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ABSTRAK
Kecenderungan perubahan paradigma pembelajaran menuntut langkah kreatif dari
guru sebagai fasilitator pembelajaran. Esensi perubahan tersebut berorientasi pada
usaha pencapaian tujuan pembelajaran matematika yang sejalan dengan yang
dikemukakan oleh National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM
(2000) bahwa peserta didik harus mempelajari matematika melalui pemahaman,
dan aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan yang
dimiliki sebelumnya. Hal tersebut tercakup dalam bagaimana pencapaian daya
matematik (mathematical power) oleh peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilaksanakan, yaitu: mengenai implementasi e-learning matematika,
memberikan hasil antara lain: daya matematik (mathematical power) mahasiswa
masih belum optimal; dan masih terdapat kekurangan dalam system e-learning
yang digunakan, baik dalam konten maupun fasilitasnya.Tujuan umum yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan bahan ajar dan sistem asesmen
berbasis e-learning dalam pembelajaran matematika, sehingga dapat
meningkatkan daya matematik (mathematical power) mahasiswa.Target khusus
tahun pertama penelitian ini adalah menghasilkan: Bahanajarberbasis e-learning,
untuk menunjang matakuliahKapita Selekta Matematika di Jurusan Matematika
Unpas, dan publikasi dalam jurnal nasional/internasional. Desain penelitian yang
akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah modifikasi dan
adaptasiResearch and Development (R&D) model Four-D (Define, Design,
Develop, dan Disseminate), Thiagarajan, dkk (1974).
Key Words: Daya Matematik, Bahan Ajar, Asesmen, E-learning

2

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada hakekatnya, visi pendidikan matematika mulai dari pendidikan
dasar hingga ke pendidikan tinggi, memiliki dua arah pengembangan yaitu
memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang (Stimarmo,2003).
Visi pertama mengarahkan pembelajaran matematika untuk pemahaman
konsep dan idea matematika. Visi kedua mengarah kepada kebutuhan masa
depan. Sebagai implikasi dari kedua visi tersebut, maka dalam pembelajaran
matematika pada jenjang sekolah manapun

hendaknya

mengembangkan

kemampuan matematika peserta didik.
Kecenderungan

perubahan

paradigma

pembelajaran

menuntut

langkah kreatif dan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Esensi perubahan
tersebut berorientasi pada usaha pencapaian tujuan pembelajaran matematika,
yakni dikemukakan oleh National Council of Teachers of Matematics atau
NCTM (2000) bahwa peserta didik harus mempelajari matematika melalui
pemahaman, dan aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan
pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut,
dirumuskan lima tujuan umum pembelajaran matematika, yaitu:
pertama, belajar untuk berkomunikasi (mathematical communication);
kedua, belajar untuk bernalar (mathematical reasoning); ketiga, belajar untuk
memecahkan masalah (mathematical problem solving); keempat, belajar untuk
mengkaitkan ide (mathematical connections); dan kelima, pembentukan sikap
positif terhadap matematika (positive attitudes toward mathematics).
Mathematical communication, mathematical reasoning, mathematical
problem solving, dan mathematical connections tersebut di atas, biasa juga
dinamakan dengan istilah daya matematik (mathematical power). Untuk
meningkatkan kemampuan tersebut dapat kita gunakan model pembelajaran yang
inovatif yaitu pembelajaran berbasis e-learning.Menurut
learning

adalah

pembelajaran

baik

Linde (2004) e-

secara formal maupun informal yang

dilakukan melalui media elektronik, seperti internet, intranet, CDROM, video
tape, DVD, TV, handphone, PDA, dll.
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Berdasarkan hasilpenelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu
mengenai implementasi e-learning matematika dalam upaya meningkatkan daya
matematik (mathematical power) mahasiswa calon guru, memberikan hasil
antara lain: 1) daya matematik (mathematical power) mahasiswa masih belum
optimal; .2) masih terdapat kekurangan dalam system e-learning yang digunakan,
baik dalam konten maupun fasilitasnya; 3)sikap mahasiswa terhadap e-learning
matematika adalah positif. Dari hasil tersebut, memberikan rekomendasi bahwa
perlu adanya pengembangan bahan ajar berbasise-learning, agar kontennya
dapat lebih menarik, animatif, komunikatif, interaktif, dan fasilitasnya lebih
lengkap serta dilengkapi dengan sistem asesmen.

B.Roadmap Kegiatan Penelitian
Kajian tentang pembelajaran matematika berbasis e-learning merupakan
studi yang memerlukan penelitian yang berkelanjutan guna mencapai hasil yang
diharapkan. Roadmap penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

C. Tujuan Kegiatan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengembangkan bahan ajar berbasis e-learning, untuk menunjang mata
kuliah Kapita Selekta Matematika di Jurusan Matematika Unpas.
2. Mengembangkan sistem asesmen berbasis e-learning, dan mengujicobakan
bahan ajar (produk tahun pertama).
3. Melakasanakan finalisasi bahan ajar dan asesmen berbasis e-learning serta
implementasinya untuk melihat efeknya terhadap peningkatan daya
matematik (mathematical power)mahasiswa,
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Gambar 1. ROADMAPKEGIATAN PENELITIAN
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Metode research &
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2012‐2014

Tujuan

D. Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan
Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada penelitian sebelumnya yaitu
implementasi e-learning matematika untuk meningkatkan HOTS mahasiswa
calon guru (2006). Penelitian tersebut dilaksanakan pada dua perguruan tinggi
sebagai sampel, dan menggunakan metode eksperimen dengan tiga kelompok yang
diberi perlakuan berbeda (full e-learning, blended learning, pembelajaran
konvensional). Penelitian tersebut memberikan hasil antara lain: 1) HOTSmahasiswa
masih belum mencapai hasil yang optimal; 2) masih terdapat kekurangan dalam
system e-learning yang digunakan, baik dalam konten maupun fasilitasnya;
3) kemandirian mahasiswa dalam belajar masih rendah; akan tetapi 4) sudah terdapat
peningkatan daya matematik mahasiswa yang menggunakan e-learning, jika
dibandingkan dengan yang menggunakan pembelajaran konvensional; dan 5) sikap
mahasiswa adalah positif terhadap e-learning matematika.
Dari penelitian ini telah menghasilkan buku ajar dengan judul: "E-learning:
Pembelajaran Alternatif Kontemporer" dengan ISBN 978-979-8973-64-2. Karya
ilmiah lain dari hasil penelitian ini telah dipresentasikan pada beberapa seminar, baik
internasional maupun nasional, yaitu: International Conference on Mathematics and
Statistics -1 pada bulan Juni 2006; International Conference on Science and
Mathematics Education pada bulan Nopember 2006; Seminar Nasional Mahasiswa
S-3 Matematika se-Indonesia pada tahun 2006; Seminar Nasional Mahasiswa S3
Matematika se-Indonesia pada tahun 2007; Simposium Nasional Penelitian
Pendidikan pada tahun 2007. Selain itu, dari hasil penelitian ini telah masuk jurnal
ataupun proseding, baik international maupun nasional, yaitu: Procceding
International Conference on Mathematics and Statistics -1 pada tahun 2006;
Proceeding International Conference on Science and Mathematics Education pada
tahun 2006; On-line Learning: Suatu Paradigma Baru dalam Pembelajaran
Matematika Jurnal Dikbud Tabun ke-12, no. 060 tahun 2006; Implementasi
E-Learning

Matematika

dan

Pengaruhnya

terhadap

Sikap
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Mahasiswa,JurnalMetalogika, Vol 9 no. 2; Implementasi E-Learning dalam
Upaya MengembangkanDaya Matematika Mahasiswa Calon Guru, Prosiding
Simposium Nasional, Juli 2007.
Pada tahun 2009, peneliti melakukan kajian mengenai Lesson Study berbasis
E-learning dalam Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi.Penelitian tersebut
dilaksanakan di tiga kota/kabupaten di Jawa Barat sebagai sampel, dan menggunakan
metode kualitatif. Penelitian tersebut memberikan hasil antara lain: pengetahuan dan
pemahaman guru dan siswa tentang daya saing otonomi daerah sudah cukup memadai
akan tetapi mereka kurang mengetahui dalam pencarian informasi untuk memperoleh
data tentang potensi daerah. Sedangkan pemahaman tentang pembelajaran yang
meningkatkan daya saing dan potensi daerah masih terbatas, tetapi mereka punya
potensi untuk memanfaatkan teknologi. Dengan demikian pembelajaran yang dapat
meningkatkan kesadaran guru dan peserta didik guna meningkatkan daya saing dan
membaca peluang serta potensi daerah adalah pembelajaran yang berbasis teknologi,
khususnya e-learning.
Tahun 2010-2011 Pengembangan Model E-Learning Berbasis Budaya dan
Kebutuhan Lokal untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dan Kompetensi Guru di
Pedesaan. Penelitian tersebut dilaksanakan di dua desa di Jawa Barat sebagai sampel,
dan menggunakan metode pengembangan. Penelitian tersebut memberikan hasil
antara lain: 1) Kondisi dari desa Panyirapan dan Cibedug secara umum relatif tidak
terlalu jauh berbeda. 2) Budaya di desa Panyirapan dan Cibedug relatif sama yaitu
dalam jenis pekerjaan adalah bertani dan beternak. Sementara dalam budaya seni
adalah degung, pencak silat, kecapi suling, reog, calung, dan kasidah. 3) Prasyarat
yang harus tersedia guna dapat berjalannya e-learning secara optimal harus
memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu: learner, learning materials,learning
atmosphere, dan technology. 4) Sistem pembelajaran(e-learning) matematika yang
dibuat menggunakan aplikasi Moddle dengan permasalahan kontekstual berbasis
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budaya dan kebutuhan lokal. Materi bahan ajar dari sistem e-learning ini adalah
matematika untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

E. Kegiatan yang akan Dilaksanakan
Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun adalah sebagai
berikut:
Tahun pertama:
1. Studi pendahuluan
2. Mengembangkan rancangan model bahan ajar berbasis e-learning pada mata
kuliah kapita selekta matematika untuk meningkatkan daya matematik
(mathematical power) mahasiswa.
3. Validasi dan masukan dari ahli terhadap model bahan ajar
4. Merevisi hasil validasi
Tahun Kedua:
1. Menguji coba bahan ajar yang telah dikembangkan pada tahun pertama,
setelah divalidasi oleh ahli yang kompeten.
2. Mengembangkan rancangan model asesmen berbasis e-learning pada mata
kuliah kapita selekta matematika untuk menilai keefektifan bahan ajar yang
dinyatakan memenuhi syarat oleh ahli.
3. Validasi dan masukan dari ahli terhadap model asesmen
4. Merevisi hasil validasi
Tahun Ketiga:
1. Implementasi bahan ajar dan asesmen berbasis e-learning dengan membagi sampel
penelitian menjadi tiga

kelompok

(full

e-learning,

blended

learning,

pembelajaran konvensional).
2. Indikator keefektifan yang akan digunakan adalah meningkatnya daya matematik
(mathematical power), aktivitas belajar dan motivasi mahasiswa untuk
3

mempelajari matematika.
3. Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap implementasi tersebut
4. Membuat rekomendasi untuk pengembangan e.-learning selanjutnya.

