dari mudah ke sulit, sehingga peningkatan efektifitas pelaksanaan tindakan 

tidak begitu tercermin dari nilai tes pada masing-masing siklus. Menurunnya nilai tes 

pada siklus berikutnya kemungkinan disebabkan makin sulitnya materi kuliah. 

Beberapa kendala dalam proses pembelajaran pada penelitian ini antara lain: 

1. Waktu efektif dalam satu semester ternyata hanya 14 minggu, akibat dikurangi 

liburan termasuk libur Lebaran. 

2. Karena tugas dikerjakan secara berkelompok dan di luar kelas, maka peranan 

masing-masing anggota tidak terdeteksi. 

3. Dalam memperkirakan waktu untuk menyelesaikan soal yang dibuat, para 

mahasiswa cenderung memperkirakan terlalu singkat, sehingga ketika soal tersebut 

benar-benar digunakan untuk tes, mereka ternyata memerlukan waktu yang jauh 

lebih lama. 

Di samping mengandung berbagai kelemahan, pembelajaran yang dilakukan 

juga memberikan manfaat atau keuntungan, antara lain : 
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1. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran ini makin berkurang dari 

Siklus Pertama ke Siklus Kedua dan Ketiga, terbukti makin meningkatnya nilai tes 

mereka. Pada Siklus Keempat nilai tes menurun, kemungkinan disebabkan materi 

yang lebih sulit, dan pada Siklus Kelima juga menurun, kemungkinan disebabkan 

tidak ada atau kurangnya penjelasan materi kuliah dengan tatap muka karena materi 

disajikan secara e-learning dalam bentuk modul pada besmart.uny.ac.id. Walaupun 

begitu, target minimal 75% mahasiswa memperoleh nilai 6,6 ke atas dapat terpenuhi. 

2. Dengan tugas secara kelompok, para mahasiswa dapat berlatih untuk saling 

membantu temannya. Hal ini sangat berguna sebagai bekal pengalaman mereka 

untuk bekerja dalam tim. 

3. Para mahasiswa dapat saling berdiskusi dan bekerjasama membuat soal dan 

menyelesaikannya atau memecahkan masalah dan mengatasi kesulitan yang 

dihadapi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Matematika mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan FT UNY melalui problem-posing secara berkelompok dapat 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa sehingga target 75% mahasiswa 

memperoleh nilai 6,6 ke atas dapat terpenuhi.  

2. Karena keterbatasan waktu untuk kuliah tatap muka akibat pelaksanaan tes pada 

setiap akhir topik kuliah, maka untuk kelancaran proses pembelajaran, perlu dipilih 

materi yang sulit untuk dijelaskan pada kuliah tatap muka dan materi yang lebih 

mudah disajikan secara e-learning dalam bentuk modul yang dapat dimuat pada situs 

besmart.uny.ac.id. 

B. Saran-saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan yaitu :  

1. Dalam proses belajar-mengajar mata kuliah Matematika, dapat dilakukan 

pembelajaran melalui problem-posing secara berkelompok. Pembelajaran dilakukan 

dengan pengantar teori, contoh soal dan jawabannya dengan problem-solving, 

dilanjutkan dengan problem-posing dalam bentuk penugasan kelompok.  

2. Karena berkurangnya waktu yang dialokasikan untuk kuliah tatap muka akibat 

pelaksanaan tes pada setiap akhir topik kuliah, maka sebagian materi kuliah, yang 

relatif lebih mudah, perlu disajikan secara e-learning dalam bentuk modul yang 

dimuat dalam besmart.uny.ac.id.  
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