


HIBAH PENGAJARAN
 
PHK -A2
 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDlKAN
 
MATEMATlKA MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN
 
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DENGAN
 

MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BERBASIS MODUL
 

LAPORAN PENELITIAN
 

Oleh: 

HADI SUMARSONO, S.T., M.Si
 
DR. BAMBANG PRANOWO, M.Pd.
 

RO'UFAH INAYATI, S.Pd
 
FARIDA RAHMAWATI, SE
 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

JANUARI 2007 

1 



DAFTAR lSI 

HALAMAN JUDUL ,... I
 

HALAMAN PENGESAHAN......................................................... II
 

KATA PENGANTAR ,.......................... III
 

ABSTRAKSI............................................................................ IV
 

DAFTAR lSI '" . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. .. V
 

BAB I. PENGANTAR............................................................... 1
 

1.1. Latar Belakang , . 

1.2. Perumusan Masalah , . . . . . .. .. . . . . . . . 3
 

1.3. Tujuan Penelitian.......................................................... 3
 

104. Hasil yang diharapkan , . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 4
 

1.5. Sistematika laporan.............. 4
 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 5
 

ILL Kajian Pustaka 5
 

11.1.1. Upaya peningkatan mutu pendididkan tinggi melalui
 

Penelitian dan pengajaran.................................... 5
 

11.1.2. Aspek Keberhasilan Penelitian Pengajaran..................... 6
 

11.2. Landasan teori.......................... 11
 

11.2.1. Pendekatan Kontekstual...................................... 11
 

11.2.2. Pembelajaran Berbasis Masalah......... 12
 

11.2.3. Model PBL pada Mata Kuliah Matematika.......................... 14
 

11.3. Matematika Berbasis Modul......... 19
 

IIA. Model Modul yang dipakai da1am Matematika....................... 20
 

BAB III. Metodologi......................................................................... 22
 

IILl. Lokasi dan waktu Penelitian........................................ 22
 

III. 1. 1. Tempat Penelitian........................................... 22
 

111.1.2. Waktu dan Lama Penelitian................................ 22
 

IV 



m.2. Setting dan Karakristik Penelitian................. 23
 

m.3. Kerangka Analisis Rancangan Penelitian........................ 23
 

IIIA. Analisis Data....................................................... 24
 

III.4.1. Analisis Data Kuantutatif.................................. 25
 

IIIA.I.I. Analisis Deskriftif................................................. 25
 

IIIA.I.2. Analisis Varians.................................................... 26
 

IIIA.I.3. Pengujian Hipotesis.............................................. 30
 

III.4.2. Analisis Data Kualitatif......... .. .. . 31
 

IlLS. Teknik Pengumpulan data dalam Monitoring....................... 32
 

III.6. Pengembangan Validitas Data , . . . . . . . . . . . . . . . .. . 34
 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.................................... 35
 

IV.I. Materi Pembelajaran dan Implementasi Matematika Berbasis
 

Modul...................................................................................... 35
 

IV.2. Hasil Pembelajaran Mahasiswa 38
 

IV .2.1. Kondisi Awal Kemarnpuan Kelas Eksperimen
 

Dan Kelas Kontrol 38
 

IV.2.2. Efektifitas Model Pembelajaran Matematika Berbasis
 

Modul.......................................................................... 40
 

IV.2.2.1. Analisis Uji Beda antara Kelas Kontrol dan
 

Kelas Eksperimen......................................... 40
 

IV.2.2.2. Analisis Gain Nilai antara Kelas Kontrol
 

dan Kelas Eksperimen............................................. 42
 

IV.3. Analisis Kualitatif 44
 

IVA. Trianggulasi Metode Analisis atas Data Hasil Pengamatan...... 46
 

IV.5. Refleksi Terhadap Hasil Pembelajaran 47
 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.. 51
 

V. I. Kesimpulan............................................................... 5 I
 

V.2. Rekomendasi............................................................ 52
 

DAFTAR PUSTAKA 53
 

LAMPIRAN
 I •••••••• I . 

v 



Abstrak 

Hibah pengajaran ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan kemampuan 
belajar mahasiswa, khususnya pada mata ku/iah Matematika Ekonomi. Hal ini 
dilatarbelakangangi karena proses belajar mengajar pada mata kuliah Matematika 
Ekonomi cenderung statis dan dirasa membosankan bagi sebagian besar mahasiswa. 

Berdasarkan berbagai kenyataan tersebut dipandang perlu dilakukan 
penelitian tindakan kelas dalam proses pembelajaran Matematika, yaitu 
pengembangan model pembelajaran terpusat pada mahasiswa (student centered) 
dan besifat Contextual Teaching and Learning (CTL).Berdasarkan karakteristik 
matematika ekonomi, Pembelajaran dengan pendekaJan terpusat pada mahasiswa 
('itudent centered) dan besifat Contextual Teaching and Learning (CTL) yang cukup 
relevan adalah model pembelajaran problem based learning (PBL) herhasis modul. 