F. Penerapan Hasil Kegiatan
Dari basil penelitian ini diharapkan:
1. Mahasiswa dapat menggunakan bahan ajar berbasis e-learning ini dalam
proses pembelajaran matematika, sehingga dapat memberikan efek terhadap
peningkatan daya matematik (mathematical power) nya.
2. Dosen dapat menggunakan bahan ajar dan sistem asesmen berbasis e-learning
untuk proses pembelajaran dan mengases mahasiswa dalam mengetahui daya
matematik (mathematical power) nya.

G. Kebaharuan Kegiatan
1. Bidang Penelitian
Kegiatan ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan
memiliki kebaharuan dalam sistem aplikasinya yang lebih lengkap dan sudah
memiliki standar e-learning intemasional yang telah digunakan diberbagai lembaga
pendidikan di seluruh dunia, salah satunya adalah Mooddle. Selain itu, dalam sistem
e-learning ini akan dikembangkan pula bahan ajar yang dilengkapi dengan animasi
yang lebih komunikatif dan interaktif. Selanjutnya sistem tersebut akan dilengkapi
dengan asesmen yang dapat melihat peningkatan daya matematik (mathematical
power) mahasiswa. Pembelajaran menggunakan sistem e-learning ini diharapkan
akan berdampak pula pada motivasi belajar mahasiswa meningkat.
2. Pengabdian kepada Masyarakat
Hasil pengembangan sistem e-learning ini akan di link-kan dengan Jardiknas
(Jaringan Pendidikan Nasional), sehingga dapat di akses oleh berbagai kalangan
pendidik secara nasional. Selain itu, bahan ajar yang ada pada sistem e-learning ini,
4

dapat di download oleh dosen, guru, mahasiswa, dan pihak lain yang
memerlukannya.

H. Luaran Kegiatan
Bentuk luaran kegiatan yang ditargetkan (indikator kegiatan) dan
penelitian ini adalah:
Tahun ke-1:
1. Bahan ajar matematik berbasis e-learning untuk mata kuliah kapita selekta
matematika menggunakan aplikasi Moodle.
2. Publikasi artikel ilmiah jurnal terakreditasi nasional/ internasional.
3. Seminar nasional/internasional
Tahun ke-2:
1. Model asesmen berbasis e-learning untuk mata kuliah kapita selekta matematika
2. Publikasi artikel ilmiah jurnal terakreditasi nasional/internasional
3. Seminar nasional/internasional
Tahun ke-3:
1. Sistem e-learninguntuk mata kuliah kapita selekta matematika yang sudah final
(hasil diseminasi, saran pakar, hasil analisis ujicoba dan implementasi dar best
practice)
2. Publikasi artikel ilmiah jurnal terakreditasi nasional/internasional
3. Seminar nasional/internasional
4. Sertifikat HKI
5. Buku ajar
Dampak dari hasil penelitian ini adalah:
1.

Bagi mahasiswa, selain meningkatkan daya matematik (mathematical
power),juga meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan e-learning dan
motivasi belajar mahasiswa.

2.

Bagi dosen, dapat memiliki alternatif metode pembelajaran untuk
5

meningkatkan hasil belajar mahasiswa.
3.

Bagi lembaga, dapat memiliki value added dalam penyediaan fasilitas
pembelajaran.

BAB II
STUDI PUSTAKA
A. E-Learning untuk Matematika
Terdapat tiga fungsi e-learning dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas
(classroom instruction), yaitu sebagai suplemen (tambahan) yang sifatnya pilihan
(opsional), pelengkap (komplemen), atau pengganti (substitusi) (Siahaan, 2003).
a. Suplemen (tambahan)
E-learning berfungsi sebagai suplemen (tambahan), yaitu: peserta didik
mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi e-learning atau
tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk
mengakses materi e-learning. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang
memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan.
b. Komplemen (pelengkap)
E-learning berfungsi sebagai komplemen (pelengkap), yaitu: materinya
diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di
dalam kelas. Disini berarti materi e-learning diprogramkan untuk menjadi materi
6

reinforcement (penguatan) atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran konvensional.
Materi e-learning dikatakan sebagai enrichment (pengayaan), apabila kepada
peserta didik yang dapat dengan cepat menguasai/memahami materi pelajaran yang
disampaikan pendidik secara tatap muka (fast learners) diberikan kesempatan untuk
mengakses materi e-learning yang memang secara khusus dikembangkan untuk
mereka. Tujuannya agar semakin memantapkan tingkat penguasaan peserta didik
terhadap materi pelajaran yang disajikan pendidik di dalam kelas.
Dikatakan sebagai program remedial, apabila kepada peserta didik yang
mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang disajikan pendidik secara tatap
muka di kelas peserta didik yang memahami materi dengan lambat (slow learners)
diberikan kesempatan untuk memanfaatkan materi e-learning yang memang secara
khusus dirancang untuk mereka. Tujuannya agar peserta didik semakin lebih mudah
memahami materi pelajaran yang disajikan pendidik di kelas.
c. Substitusi (pengganti)
Beberapa perpendidikan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa
alternatif model kegiatan pembelajaran/perkuliahan kepada para peserta didiknya.
Tujuannya agar para peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan
perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas sehari-hari peserta didik. Ada tiga
alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih peserta didik, yaitu: 1)
sepenuhnya secara tatap muka (konvensional);
dan sebagian lagi melalui internet, atau

2) sebagian secara tatap muka
3) sepenuhnya melalui internet.

Siemens (2004) menyebutkan salah satu kategori e-learning yaitu blended
learning, yang menyediakan peluang terbaik untuk transisi pembelajaran dari kelas
menuju e-learning.

Blended learning melibatkan kelas (atau face-to- face) dan

pembelajaran secara online sebagai proses pembelajarannya. Model ini cukup efektif
untuk menambah efisiensi pembelajaran di kelas dan melakukan diskusi atau
menambah/mencari informasi di luar kelas.
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Alternatif model pembelajaran manapun yang akan dipilih peserta didik tidak
menjadi masalah dalam penilaian, karena semua model penyajian materi perkuliahan
mendapatkan pengakuan atau penilaian yang sama. Jika peserta didik dapat
menyelesaikan program perkuliahannya dan lulus melalui cara konvensional atau
sepenuhnya melalui internet, atau melalui perpaduan kedua model ini, maka institusi
penyelenggara pendidikan akan memberikan pengakuan yang sama. Keadaan yang
sangat fleksibel ini dinilai sangat membantu untuk mempercepat penyelesaian
perkuliahannya.
Karakteristik dan perangkat yang diperlukan oleh e-learning antara lain
adalah (Soekartawi, 2003):
a. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik; antara pendidik dan peserta didik, antar
peserta didik sendiri, atau antar pendidik-pendidik, dapat berkomunikasi dengan
relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler;
b. Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan komputer network);
c. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri (self learning materials) disimpan
di komputer sehingga dapat diakses oleh pendidik dan peserta didik kapan saja
dan dimana saja bila yang bersangkutan memerlukannya; dan
d. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar dan halhal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan yang dapat dilihat setiap saat
di komputer.
Pemanfaatan internet berpengaruh terhadap tugas pendidik dalam proses
pembelajaran. Dahulu, proses pembelajaran didominasi oleh peran pendidik, karena
itu disebut the era of teacher. Kini, proses pembelajaran banyak didominasi oleh
peran pendidik dan buku (the era of teacher and book). Di masa mendatang proses
pembelajaran akan didominasi oleh peran pendidik, buku, dan teknologi (the era of
teacher, book, and technology).
Selanjutnya Soekartawi (2003), mengemukakan manfaat penggunaan internet,
khususnya dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh, antara lain:
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a. Tersedianya fasilitas e-Moderating, dimana pendidik dan peserta didik dapat
berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara regular atau kapan
saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak,
tempat, dan waktu;
b. Pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar
yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling
menilai berapa jauh bahan ajar dipelajari;
c. Peserta didik dapat belajar atau me-review bahan ajar setiap saat dan dimana saja
kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer;
d. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan
yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah;
e. Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet
yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu
pengetahuan dan wawasan yang lebih luas;
f. Berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasif menjadi aktif;
g. Relatif lebih efisien. Misalnya bagi mereka yang tinggal jauh dari perpendidikan
tinggi atau sekolah konvensional, bagi mereka yang sibuk bekerja, bagi mereka
yang bertugas di kapal, di luar negeri, dsb-nya.
E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan materi
pelajaran. Demikian juga interaksi antara peserta didik dengan pendidik/instruktur
maupun antara sesama peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapat
mengenai

berbagai

hal

yang

menyangkut

pelajaran

ataupun

kebutuhan

pengembangan diri peserta didik. Pendidik/instruktur dapat menempatkan bahanbahan belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di tempat
tertentu di dalam websites untuk diakses oleh para peserta didik. Sesuai dengan
kebutuhan, pendidik/instruktur dapat pula memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soal-soal ujian yang hanya
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dapat diakses oleh peserta didik sekali saja dan dalam rentangan waktu tertentu pula.
Berikut ini beberapa pendapat ahli lain mengenai manfaat e-learning. Siahaan
(2003) melihat manfaat e-learning dari dua sudut, yaitu dari sudut peserta didik dan
pendidik:
a. Peserta Didik
Dengan kegiatan e-learning dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas
belajar yang tinggi. Artinya, peserta didik dapat mengakses bahan-bahan belajar
setiap saat dan berulang-ulang. Peserta didik juga dapat berkomunikasi dengan
pendidik/pendidik setiap saat. Dengan kondisi yang demikian ini, peserta didik dapat
lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran.
Manakala fasilitas infrastruktur tidak hanya tersedia di daerah perkotaan tetapi
telah menjangkau daerah kecamatan dan pedesaan, maka kegiatan e-learning akan
memberikan manfaat kepada peserta didik yang :
1) belajar di sekolah-sekolah kecil di daerah-daerah miskin untuk mengikuti mata
pelajaran tertentu yang tidak dapat diberikan oleh sekolahnya;
2) mengikuti program pendidikan di rumah (home schoolers) untuk mempelajari
materi pembelajaran yang tidak dapat diajarkan oleh para orang tuanya, seperti
bahasa asing dan keterampilan di bidang komputer;
3) merasa phobia dengan sekolah, atau peserta didik yang dirawat di rumah sakit
maupun

di

rumah,

yang

putus

sekolah

tetapi

berminat

melanjutkan

pendidikannya, maupun peserta didik yang berada di berbagai daerah atau bahkan
yang berada di luar negeri; dan
4) tidak tertampung di sekolah konvensional untuk mendapatkan pendidikan.
b. Pendidik/Pendidik
Dengan adanya kegiatan e-learning, beberapa manfaat yang diperoleh
pendidik/instruktur antara lain adalah bahwa mereka dapat:
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1) lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi
tanggung-jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi;
2) mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna peningkatan wawasannya
karena waktu luang yang dimiliki relatif lebih banyak;
3) mengontrol kegiatan belajar peserta didik, bahkan pendidik/instruktur juga dapat
mengetahui kapan peserta didiknya belajar, topik apa yang dipelajari, berapa lama
sesuatu topik dipelajari, serta berapa kali topik tertentu dipelajari ulang;
4) mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal-soal latihan setelah
mempelajari topik tertentu;
5) memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukan hasilnya kepada peserta
didik.
Sejalan dengan pendapat di atas, manfaat e-learning menurut Bates dan Wulf
(Siahaan, 2003), terdiri atas empat hal, yaitu:
a. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan pendidik
atau instruktur (enhance interactivity)
Apabila dirancang secara cermat, e-learning dapat meningkatkan kadar
interaksi pembelajaran, baik antara peserta didik dengan pendidik/instruktur, antara
sesama peserta didik, maupun antara peserta didik dan bahan belajar (enhance
interaktivity). Berbeda halnya dengan pembelajaran yang bersifat konvensional.
Tidak semua peserta didik dalam kegiatan konvensional dapat berani atau
mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan
pendapatnya di dalam diskusi. Mengapa? Karena kesempatan yang ada atau yang
disediakan pendidik/instruktur untuk berdiskusi sangat terbatas. Biasanya kesempatan
yang terbatas ini juga cenderung didominasi oleh beberapa peserta didik yang cepat
tanggap dan berani. Keadaan yang demikian ini tidak akan terjadi pada e-learning.
Peserta didik yang malu maupun yang ragu-ragu atau kurang berani mempunyai
peluang yang luas untuk mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat
tanpa merasa diawasi atau mendapat tekanan dari teman sekelas.
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b. Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja (time
and place flexibility)
Mengingat sumber belajar yang sudah dikemas secara elektronik dan tersedia
untuk diakses oleh peserta didik melalui internet, maka peserta didik dapat
melakukan interaksi dengan sumber belajar ini kapan saja dan di mana saja.
Demikian juga dengan tugas-tugas kegiatan pembelajaran, dapat diserahkan kepada
pendidik/instruktur begitu selesai dikerjakan, tidak perlu menunggu sampai ada janji
untuk bertemu dengan pendidik/instruktur. Peserta didik tidak terikat ketat dengan
waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sebagaimana halnya pada
pendidikan konvensional. Dalam kaitan ini, Universitas Terbuka (UT) Inggris telah
memanfaatkan internet sebagai metode/media penyajian materi. Sedangkan di UT
Indonesia,

pengunaan

internet

untuk

kegiatan

pembelajaran

baru

mulai

dikembangkan. Pada tahap awal, penggunaan internet di UT masih terbatas untuk
kegiatan tutorial saja atau yang disebut sebagai tutorial elektronik.
c. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas (potential to reach a global
audience)
Dengan fleksibilitas waktu dan tempat, maka jumlah peserta didik yang dapat
dijangkau melalui kegiatan e-learning semakin lebih banyak atau meluas. Ruang dan
tempat serta waktu tidak lagi menjadi hambatan. Siapa saja, dimana saja, dan kapan
saja, seseorang dapat belajar. Interaksi dengan sumber belajar dilakukan melalui
internet. Kesempatan belajar benar-benar terbuka lebar bagi siapa saja yang
membutuhkan.
d. Mempermudah pembaruan dan penyimpanan materi pembelajaran (easy updating
of content as well as archivable capabilities)
Fasilitas yang tersedia dalam teknologi internet dan berbagai perangkat lunak
yang terus berkembang turut membantu mempermudah pengembangan bahan belajar
elektronik. Demikian juga dengan penyempurnaan atau pemutakhiran bahan belajar
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sesuai dengan tuntutan perkembangan materi keilmuannya dapat dilakukan secara
periodik dan mudah. Disamping itu, penyempurnaan metode penyajian materi
pembelajaran dapat pula dilakukan, baik yang didasarkan atas umpan balik dari
peserta didik maupun atas hasil penilaian pendidik/instruktur selaku penanggungjawab atau pembina materi pembelajaran itu sendiri.
Pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan bahan belajar elektronik
ini

perlu

dikuasai

terlebih

dahulu

oleh

pendidik/instruktur

yang

akan

mengembangkan bahan belajar elektronik. Demikian juga dengan pengelolaan
kegiatan pembelajarannya sendiri. Harus ada komitmen dari pendidik/instruktur yang
akan memantau perkembangan kegiatan belajar peserta didiknya dan sekaligus secara
teratur memotivasi peserta didiknya.
Kamarga (2002) mengemukakan manfaat e-learning dalam organisasi belajar
sebagai berikut:

1) Meningkatkan produktifitas. Melalui e-learning perjalanan waktu dapat direduksi
sehingga produktivitas peserta didik dan pendidik tidak akan hilang karena
kegiatan perjalanan yang harus ia lakukan untuk memperoleh proses
pembelajaran.

2) Mempercepat proses inovasi. Kompetensi sumber daya manusia dapat mengalami
depresiasi. Pembaharuan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui e-learning
sehingga kompetensi selalu memberi nilai melalui kreatifitas dan inovasi sumber
daya manusia.

3) Efisiensi; proses pembangunan kompetensi dapat dilakukan dalam waktu yang
relatif lebih singkat dan mencakup jumlah yang lebih besar.

4) Fleksibel dan interaktif; kegiatan e-learning dapat dilakukan dari lokasi mana saja
selama ia memiliki koneksi dengan sumber pengetahuan tersebut dan
interaktifitas dimungkinkan secara langsung atau tidak langsung dan secara
visualisasi lengkap (multimedia) ataupun tidak.
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E-learning dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam membentuk budaya
belajar baru yang lebih modern, demokratis dan mendidik. Budaya belajar adalah
bagian kecil dari budaya masyarakat. Budaya masyarakat diartikan sebagai
keterpaduan keseluruhan objek, idea, pengetahuan, lembaga, cara mengerjakan
sesuatu, kebiasaan, pola perilaku, nilai, dan sikap tiap generasi dalam suatu
masyarakat, yang diterima suatu generasi dari generasi pendahulunya dan diteruskan
acapkali dalam bentuk yang sudah berubah kepada generasi penerusnya
(Kartasasmita, 2003).
Selanjutnya Kartasasmita (2003) mengemukakan bahwa pengamatan umum
atas budaya belajar, khususnya di perpendidikan tinggi, menunjukkan beberapa hal:
a. Peserta didik berkelompok secara sosial dan dalam belajar. Tujuan-tujuan sukses
pribadi dalam kelompok bergeser ke tujuan sukses kelompok. Kebiasaan
belajarpun mengacu kepada kebiasaan kebanyakan anggota kelompok. Belajar
dengan e-learning memungkinkan seseorang maju unggul atas prakarsa sendiri
untuk tujuan sendiri. Mengakses ke Internet dan berkomunikasi dengan komputer
kepada orang lain pada hakekatnya adalah kegiatan soliter.
b. Masyarakat kita pada dasarnya masih feodal. Beberapa cirinya adalah penggunaan
berbagai simbol status melalui: pamer kekuasaan, pamer kekayaan, pamer gelar,
pamer afiliasi sosial, dan sebagainya. Di dalam dunia virtual, “pamer-pamer”
tersebut tidak terindera dan terbaca. Dalam bingkai feodalisme ini, belajar dengan
e-learning dapat menumbuhkan sikap demokratis.
c. Pendidikan tinggi kita memberikan kesan pendidikan merupakan proses transfer
ilmu pengetahuan, dan kurang mengembangkan budaya intelektual peserta didik.
Peserta didik yang berkomunikasi dengan sesama peserta didik e-learning (dan
atau tutornya) dari lokasi, bangsa dan budaya lain, dapat memperluas wawasan
intelek peserta didik tersebut.
d. Belajar dengan e-learning menuntut prakarsa dan inovasi dalam berkomunikasi
karena berhadapan dengan mitra komunikasi yang tidak tampak fisik. Belajar
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dengan cara ini dapat menumbuhkan percaya diri pada peserta didik dalam
berkomunikasi; juga dapat tumbuh santun dan etika komunikasi.
e. Minat kemampuan baca yang menurun, apalagi membaca secara kritis.
Satu sifat komunikasi antar orang dengan menggunakan komputer (atau
telepon) adalah anonimitas dapat menonjol. Orang dapat menyatakan apa saja dengan
cara semaunya melalui komputernya, kepada mitra komunikasinya dan pada saat
kapan saja, di mana saja. Dengan pengawasan dan penyimakan yang ketat atas proses
belajar dengan e-learning, serta cross checking pada penilaian hasil belajarnya,
budaya “potong kompas” dan “ambil jalan pintas” dalam pendidikan dapat
diminimalkan atau dihapus.
Pengembangan e-learning dalam bingkai budaya belajar pada saat ini,
memerlukan upaya memindahkan fokus dari teknologinya yang menarik, ke
pengembangan