Kegiatan ini dilakukan bagi mahasiswa yang mengambil matakuliah 
matematika ekonomi pada semester gasal (ahun ajaran 2()()(i/2()() 7. Dimana pada 
kelas yang paralel untuk offering matakuliah tersebut dimungkinkan perlakuan yang 
berbeda. Satu kelas dilakukan perlakuan dengan sistem modul dan yang lain lanpa 
modulo 

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa: (1). Model PBL herbasis modul ini 
dapat meningkatkan mahasiswa belajar mandiri haik secara I11dividual maupun 
kelompok; Dengan kata lain manfaat dari penggunaan metode pembelajaran 
berbasis modul pada mata kuliah matematika secara efektif terlihat nyata dalam 
meningkatkan nilai dan prestasi belajar mahasisw'a. Berdasarkan nitai skor gain, 
baik rata-rata gain skor kelas antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. maupun 
gain skor antara individu dari dua kelas terebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kondisi hasil gain ni/ai kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. (2). 
berdasarkan analisis kualitatif melalui kuisener dan pernyataan terbuka 
menunjukkan bahwa persepesi mahasiswa terhadap model pembelajaran matematika 
berbasis modul bernilai baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata keseluruhan 
komponen pendukung yaitu; komponen model pembelajaran, komponen Substansi 
Materi, komponen Pengelolaan Kelas adalah berni/ai 3.122931 (baik), meskipun 
beberapa komponen pendukung yang masih bernilai kurang dari 3,0 berdasarkan 
persepsi mahasiswa perlu peningkatan atau penyempurnaan. 

Perubahan perilaku dan capaian nilai yang dituju dari model pembelajaran 
berbasis modul ini mengharuskan para dosen untuk melakukan kolaborasi antar 
dosen intern penangf!.urtgjawab mata kuliah (P.JMK). Kolaborasi dosen intern PJMK 
tersebut, salah satunya, dilakukan melalui kegiatan diseminasi hasH penelilian . Jika 
kondisi proses diseminasi dan kerjasama intern PJMK sudah bisa berjalan dengan 
lancar, kontrol prD.'.es belajar mengajar, serla kualitas output melalui penilaian akhir 
akan lebih bisa distandartkan. Dengan demikian, akhirnya kompetensi mahasiswa 
dalam kemampuan ekonomi secara keseluruhan lebih terjaga dan terbina. 
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Bah I
 

Pendahuluan
 

1.1. Latar Belakang 

Era globalisasi, perdagangan bebas, dan otonomi daerah telah mendesak dunia 

pendidikan terutama pe ldidikari, untuk mulai secara sungguh-sungguh dan 

berkelanjutan mengadaka: 1 perubahan demi perbaikan mutu melalui penelitian 

- tindakan kelas dan pengajaran, sehingga lulusan yang dihasilkan unggul dalam 

menghadapi persaingan yang makin ketat dan meningkat. Sehubungan dengan hal itu, 

maka proses belajar mengajar di ruang kelas telah pula banyak menarik perhatian 

para peneliti dan praktisi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 

tinggi. 

Oleh karena itu, penelitian strategis tentang pengaJaran dan pembelajaran 

perlu digalakkan, sehingga dapat diketahui secara nyata apa, mengapa, dan 

bagaimana upaya-upaya yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan tinggi yang diharapkan. Hasil-hasil penelitian demikian sangat perlu 

karena berguna dalam memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan di 

bidang pendidikan dan penelitian, serta memberi akselerasi perubahan yang lebih 

bersifat makro, khususnya pada dunia pendidikan tinggi. Melalui penelitian tindakan 

kelas dan pengajaran tersebut akan dihasilkan kesimpulan-kesimpulan yang 

konseptual tentang perkembangan proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil 

kesimpulam yang adatnaka dibuatlah kebijakan-kebijakan pendidikan yang 

mendukung peningkatan proses belajar mengajar. 

Umumnya dalam proses pembelajaran mahasiswa sementara ini masih 

bersikap pasif dalam mengikuti kuliah, mereka baru aktif jika diberikan tugas atau 
-,-,-. 

disuruh oleh dosen. Metode pembelajaran yang digunakan umumnya ceramah dan 

diskusi ·serta pemberian' tugas. Oleh sebab itu, untuk menciptakan proses 



pembelajaran yang partisipatif aktif diperlukan adanya pendekatan dan metode 

pembelajaran yang sesuai. 

Jika tidak dilakukan perubahan dalam proses pembelajaran, maka sikap 

mahasiswa tetap pasif, level berpikirnyapun hanya pada tahap remembering, hafalan 

dan jika diberi soal berpikir dan konseptual mereka tidak mampu menyelesaikannya. 