provider

programnya,

pengembangan

para

tutornya

yang

berkompetensi tinggi, dan program pembelajarannya yang harus sering di-update.
Saat ini mulai banyak perpendidikan tinggi yang mengandalkan berbagai
bentuk e-learning sebagai usaha mengembangkan budaya belajar yang lebih dinamis,
baik untuk proses pembelajaran para peserta didiknya maupun untuk kepentingan
komunikasi antara sesama pendidik. Perkembangannya dan keberhasilannya sangat
ditentukan oleh sikap positif masyarakat pada umumnya, pimpinan perusahaan,
peserta didik, dan tenaga kependidikan pada khususnya terhadap teknologi komputer
dan internet. Sikap positif masyarakat yang telah berkembang terhadap teknologi
komputer dan internet antara lain tampak dari semakin banyaknya jumlah pengguna
dan penyedia jasa internet.
Menurut Siahaan (2003), selain menumbuhkan sikap positif pada peserta
didik dan tenaga kependidikan, pertimbangan lain untuk menggunakan e-learning
dalam melaksanakan budaya belajar baru, di antaranya adalah:
a) harga perangkat komputer yang semakin lama semakin relatif murah (tidak lagi
diperlakukan sebagai barang mewah);
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b) adanya peningkatan kemampuan perangkat komputer dalam mengolah data secara
lebih cepat dan memiliki kapasitas penyimpanan data yang semakin besar;
c) memperluas akses atau jaringan komunikasi;
d) memperpendek jarak dan mempermudah komunikasi;
e) mempermudah pencarian atau penelusuran informasi melalui internet.
Budaya belajar baru yang berbasis e-learning lebih bersifat demokratis
dibandingkan dengan kegiatan belajar pada pendidikan konvensional. Hal itu
disebabkan peserta didik memiliki kebebasan dan tidak merasa khawatir atau raguragu maupun takut, baik untuk mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan
pendapat karena tidak ada peserta belajar lainnya yang secara fisik langsung
mengamati dan kemungkinan akan memberikan komentar, meremehkan, atau
mencemoohkan pertanyaannya. Hal tersebut juga seperti yang dikemukakan oleh
Siahaan (2003), peserta didik dalam e-learning adalah seseorang yang:
a) mempunyai motivasi belajar mandiri yang tinggi dan memiliki komitmen untuk
belajar secara sungguh-sungguh karena tanggung jawab belajar sepenuhnya
berada pada diri peserta belajar itu sendiri;
b) senang

belajar

dan

melakukan

kajian-kajian,

gemar

membaca

demi

pengembangan diri secara terus menerus, dan yang menyenangi kebebasan;
c) pernah mengalami kegagalan dalam mata pelajaran tertentu di sekolah
konvensional dan membutuhkan penggantinya, atau yang membutuhkan materi
pelajaran tertentu yang tidak disajikan oleh sekolah konvensional setempat. Yang
ingin mempercepat kelulusannya sehingga mengambil beberapa mata pelajaran
lainnya melalui e-learning, serta yang terpaksa tidak dapat meninggalkan rumah
karena berbagai pertimbangan.
Pendidik/instruktur dapat menugaskan peserta didik untuk bekerja dalam
beberapa kelompok untuk mengembangkan dan mempresentasikan tugas yang
diberikan. Peserta didik yang menggarap tugas kelompok ini dapat bekerja sama
melalui fasilitas homepage atau web. Selain itu, peserta didik sendiri dapat saling
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berkontribusi secara individual atau melalui diskusi kelompok dengan menggunakan
e-mail. Selain itu, peserta didik dapat menggunakan e-mail untuk bertanya kepada
instruktur mengenai materi jika mereka belum paham.
Dipihak manapun kita berada, satu hal yang perlu ditekankan dan dipahami
adalah

bahwa

e-learning

tidak

dapat

sepenuhnya

menggantikan

kegiatan

pembelajaran konvensional di kelas (Lewis, 2002). Tetapi e-learning dapat menjadi
partner atau saling melengkapi dengan pembelajaran konvensional di kelas. Elearning bahkan menjadi komplemen besar terhadap model pembelajaran di kelas
atau sebagai alat yang ampuh utnuk program pengayaan. Sekalipun diakui bahwa
belajar mandiri merupakan basic thrust kegiatan e-learning, namun jenis kegiatan
pembelajaran ini masih membutuhkan interaksi yang memadai sebagai upaya untuk
mempertahankan kualitasnya.
Untuk memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan peserta didik
dalam berpikir kreatif, dimungkinkan bila dalam proses pembelajaran terjadi
komunikasi elektronis antara pendidik dengan peserta didik atau peserta didik dengan
peserta didik, yang merangsang terciptanya partisipasi peserta didik. Peserta didik
menjadi lebih leluasa dalam berkomunikasi untuk memahami suatu konsep
matematika, serta mempunyai kesempatan untuk sharing ideas tanpa rasa-ragu
ataupun malu. Dengan demikian, suasana demokratis akan tercipta sehingga peserta
didik akan lebih termotivasi dalam belajarnya.
Besarnya peran dan manfaat e-learning dalam rekayasa budaya belajar tidak
serta merta menghapus problematika yang muncul dalam pembelajaran. Beberapa
persyaratan untuk terlaksananya belajar berbasis e-learning di tingkat sekolah,
khususnya dalam pembelajaran matematika, yaitu aksesibilitas (accesibility),
keterjangkauan (affordability), dan keterandalan (reliability) teknologi (Supriadi,
2002).
Pemanfaatan eleketronik khususnya internet dalam pembelajaran mengundang
permasalahan antara lain sebagaimana ditulis Bullen dalam Soekartawi (2003), yakni:
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a) Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik, dan antar peserta didik
dapat memperlambat terbentuknya values dalam proses pembelajaran;
b) Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya
mendorong tumbuhnya aspek bisnis/komersial;
c) Proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan;
d) Berubahnya peran pendidik dari yang semula menguasai teknik pembelajaran
konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang
menggunakan ICT;
e) Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal;
f) Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet (mungkin hal ini berkaitan dengan
masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer;
g) Kurangnya mereka yang mengetahui dan memiliki keterampilan berkaitan dengan
internet; dan
h) Kurangnya penguasaan bahasa komputer oleh pelaku pendidikan.
Penyelenggaraan kegiatan e-learning, menempatkan pendidik/instruktur
menjadi faktor yang sangat menentukan dan keterampilannya memotivasi peserta
didik menjadi hal yang krusial. Menurut Purbo (1996), pendidik/instruktur haruslah
bersikap transparan menyampaikan informasi tentang semua aspek kegiatan
pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar secara baik untuk mencapai hasil
belajar yang baik. Informasi yang dimaksudkan disini mencakup:
a) alokasi waktu untuk mempelajari materi pembelajaran dan penyelesaian tugastugas;
b) keterampilan teknologis yang perlu dimiliki peserta didik untuk memperlancar
kegiatan pembelajarannya; dan
c) fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran.
Disamping hal-hal tersebut di atas, para pendidik/instruktur dalam e-learning
juga dituntut aktif dalam diskusi, misalnya dengan cara:
a) merespons setiap informasi yang disampaikan peserta didik;
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b) menyiapkan dan menyajikan risalah dari berbagai sumber (referensi) lainnya;
c) memberikan bimbingan dan dorongan kepada peserta didik untuk saling
berinteraksi;
d) memberikan umpan balik secara individual dan berkelanjutan kepada semua
peserta didik;
e) menggugah/mendorong peserta didik agar tetap aktif belajar dan mengikuti
diskusi; serta membantu peserta didik agar tetap dapat saling berinteraksi.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam menerapkan e-learning
pada pembelajaran setidak-tidaknya perlu mempertimbangkan lima faktor berikut ini,
yakni:
1) Peserta didik (pembelajar); sistem e-learning idealnya dapat dibangun sesuai
dengan karakteristik peserta didik atau pola belajar peserta didik sebagai subjek
dalam keseluruhan proses;
2) Materi (bahan belajar); restrukturisasi materi perlu dilakukan agar sesuai dengan
format teknologi yang digunakan disamping itu dapat memberikan nilai lebih
dibanding proses kelas tradisional.
3) Organisasi; kebijakan dan komitmen pimpinan organsisasi belajar sangat
dibutuhkan dalam menggiring dan mensosialisasikan proses perubahan ini.
4) Proses Sistem; merupakan proses kerja (bisnis) pelaksanaan e-learning yang harus
didefinisikan secara lengkap terkait pada peran dan tanggung jawab administrator,
pendidik (pakar), teknisi, perancangan materi, implementasi proses belajar
mengajar serta penataan keseluruhan proses sistem
5) Teknologi; sebagai alat yang mendukung tercapainya efektifitas tujuan dari elearning bagi organisasi belajar.
Menurut Kartasasmita (2003), penerapan e-learning sebaiknya hanya yang
melibatkan sekelompok kecil pembelajar (5–7 orang) dan tutor. Komunikasi intensif
ditumbuhkan di antara sesama pembelajar dan antara pembelajar dengan tutor. Tutor
memberikan bahan belajar yang disusunnya sendiri atau diambil dari sumber-sumber
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di Internet dan mungkin bahan dari buku atau media cetak lain, dan tugas-tugas untuk
peserta didik. Peserta didik diberi waktu untuk mempelajari bahan ajar dan memenuhi
tugas-tugas yang diberikan.
Permasalahan teknis pembelajaran diikuti pula oleh lemahnya dukungan
infrastruktur. Akibat lemahnya dukungan infrastruktur tersebut menyebabkan
pemanfaatan e-learning di Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan
negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Philipina, dan Singapore. Hal ini
bisa dilihat dari data pengguna internet dimana pengguna internet terbesar adalah
berada di negara-negara maju. Karena berbagai keterbatasan infrastruktur pendukung
ini, maka perkembangan internet di Indonesia belum seperti yang diharapkan.
Walaupun demikian, perkembangan internet di Indonesia sudah mulai membaik,
dengan membangun berbagai fasilitas seperti jaringan telepon, listrik, dan fasilitas
lainnya. Warung Informasi dan Teknologi atau WARINTEK (Technology
Information Kiosk) yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Riset dan
Teknologi dan PDII-LIPI pada tahun 2000, kini tumbuh dan berkembang pesat
(Soekartawi, 2003).
Selain masalah infrastruktur, juga daya dukung perangkat hukum terasa masih
lemah, cyberlaws yang jelas dan belum tersosialisasikannya substansi hak intelektual
kepada

masyarakat luas menyebabkan lemahnya rangsangan pada kelompok

pendidik untuk meluncurkan karya-karya ajar melalui saluran elektronik.
Pengkritik e-learning mengatakan di samping daerah jangkauan kegiatan elearning yang terbatas (sesuai dengan ketersediaan infrastruktur), frekuensi kontak
secara langsung antar sesama peserta didik maupun antara peserta didik dengan nara
sumber sangat minim, demikian juga dengan peluang peserta didik yang terbatas
untuk bersosialisasi” (Wildavsky, 2001). Terhadap kritik ini, lingkungan e-learning
sebaiknya

dapat

diciptakan

sedemikian

rupa,

sehingga

dapat

membantu

mengembangkan rasa bermasyarakat di kalangan peserta didik sekalipun mereka
terpisah jauh satu sama lain.
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Penyelenggaraan e-learning membutuhkan dukungan sistem administrasi dan
manajemen. Sistem administrasi dan manajemen e-learning dapat diselenggarakan
dengan memanfaatkan sistem informasi, meliputi beberapa kegiatan sebagaimana
pendapat Oetomo (2002), yakni:
a. Administrasi data staf edukatif, karyawan, kurikulum, mata kuliah, data peserta
didik, nilai, data pustaka dan sistem perpustakaan, sistem administrasi
pembayaran dan lain sebagainya.
b. Proses belajar mengajar meliputi up-load dan down-load materi pembelajaran,
proses pemeliharaannya, konsultasi, bimbingan paper atau tugas akhir, ujian, dan
lain sebagainya. Juga bagaimana menggantikan kegiatan praktikum dalam sistem
pendidikan berbasis internet ini, memerlukan perumusan yang konkrit.
c. Pembentukan iklim ilmiah merupakan faktor yang paling sulit. Bagaimana
menyusun materi pembelajaran yang menarik, menciptakan suasana belajar yang
kompetitif, menyajikan studi kasus yang menantang dan memacu belajar,
pembentukan forum-forum diskusi ilmiah, penciptaan topik-topik penelitian dan
sistem penilaian yang memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik lagi.
d. Untuk pengelolaan keuangan yang dipandang kini sudah tidak terlalu sulit lagi,
karena pihak lembaga dapat bekerja sama dengan lembaga perbankan yang telah
memiliki sistem internet banking.
Adapun dilihat dari sisi penyelenggaraan pembelajaran, terdapat empat kegiatan
pokok model e-learning, hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Soekartawi (2003),
yakni:
a. Melakukan penyesuaian kurikulum. Kurikulum sifatnya holistik, dimana
pengetahuan, keterampilan, dan nilai (values) diintegrasikan dengan kebutuhan di
era informasi ini. Kurikulumnya bersifat competency based curriculum;
b. Melakukan variasi cara mengajar untuk mencapai dasar kompetensi yang ingin
dicapai dengan bantuan komputer;
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c. Melakukan penilaian dengan memanfaatkan teknologi yang ada (menggunakan
komputer, online assessment system); dan
d. Menyediakan material pembelajaran seperti buku, komputer, multimedia, studio,
dll yang memadai. Materi pembelajaran yang disimpan di komputer dapat diakses
dengan mudah, baik oleh pendidik maupun peserta didik.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para ahli pendidikan dan internet
menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pendidik memilih elearning sebagai model pembelajaran (Purbo, 2002; Soekartawi, 2003), antara lain:
a. Analisis Kebutuhan (Need Analisis)
Dalam tahapan awal, satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah
memang sudah dibutuhkan e-learning. Untuk menjawab pertanyaan ini, tidak dapat
dijawab dengan perkiraan atau berdasarkan atas saran orang lain. Sebab setiap
lembaga menentukan teknologi pembelajaran sendiri yang berbeda satu sama lain.
Untuk itu perlu diadakan analisis kebutuhan (need analisis). Kalau analisis ini telah
dilaksanakan dan jawabannya adalah membutuhkan atau memerlukan e-learning,
maka tahap berikutnya adalah membuat studi kelayakan, yang komponen
penilaiannya adalah:
1) apakah secara teknis dapat dilaksanakan (technically feasible). Misalnya: apakah
jaringan internet bisa dipasang; apakah infrastrukturnya, seperti telepon, listrik,
dan computer tersedia; apakah ada tenaga teknis yang bisa mengoperasikannya;
2) apakah secara ekonomis menguntungkan (economically profitable). Misalnya:
apakah dengan e-learning kegiatan yang dilakukan menguntungkan, atau apakah
return on investment (ROI)-nya lebih besar dari satu; dan
3) apakah secara sosial penggunaan e-learning tersebut diterima oleh masyarakat
(socially acceptable).
b. Rancangan Instruksional
Dalam menentukan rancangan instruksional ini perlu dipertimbangkan
aspek-aspek:
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1) course content and learning unit analysis, seperti isi pelajaran, cakupan, topik
yang relevan dan satuan kredit semester;
2) Learner analysis, seperti latar belakang pendidikan peserta didik, usia, jenis
kelamin, status pekerjaan, dan sebagainya;
3) Learning context analysis, seperti kompetisi pembelajaran apa yang diinginkan
hendaknya dibahas secara mendalam di bagian ini;
4) Instructional analysis, seperti bahan ajar apa yang dikelompokkan menurut
kepentingannya, menyusun tugas-tugas dari yang mudah hingga yang sulit, dsbnya;
5) State instructional objectives, tujuan instruksional ini dapat disusun berdasarkan
hasil dari analisis instruksional;
6) Construct criterion test items, penyusunan tes ini dapat didasarkan dari tujuan
instruksional yang telah ditetapkan; dan
7) Select instructional strategy, strategi instruksional dapat ditetapkan berdasarkan
fasilitas yang ada.
c. Interface Design
Pada tahapan ini perlu dilakukan uji dari platform atau working template yang
telah dirancang. Sebab kadang-kadang model yang telah dirancang dalam HTMLstyle kemudian tidak bisa dioperasikan.
d. Tahap Pengembangan
Berbagai upaya dalam rangka pengembangan e-learning bisa dilakukan
mengikuti perkembangan fasilitas ICT yang tersedia. Hal ini terjadi karena kadangkadang fasilitas ICT tidak dilengkapi dalam waktu yang bersamaan. Begitu pula
halnya dengan prototype bahan ajar dan rancangan instruksional yang akan
dipergunakan terus dikembangkan dan dievaluasi secara kontinu.
e. Pelaksanaan
Prototype yang lengkap bisa dipindahkan ke komputer (LAN) dengan
menggunakan format misalnya format HTML. Ujian terhadap prototype hendaknya
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terus menerus dilakukan. Dalam tahapan ini seringkali ditemukan berbagai hambatan,
misalnya bagaimana menggunakan management course tool secara baik, apakah
bahan ajarnya benar-benar memenuhi standar bahan ajar mandiri.
f. Evaluasi
Sebelum program dimulai, ada baiknya dicobakan dengan mengambil
beberapa sampel orang yang dimintai tolong untuk ikut mengevaluasi. Proses dari
kelima tahapan di atas diperlukan waktu yang relatif lama, karena prototype perlu
dievaluasi secara terus menerus. Masukan dari orang lain atau dari peserta didik perlu
diperhatikan secara serius. Proses dari tahapan satu sampai lima dapat dilakukan
berulang kali, karena prosesnya terjadi terus menerus.
Penilaian selalu terintegrasi dengan proses pembelajaran, dan harus
berkelanjutan serta dapat memperkuat feedback (umpan balik). Penilaian dapat
mengkomunikasikan apa yang diharapkan dan apa yang telah dicapai dalam proses
pembelajaran. Hasil penilaian memberikan umpan balik kepada peserta didik yang
berkaitan dengan pencapaian hasil belajar matematika mereka. Disamping itu hasil
penilaian juga memberikan informasi kepada orang tua peserta didik mengenai
kemajuan belajar anaknya dalam pembelajaran matematika.
Webb

(1992)

mendefinisikan

penilaian

matematika

sebagai

proses

pengumpulan informasi tentang pengetahuan peserta didik terhadap konsep
matematika, dan juga menentukan sikap dan keyakinannya dalam mengerjakan
matematika. Tujuan dan konsep penilaian dalam e-learning, pada prinsipnya adalah
sama dengan penilaian pembelajaran konvensional, walaupun pada beberapa hal
terdapat perbedaan.
a. Prinsip-prinsip Penilaian
Pennsylvania State University (1998) telah mengembangkan prinsip-prinsip
untuk memandu penilaian e-learning dalam pendidikan jarak jauh. Prinsip-prinsip ini
memacu pentingnya pengintegrasian penilaian dengan proses pembelajaran. Prinsipprinsip tersebut adalah sebagai berikut:
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1) Instrumen dan aktivitas penilaian seharusnya sesuai dengan tujuan dan
kecakapan belajar yang dibutuhkan peserta didik melalui suatu program
pendidikan jarak jauh.
2) Penilaian dan strategi manajemen seharusnya menjadi bagian integral dari
pengalaman belajar, memudahkan peserta didik menilai kemajuannya, dan
membuat kembali tujuan belajar atau pelajaran.
3) Penilaian dan strategi pengukuran seharusnya mengakomodasi kebutuhan
khusus, karakteristik, dan situasi peserta didik dari jarak jauh.
Kibby (1999) melihat penilaian sebagai sentral untuk proses pembelajaran dan
sebagai bagian dari sistem manajemen pembelajaran. Penilaian seharusnya mengukur
performen peserta didik dan hasil feedback (umpan balik) peserta didik tentang
performennya. Kibby merinci sembilan aturan yang dibuat dalam pengembangan
penilaian untuk pembelajaran berbasis web.
1) Perspektif

pembelajaran

apa

yang

akan

dinilai;

kognitif

(penerimaan

pengetahuan), behavior (pengembangan kecakapan), atau humanistik ( nilai dan
sikap)?
2) Siapa yang membuat penilaian; peserta didik, teman sebaya, atau instruktur?
3) Apakah strategi penilaian akan dipelajari dari pengalamannya sendiri?
4) Apakah penilaian merupakan formatif (merupakan feedback selama belajar) atau
sumatif (pengukuran belajar akhir dari suatu proses)?
5) Menggunakan pertimbangan apa dalam penilaian, standar teman sebaya (norm
referenced) atau kriteria yang dibuat (criterion referenced)?
6) Apakah penilaian dapat memberikan suatu keseimbangan antara terstruktur dan
kebebasan?
7) Apakah penilaian akan autentik; direlasikan pada situasi dunia nyata?
8) Apakah penilaian akan terintegrasi; pengujian serangkaian pengetahuan dan
skill?
9) Bagaimanakah reliabilitas dan validitas dari penilaiannya baik?
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Dalam e-learning, penilaian dapat menjadi lebih sering dan bervariasi. Kunci
dalam penilaian unjuk kerja peserta didik dalam e-learning tidak berbeda dengan
penilaian konvensional yaitu difokuskan pada pencapaian peserta didik dari tujuan
umum dan khusus yang telah dirumuskan oleh instruktur.
b. Macam-macam Penilaian
Terdapat bermacam-macam penilaian melalui e-learning. Penilaian tersebut
sedikit berbeda dari yang dilakukan secara rutin dalam pembelajaran konvensional.
Sebagai contoh : Morgan dan O’realy (1999) menggambarkan 5 tipe yang berbeda
dari aktivitas penilaian yang biasa kita kenal, adalah sebagai berikut :
1) Ungraded activities dan feedback yang dibangun ke dalam materi studi.
2) Kuis dan tes self-assesment yang membuat peserta didik mengecek belajarnya
sendiri.
3) Feedback formal dalam penugasan dari instruktur, teman sebaya atau kolega atau
mentor.
4) Dialog informal dengan instruktur, teman sebaya atau yang lainnya.
5) Tes yang menyiapkan peserta didik untuk penilaian formal.
Teknologi dalam e-learning ini membuat penilaian lebih mudah dan mungkin lebih
efektif untuk merencanakan dan melaksanakannya,
Beberapa