Akibatnya nilai yang dicapai rendah. Itulah konsekuensi yang harus ditanggung jika 

tidak dilakukan upaya perubahan dan perbaikan, peningkatan kualitas pembelajaran 

dan prestasi mahasiswa tidak akan terwujud. 

Pada saat ini antusias mahasiswa untuk belajar mata kuliah Matematika 

dirasakan masih rendah. Selain k~rena karakteristik materi yang kaku (rigid) karena 

sangat bersifat kuantitatif (numeric), hal tersebut di atas juga dikarenakan kurangnya 

keterampilan dosen dalam mengembangkan pendekatan dan metode atau model 

pembelajaran, sehingga fokus pembelajaran hanya terpusat pada dosen (teacher 

centered), dan kurang ada partisipasi mahasiswa yang berarti. Faktor-faktor tersebut 

di atas merupakan penyebab rendahnya kualitas pembelajaran Matematika 

Berdasarkan berbagai kenyataan tersebut dipandang perlu dilakukan 

penelitian tindakan kelas dalam proses pembelajaran Matematika, yaitu 

pengembangan model pe: nbelajaran terpusat pada mahasiswa (student centered) dan 

besifat Contextual Teaching and Learning (CTL). Berdasarkan karakteristik 

matematika ekonomi, Pernbelajaran dengan pendekatan terpusat pada mahasiswa 

(student centered) dan besifat Contextual Teaching and Learning (CTL) yang cukup 

relevan adalah model pembelajaranproblem based learning (PBL) berbasis modul. 

Model Pembelajaran problem based learning (PBL) berbasis modul 

merupakan suatu bentuk dari praktik matematika, yaitu suatu inovasi pembelajaran 

yang dirancang untuk membantu dosenlpengajar mengaktifkan mahasiswa agar lebih 

berpartisispasi dalam pembelajaran dan untuk mengaktifkan intensitas belajarnya, 

serta untuk lebih memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar 

praktik-empirik. Praktik belajar ini mendorong kompetensi, tanggung jawab, dan 
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partisipasi peserta didik, belajar mengetahui, serta berperan besar dalam 

meningkatkan daya analisismahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas, 

sehingga proses pembelajaran lebih bersifat konstruktivistik . 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah, antara 

lain: 

I, Apakah dengan m ~ngimplementasikan Model Pembelajaran Matematika 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan pendekatan "problem based 

learning" dapat meningkatkan nilai hasil belajar Matematika? 

2.	 Apakah model pembelajaran Matematika berbasis modul tersebut dapat 

meningkatkan partisipasi dan keaktifan mahasiswa melalui peer teaching? 

3.	 Apakah model pembelajar,an Matematika berbasis Modul tersebut dapat 

meningkatkan kwalitas pembelajaran mahasiswa? 

Dalam penelitian dan pengembangan model pembelajaran ini, berdasarkan 

metode yang digunakan dan parameter yang dimunculkan akan dapat diketahui 

apakah implementasi model pembelajaran Matematika Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dengan pendekat'aI1 "problem based learning" berbasis modul ini 

dapat mengatasi masalah-masalah pembelajaran mata kuliah Matematika di Jurusan 

Ekonomi Pembangunan fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. 

Adapun ruang lingkup penelitian ini pada tingkat kelas yaitu untuk kelas mata 

kuliah pendidikan ekonomi dari sejumlah offering yang ada di semester gasal tahun 

ajaran 2006/2007. Sedangkan periode pengamatan dari mulai awal semester (bulan 

Agustus) sampai akhir semester (bulan Desember), hal ini merupakan periode 

berlakunya semester gasal tersebut. 

1.3. Tujuan Kegiatan .... 

Tujuan kegiatan in! adalah untuk meningkatkan: 
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a.	 Kemampuan mahasiswa bertanya, menjawab, dan mengerti persoalan-persoalan 

empirik, serta daya analisis Matematika ekonomi. 

b.	 Antusias mahasiswa belajar Matematika Ekonomi 

c.	 Keterampilan dosen dalam mengembangkan model dan media pembelajaran 

d.	 Kualitas pembelajaran Matematika Ekonomi 

1.4. HasH yang Diharapkan 

Berdasarkan tujuan kegiatan hibah pengaJaran pengembangan model 

pembelajaran berbasis modul ini diharapkan menghasilkan produk berikut: 

Terciptanya model pembelajaran kontekstual berbasis modul, dimana hal itu akan 

mengedepankan suasana proses belajar-mengajar yang bercirikan: 

1.	 Adal1ya peningkatan antusiasme mahasiswa dalam belajar Matematika 

Ekonomi. 

2.	 Terciptanya proses pembelajaran yang partisipatorik dari mahasiswa 

3.	 Terciptanya kerjasama yang lebih intens antara dosen dan mahasiswa dalam 

proses pembelajaran. 

1.5. Rencana Sistematika Laporan 
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