contoh

bentuk

penilaian

dalam

pembelajaran

full-online

asynchronous e-learning diantaranya adalah: (Morgan dan O’realy, 1999)
1) Aktivitas; peserta didik memberikan respon mengenai suatu permasalahan yang
diberikan instruktur, dalam banyak kasus memerlukan komunikasi melalui email
antara instruktur dan peserta didik.
2) Mereview Literatur; untuk memperluas pengetahuan peserta didik pada suatu
mata kuliah, setiap peserta didik diberikan tugas sebagai bahan presentasi.
Reviewnya dibagikan kepada semua peserta didik lainnya dalam kuliah.
Instruktur menyediakan sebuah sampel dari hasil kerja peserta didik terbaik yang
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relevan dengan kuliah. Kualitas menulis dan subtansi dari hasil review
dipertimbangkan dalam penilaian.
3) Proyek Kolaborasi; peserta didik membentuk kelompok dan diberi proyek
dengan topik pilihan peserta didik yang relevan dengan mata kuliah yang
disetujui oleh instruktur. Instruktur memberikan feedback kepada ketua
kelompok yang bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada anggotanya.
Dalam kuliah e-learning tugas proyek pada evaluasi, memberikan kontribusi
sekitar 30% terhadap penilaian kuliah.
4) Ujian; diberikan secara online, yang terdiri dari essay dan objektif tergantung
keadaan konten kuliah. Peserta didik mengambil ujian pada waktu yang berbeda,
feedback yang rinci diberikan pada setiap item. Dalam pembelajaran online,
selalu terdapat keraguan apakah peserta didik yang terdaftar adalah orang yang
benar-benar menyelesaikan ujian. Dengan menggunakan teknologi yang lebih
modern akan menolong memecahkan masalah, tetapi alterrnatif lain yaitu dengan
menghadirkan pengawas ujian.
5) Refleksi; berbentuk laporan, dapat berupa komentar tentang aktivitas, kekurangjelasan dari pendidik, waktu diperlukan untuk mengasses sebuah sumber, atau
reaksi personal peserta didik untuk model pembelajaran. Tujuannya adalah
membuat peserta didik mengerti terhadap bentuk-bentuk perbedaan dari elearning dengan asumsi bahwa mereka secara personal mungkin akan menjadi
pengembang e-learning dimasa mendatang.
Linde (2004) membagi penilaian ke dalam tiga tipe dasar, yaitu:
1) Self-test; dapat berbentuk pilihan ganda dengan feedback yang berguna untuk
persiapan ujian.
2) Quiz; dapat berbentuk pilihan ganda, jawaban bebas, jawaban singkat, dan
sebagainya dengan feedback, yang berguna untuk penilaian biasa.
3) Assignment; dapat berbentuk membuat makalah, presentasi, dan sebagainya,
yang berguna sebagai exchanging files.
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c. Feedback (Umpan balik)
Wiggins (1998), mendefinisikan feedback sebagai penyediaan informasi
perorangan terhadap bagaimana dia menampilkan apa yang dia lakukan. Faktor yang
kritis dalam penyediaaan feedback yaitu jika peserta didik secara maksimal
memanfaatkan feedback yang mereka harus dapatkan dengan menghubungkan
feedback yang dikerjakan secara logik melalui pengendalian responnya. Contohcontoh dari hubungan feedback tersebut meliputi :1) Feedback personal oleh
instruktur untuk tugas individual; 2) Model pertanyaan disediakan oleh instruktur; 3)
Evaluasi teman sebaya disediakan oleh peserta didik; 4) Feedback langsung otomatis
disediakan oleh komputer.
Jika penilaian terintegralkan pada pembelajaran, maka feedback merupakan sentral
dari proses penilaian. Dalam penilaian di lingkungan berbasis web, Kerka dan
Wonaccot (2000) menekankan pentingnya aktivitas, feedback dan kualitas belajar,
serta mereka memberikan argumen bahwa aktivitas dan feedback secara langsung
mempengaruhi peserta didik dalam belajar, dan bagaimana cara mereka
melakukannya secara efektif.

B. Pembelajaran Matematik
Daya matematik atau mathematical power merupakan kemampuan yang harus
dimiliki peserta didik agar mereka mampu menghadapi permasalahan matematika
pada khususnya, dan permasalahan kehidupan sehari-hari pada umumnya. Daya
Matematika menjadi bagian terpenting dalam pembelajaran matematika.
Dalam konteks kemampuan menghadapi permasalahan kehidupan nyata
(sehari-hari), relevan dengan orientasi kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis
Kompentensi) yang mengharapkan setiap mata ajar mampu memberi bekal berupa
life skill (keterampilan hidup) kepada setiap peserta didik.
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Sebagaimana digariskan oleh Depdiknas (2004), Life skill adalah konsep yang
dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan
fungsional praktis serta perubahan sikap kepada seseorang untuk dapat bekerja dan
usaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan
peluang yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya.
Konsep keterampilan hidup memiliki cakupan yang luas, berinteraksi antara
pengetahuan dan keterampilan yang di yakini sebagai unsur penting untuk hidup
lebih mandiri. Berdasarkan lingkupnya, program keterampilan hidup mencakup;
kecakapan kerja (occupational skills), kecakapan pribadi dan sosial (personal/social
skills), serta kecakapan dalam kehidupan sehari-hari (daily living skills).
Daya matematik erat kaitannya dengan orientasi kurikulum 2004. Daya
matematik meliputi kemampuan untuk menyelidiki, konjektur, dan bernalar secara
logika; untuk memecahkan masalah yang tidak rutin; untuk mengkomunikasikan
tentang dan melalui matematika; dan untuk mengkaitkan ide dalam matematika dan
antara matematika dengan aktivitas intelektual lain (NCTM, 2000). Hal tersebut
tertuang dalam Mathematics Framework for the 1996 National Assessment of
Educational Progress, U.S. (Departmen of Education, 1996), yakni:
Mathematical power is conceived as consisting of mathematical abilities
(conceptual understanding, procedural knowledge, and problem solving) within
a broader context of reasoning and with connections across the broad scope of
mathematical content and thinking. Communication is viewed as both a unifying
thread and a way for students to provide meaningful responses to tasks.
Selanjutnya dalam Curriculum Framework Achieving Mathematical Power
1996 (Departmen of Education, 1996) dikemukakan pula bahwa pengembangan
daya matematik berpotensi membiasakan peserta didik berpikir dan bertindak
matematis. Kebiasaan berpikir dan bertindak seperti itu merupakan bagian integral
dari setiap pendekatan dalam pembelajaran matematika. Keadaan ini membutuhkan
dukungan dari kurikulum, dan diperkuat oleh model matematika yang digunakan
pendidik-pendidik dalam pembelajaran. Kebiasaan berpikir dan bertindak matematis
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dapat dilatih melalui bentuk pertanyaan, dan pertimbangan atas jawaban peserta
didik, terhadap model matematika yang diberikan.
Daya matematik memiliki komponen yang diturunkan dari kerangka visi dari
kemampuan daya matematik. Dalam The Massachusetts Mathematics Framework
1996 (Departmen of Education, 1996), ditekankan bahwa inti konsep belajar
matematika adalah peserta didik mengembangkan daya matematik melalui problem
solving, communication, reasoning, dan connections. Romberg dan Chair (Sumarmo,
2003) menyajikan daya matematik sebagai berikut:
a. Pemecahan Masalah (Problem Solving): mengidentifikasi unsur yang diketahui,
ditanyakan, serta kecukupan unsur yang diperlukan, merumuskan masalah situasi
sehari-hari dan matematik; menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai
masalah (sejenis dan masalah baru) dalam atau di luar matematika; menjelaskan/
menginterpretasikan

hasil

sesuai

permasalahan

asal;

menyusun

model

matematika dan menyelesaikannya untuk masalah nyata dan menggunakan
matematika secara bermakna.
b. Komunikasi Matematik (Mathematical Communication): menghubungkan benda
nyata, gambar, dan diagram ke dalam idea matematika; menjelaskan idea, situasi
dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik
dan aljabar; menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol
matematika; mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika;
membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis; membuat
konjektur,

menyusun

argumen,

merumuskan

definisi

dan

generalisasi;

menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari.
c. Penalaran Matematik (Mathematical Reasoning):

menarik kesimpulan logis;

memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifat-sifat, dan
hubungan; memperkirakan jawaban dan proses solusi; menggunakan pola dan
hubungan; untuk menganalisis situasi matematik, menarik analogi dan
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generalisasi; menyusun dan menguji konjektur; memberikan lawan contoh
(counter examples); mengikuti aturan inferensi; memeriksa validitas argumen;
menyusun argumen yang valid; menyusun pembuktian langsung, tak langsung
dan menggunakan induksi matematik.
d. Koneksi Matematik (Mathematical Connections): mencari hubungan antara
berbagai representasi konsep dan prosedur; memahami hubungan antar topik
matematik; menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan
sehari-hari; memahami representasi ekuivalen konsep yang sama; mencari
koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen;
menggunakan koneksi antar topik matematika, dan antar topik matematika
dengan topik lain.
Berikut ini akan disajikan indikator daya matematik yang lebih spesifik,
dengan disertai contoh soalnya masing-masing.
a. Pemecahan Masalah
Pemecahan Masalah merupakan fokus utama dari pendidikan matematika.
Kapan saja kita menerapkan pengetahuan matematika, keterampilan, atau
pengalaman terhadap pemecahan suatu masalah yang rumit atau situasi yang
baru/membingungkan, maka kita melakukan problem solving (Department of
Education, 1996). Ketika kita melakukan penambahan dan pengurangan untuk
membuat perubahan, menghitung jarak untuk memilih rute terbaik ke rumah, atau
menyelidiki pola-pola dalam musik untuk koreografi sebuah tarian, maka kita terlibat
dalam pemecahan masalah matematik. Untuk menjadi problem solver yang baik,
peserta didik diberikan banyak kesempatan untuk berkreasi dan memecahkan masalah
dalam matematik dan konteks dunia nyata. Mereka juga perlu mengembangkan dan
membangun sebuah pengertian bilangan yang mantap.
Dipandang dari jenis belajarnya, kemampuan penyelesaian masalah tergolong
pada kemampuan tingkat tinggi tetapi juga memerlukan kemampuan jenis belajar
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yang lebih rendah dan pemahaman materi prasyaratnya. Hal ini sesuai dengan
pendapat Gagne (Ruseffendi, 1988: 169) bahwa pemecahan masalah merupakan
tahap belajar yang paling tinggi dan lebih kompleks. Pemecahan masalah tidak
sekedar mengaplikasikan suatu algoritma, namun memuat pemahaman dan aktivitas
intelektual yang bukan berupa kegiatan rutin.
Pemecahan masalah dapat pula merupakan suatu pendekatan dalam belajar,
seperti yang dikemukakan Ruseffendi (1988: 241) bahwa pemecahan masalah adalah
pendekatan yang bersifat umum yang lebih mengutamakan kepada proses daripada
hasilnya.
Menurut NCTM, “problem solving is not distinct topic, but a process that
should permeate the entire program and provide the context in which concepts and
skills can be learned.” Lebih lanjut menurut NCTM (1989;2000) dalam kurikulum
standar matematika tingkat 9-12, pemecahan masalah matematika harus mencakup
perbaikan dan perluasan metode dari pemecahan masalah matematik sehingga peserta
didik dapat: (1) menggunakan dengan percaya diri yang meningkat, pendekatan
pemecahan masalah untuk menyelidiki dan mengerti isi matematik; (2) menerapkan
penggabungan strategi pemecahan masalah matematika untuk memecahkan masalah
dari dalam dan luar matematika; (3) mengenalkan dan merumuskan permasalahan
dari situasi dalam dan luar matematika; dan (4) menerapkan proses dari model
matematik untuk situasi masalah dunia nyata.
Sedangkan Polya (Sumarmo, 1994: 14) mendefinisikan pemecahan masalah
sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan untuk mencapai
tujuan yang tidak dengan segera diperoleh. Selanjutnya Polya mengemukakan
langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu: (1) memahami masalah, (2) membuat
rencana pemecahan, (3) melakukan perhitungan, dan

(4) memeriksa kembali hasil

yang diperoleh.
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Pemecahan masalah, dalam pembelajaran matematika dapat berupa soal cerita
atau soal yang tidak rutin, yaitu soal yang untuk sampai pada prosedur yang benar
diperlukan pemikiran yang mendalam, mengaplikasikan matematika dalam
kehidupan sehari-hari dan membuktikan, menciptakan atau menguji konjektur
(Sumarmo,1994:8). Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif dan sistematis.
Contoh soal pemecahan masalah:
Berikut ini diberikan contoh butir soal model studi Schoen dan Oehmke (Sumarmo,
1994).
1) mengukur proses memahami masalah.
Sebuah kantin sekolah mempunyai 230 kg susu yang akan dibagikan kepada 46
anak secara merata. Koki kantin ingin mengetahui berapa gelas yang dapat
diterima tiap anak. Koki tersebut dapat menyelesaikan masalahnya, bila ia
mengetahui juga: 1) 1 kg sama dengan 1000 gr; 2) tiap gelas berisi 2 kg susu; 3)
anak2 itu sangat senang susu; dan 4) tiap gelas tingginya sama.

2) mengukur memeriksa hasil.
Adi mempunyai 75 kelereng, dan jumlah ini 11 lebihnya dari dua kali banyaknya
kelereng Tono. Untuk mengetahui banyaknya kelereng Tono, Adi menghitung
demikian, ia menjumlahkan 75 + 11 dan diperoleh 86. Jadi Tono mempunyai 43
kelereng. Benarkah cara Adi menghitung? 1) ya;
2) salah, seharusnya Adi
mengalikan 86 x 2 dan diperoleh 172; 3) salah, seharusnya Adi mengurangkan 75
– 11 = 64. Jadi kelereng Tono adalah 32; dan 4) salah, seharusnya Adi
mengalikan 11 x 2 = 22. Kemudian 75 – 22 = 53. Jadi 53 adalah jawaban yang
benar.
Contoh pemecahan masalah dalam aljabar Linear:
Tinjau vektor cos (x + ) dan vektor sin x dalam selang [-,]. Perlihatkanlah bahwa
untuk nilai-nilai  yang merupakan kelipatan ganjil /2 kedua vektor tersebut
bergantung (tidak bebas) linear. Berikan tafsiran secara geometrisnya.
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b. Komunikasi Matematik
Komunikasi matematika merefleksikan pemahaman matematik yang tercakup
dalam daya matematik. The Common Core of Learning (Department of Education,
1996) mengusulkan bahwa semua peserta didik sebaiknya “ … justify and
communicate solutions to problems.” Peserta didik belajar matematika seperti mereka
berbicara dan menulis tentang apa yang mereka lakukan. Mereka menjadi terlibat
secara aktif dalam kegiatan matematika ketika mereka bertanya tentang ide mereka,
atau berbicara dengan dan mendengar peserta didik lain, berbagi ide, strategi, dan
solusi. Menulis tentang matematika mendukung peserta didik untuk merefleksikan
kegiatannya dan menjelaskan ide mereka sendiri. Membaca apa yang peserta didik
tulis adalah sebuah jalan yang baik sekali bagi pendidik-pendidik untuk
mengidentifikasi pemahaman peserta didik dan miskonsepsi.
Menurut NCTM (1989;2000) dalam kurikulum standar matematika untuk
tingkat 9-12, komunikasi harus mencakup perkembangan bahasa dan symbol yang
kontinu untuk mengkomunikasikan ide matematik sehingga peserta didik dapat: (1)
merefleksikan

dan

menjelaskan

pikirannya

mengenai

ide

matematik

dan

hubungannya; (2) merumuskan definisi matematik dan mengungkapkan penemuan
umum melalui penyelidikan; (3) mengungkapkan ide-ide matematik secara lisan dan
dalam tulisan; (4) membaca penyajian tertulis matematika dengan pemahaman; (5)
menanyakan kejelasan dan keluasan hubungan pertanyaan matematika yang telah
mereka baca atau dengar; dan (6) menilai penghematan, daya, dan keluwesan dari
notasi matematik dan perannya dalam perkembangan ide matematik.
Beberapa pendapat mengenai komunikasi matematika antara lain: Lindquist
(NCTM, 1996:2) mengemukakan, jika kita sepakat bahwa matematika itu merupakan
suatu bahasa dan bahasa tersebut sebagai bahasa terbaik dalam komunitasnya, maka
mudah dipahami bahwa komunikasi merupakan esensi dari mengajar, belajar, dan
meng-assess matematika. Sedangkan Paressini dan Bassett (NCTM, 1996:157)
berpendapat bahwa tanpa komunikasi dalam matematika kita akan memiliki sedikit
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keterangan, data dan fakta tentang pemahaman peserta didik dalam melakukan proses
dan aplikasi matematika.
Hal tersebut memberikan arti bahwa komunikasi dalam matematika
merupakan kemampuan mendasar yang harus dimiliki pelaku dan pengguna
matematika. Selain itu, komunikasi dalam matematika dapat mempermudah pendidik
untuk

memahami

kemampuan

peserta

didik

dalam

menginterpretasi

dan

mengekspresikan pemahamanya tentang konsep dan proses matematika yang mereka
pelajari.
Contoh soal komunikasi matematik (diadopsi dari Oregon Departement of Education
Assessment and Education Samples of Opend Ended Math Tasks, 1996):
Jika kita memiliki 31 macam rasa es krim, ada berapa mangkuk es krim dapat dibuat
kalau satu mangkuk isinya dua rasa?
Jelaskan setiap langkah jawabanmu!
Contoh soal komunikasi matematik dalam aljabar linear:
Misalkan u = (3, 2, -1), v = (6, 5, 0), dan w = (4, 0, 1). Carilah hasil dari 2v – (u +
w). Jelaskan apa yang terjadi jika ditambahkan dengan vektor nol. Sketsalah
gambarnya.
c. Penalaran Matematik
Penalaran Matematik adalah penting untuk mengetahui dan mengerjakan
matematika. Kemampuan bernalar memungkinkan peserta didik untuk dapat
memecahkan permasalahan dalam kehidupannya, di dalam dan di luar sekolah.
Kapanpun kita menggunakan kecakapan penalaran untuk berpikir, maka kita
meningkatkan rasa percaya diri dengan matematika dan berpikir matematik.
Matematika sebagai sebuah bidang studi yang sebagian besar karakteristiknya adalah
tipe penalaran. The Common Core of Learning (Department of Education, 1996)
menyatakan bahwa: “all students… should make reasoned inferences and construct
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logical arguments.” Kecakapan penalaran ini memberi kesan sebuah kemampuan
untuk mengenal dan menggunakan deduksi dan induksi.
Istilah penalaran sebagai terjemahan dari istilah reasoning, dapat didefinisikan
sebagai proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang
relevan (Shurter dan Pierce dalam Sumarmo, 1987). Secara garis besar terdapat dua
jenis penalaran, yaitu penalaran deduktif yang disebut pula deduksi dan penalaran
induktif yang disebut pula induksi. Jenis lain dari induksi adalah apa yang disebut
dengan analogi atau lengkapnya analogi induktif. Inferensi analogi adalah inferensi
yang dari keserupaan dua atau lebih benda dalam satu atau dua hal, kepada
keserupaan benda-benda itu dalam hubungan lain (Sumarmo, 1987).
Menurut NCTM (1989; 2000) dalam kurikulum standar matematika untuk
tingkat 9-12, harus mencakup banyak dan bervariasi pengalaman-pengalaman yang
memperkuat dan memperluas ketrampilan penalaran logis sehingga semua peserta
didik dapat: (1) membuat dan menguji konjektur; (2) merumuskan yang bukan
contoh; (3) mengikuti argumen yang logis; (4) mempertimbangkan validitas dari
argumen; (5) mengkonstruksi argumen yang valid; dan (6) mengkonstruksi buktibukti untuk pernyataan matematik, termasuk bukti tidak langsung dan bukti dengan
induksi matematik.
Contoh soal penalaran (analogi) matematik :
Hubungan antara fungsi
f (x) = ax , a >o , a  1, x  R
dengan titik ( 0,1 )

serupa
dengan

hubungan fungsi f(x) = xr ,
r bilangan genap , x € R dengan
a. Titik ( 0,0 )
b. Titik ( 1,0 )
c. Titik potong pada sumbu y
d. Titik potong pada sumbu x
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Alasan

:

…………………………………………………………………………………….
Contoh penalaran dalam aljabar linear:
Buktikanlah bahwa jika A adalah matriks orthogonal, maka At juga orthogonal.
Koneksi matematik meliputi koneksi dalam kehidupan sehari-hari dan
memberikan synapses melalui hubungan topik matematika dengan yang lainnya.
Peserta didik sebaiknya mengerti bagaimana menghubungkan matematika ke subjek
lain misalnya: seni, pelajaran sosial, kesehatan, sain dan teknologi, bahasa dunia, dan
seni bahasa inggris. Sebagai contoh, The Common Core of Learning (Department of
Education, 1996) menyatakan bahwa, “all students….should understand concepts
such as location and place…” Hal ini menunjukkan salah satu dari hubungan
interdisipliner misalnya: antara geografi dengan matematik. Hal ini adalah salah satu
cara belajar tentang dunia, jadi merupakan hubungan bukan dipisahkan dari cara
belajar yang lain.
Menurut NCTM (1989:84), koneksi matematik bertujuan untuk membantu
pembentukan persepsi peserta didik, dengan cara melihat matematika sebagai bagian
terintegrasi dengan kehidupan. Koneksi matematik diklasifikasikan ke dalam tiga
macam yaitu: (1) koneksi antar topik matematika, (2) koneksi dengan disiplin ilmu
yang lain, dan (3) koneksi dalam kehidupan sehari-hari (NCTM, 1989; Mikovch dan
Monroe, 1994).
Selanjutnya NCTM (1989;2000) menyatakan bahwa dalam kurikulum standar
matematika untuk kelas

9–12, harus mencakupi koneksi dan pengaruh antara

berbagai topik matematika dan penerapannya, sehingga peserta didik mampu: (1)
Mengenali representasi yang ekuivalen dari konsep yang sama;

(2) Mengenali

hubungan prosedur satu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen; (3)
Menggunakan dan menilai koneksi beberapa topik-topik matematika; dan

(4)

Menggunakan dan menilai koneksi antara matematika dan disiplin ilmu lain. Lebih
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lanjut NCTM mengemukakan bahwa kurikulum standar ini menekankan setidaktidaknya pada dua jenis koneksi, yaitu: pertama, model koneksi antara situasi masalah
yang mungkin muncul dalam dunia nyata atau dalam disiplin ilmu lain dan
representasi matematikanya; kedua, model koneksi matematika antara dua
representasi yang ekivalen dan antara proses korespondensi masing-masing.
Kutz (1991:272) menyatakan koneksi matematika berkaitan dengan koneksi internal
dan koneksi eksternal. Koneksi Internal meliputi koneksi antar topik matematika,
sedangkan koneksi eksternal meliputi koneksi dengan mata pelajaran lain dan koneksi
dengan kehidupan sehari-hari.
Riedesel (1996:33-34) membagi koneksi matematika sebagai berikut: (1) koneksi
antara topik dalam matematika, (2) koneksi antara beberapa macam tipe pengetahuan,
(3) koneksi antara beberapa macam representasi, (4) koneksi dari matematika ke
daerah kurikulum lain, dan (5) koneksi peserta didik dengan matematika. Selanjutnya
Riedesel mengemukakan pula bahwa hasil belajar matematika peserta didik dapat
diukur dengan menemukan hubungan antara topik-topik, mengembangkan prinsip
pengetahuan, dapat membangun beberapa cara yang berbeda dari representasi sebuah
ide, menggunakan matematika sebagai studi sosial, dan peserta didik sudah merasa
nyaman dan percaya diri dengan matematika.
Dari pendapat-pendapat di atas, jelas bahwa ruang lingkup koneksi
matematika tidak hanya mencakup masalah yang berkaitan dengan pelajaran
matematika semata, namun juga meliputi kehidupan sehari-hari. Menurut Bruner
(dalam Ruseffendi: 1991) tak ada konsep atau operasi yang tak terkoneksi dengan
konsep atau operasi lain dalam suatu sistem. Karena merupakan suatu kenyataan
bahwa esensi matematika adalah sesuatu terkait dengan sesuatu yang lain. Pernyataan
ini menunjukkan bahwa tiap topik terkait dengan topik dalam matematika maupun
dengan topik bidang lain selain matematika, bahkan dengan kehidupan sehari-hari.
Contoh Koneksi Matematik
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(1) Koneksi antar topik matematika
Dalam matematika, setiap topik akan berkaitan dengan topik yang lainnya dalam
suatu permasalahan matematika. Sebagai contoh yaitu koneksi geometri dan
kalkulus sebagai berikut :
Mencari luas daerah di bawah fungsi f(x) = 2x , di atas sumbu-x diantara x = 1
dan x = 2. Dengan geometri, kita menggambar fungsi f(x) = 2x dan luas
daerahnya yang diarsir adalah sebagai berikut :

y
4

2

x
1

2

Dengan kalkulus, kita menggunakan rumus integral sebagai berikut :
b
Luas =


a

2
f(x) dx =



2x dx

1

Contoh koneksi matematik dalam aljabar linear dengan kalkulus:
Misalkan ruang vektor P2 mempunyai hasil kali dalam

p, q =

1



1

p( x)q( x)dx .

Carilah p untuk p = x3 dan q = 1 – 3x + 2x2.

(2) Koneksi topik matematika dengan di luar matematika
Koneksi dengan di luar matematika terdiri dari koneksi di dalam kurikulum
yaitu dengan mata pelajaran lain dan koneksi dengan dunia nyata. Matematika
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sebagai suatu disiplin ilmu dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu lain
dan memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang
dikemukakan Selkirk (1982) bahwa matematika bukan hanya bermanfaat di luar
sekolah, namun juga bermanfaat dalam keterpakaiannya dengan mata pelajaran
lain. Matematika berperan sebagai ilmu pengetahuan pembantu yang ampuh bagi
ilmu pengetahuan yang lain, terutama ilmu pengetahuan eksak. Rutherford dan
Ahlgren (1989) mengemukakan bahwa matematika bermanfaat dalam aplikasi
bisnis, industri, musik, sejarah, politik, olah raga, kedokteran, pertanian, teknik,
pengetahuan sosial dan pengetahuan alam.
Contoh dalam biologi:
Untuk menghitung bertambahnya sejenis bakteri secara eksponensial. Misalkan
mula-mula terdapat k0 bakteri, setelah t1 jam jumlahnya bertambah menjadi k(t1)
buah. Jika bakteri tersebut terus bertambah secara eksponensial, maka jumlah bakteri
setelah tn jam dihitung menggunakan fungsi eksponen adalah sebagai berikut :
k(tn) = k0 . at ,

dengan

a = k(t1)/k(0)1/t
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BAB III
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi pengembangan sistem pembelajaran yang
mencakup pengembangan sistem assestmen dalam

sistem e-learning berorentasi

pada peningkatan hasil belajar siswa dan kompetensi guru.

Metode penelitian

pengembangan (developmental research) yang akan ditempuh melalui thought
experiments dan instruction experiments dilakukan melalui proses siklis (Freudental,
1991) dan diakhiri dengan studi eksperimen (before-after) untuk keperluan validasi
model pembelajaran yang dikembangkan.
Tahap Penelitian dilaksanakan, sebagai berikut:
1. Tahap studi pendahuluan dilakukan dengan menerapkan pendekatan deskriptif
kualitatif.
2. Tahap pengembangan desain model dengan menerapkan pendekatan deskriptif,
dilanjutkan dengan penerapan ujicoba terbatas desain model dengan menerapkan
metode eksperimen (singel one shot case study). Setelah ada perbaikan dari uji
terbatas, maka dilanjutkan dengan uji lebih luas dengan metode eksperimen (one
group pretest-postest).
3. Tahap validasi model dengan metode eksperimen quasi (pretest-postest with
control group design).
Tahapan penelitian di atas dapat digambarkan sebagai berikut:
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4.

1.TAHAP STUDI PENDAHULUAN

5.
Studi

6.literatur

Studi Lapangan tentang hasil
belajar siswa, kompetensi guru,
kebutuhan, dan budaya

Deskripsi dan
analisis Temuan
(Model Faktual)

7.
8. 2. TAHAP STUDI PENGEMBANGAN
9.
10.

Uji Coba Terbatas

Temuan draft
Desain Model elearning
Penyusunan
Model e-learning

Evaluasi dan
11.
Perbaikan

12.
13.

Uji Coba Lebih Luas

Evaluasi dan
Penyempurnaan

14.
Model Hipotetik

15.

3. TAHAP EVALUASI

16.
17.

Model
Final

1. Test Awal
2. Implementasi
Model
3. Test Akhir

18.

A. Teknik Pengumpul Data
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1. Observasi; atau pengamatan dilakukan untuk melihat gejala, dan perilaku serta
model pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru dalam masalah atau
fokus yang diteliti. Observasi ini untuk data pendukung yang meliputi kegiatan
pembelajaran dan aktifitas guru dan peserta didik.
2.

Wawancara; dilakukan untuk mengetahui pandangan, anggapan atau bahkan
keinginan para guru dan peserta didik dalam meningkatkan daya saing daerah
dan memanfaatkan peluang dan potensi daerah. Wawancara dilakukan dengan
bebas tapi terstruktur dengan instrumen yang telah disusun sebagai panduan
wawancara. Suasana bebas sengaja diciptakan agar memperoleh data senatural
mungkin. Terkadang wawancara dilakukan seperti obrolan biasa tentang berbagai
hal yang terkait dengan pendidikan di Indonesia, sehingga peneliti mendapat
gambaran secara langsung dari para subyek penelitian tentang pikiran dan
pendapat subyek.

3. Partisipatoris; merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan kerjasama
aktif antara fasilitator program dan responden pada daerah pedesaan. Seorang
fasilitator program biasanya bertanya tidak dirancang secara baku, melainkan
hanya garis-garis besarnya saja. Topik-topik pertanyaan dapat muncul dan
berkembang berdasarkan proses tanya-jawab dengan responden.
4.

Memberikan tes; dilakukan untuk melihat hasil belajar siswa dan kompetensi
guru, serta efektifitas model e-learning berbasis kebutuhan dan budaya lokal di
pedesaan.

B. Instrumen Penelitian
1. Pedoman wawancara
2. Lembar observasi
3. Tes
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C. Keabsahan Data
Sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif, maka uji validitas dilakukan
dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
pembanding (Moleong, 1998: 178). Selanjutnya Moleong menyebutkan ada empat
macam triangulasi sebagai teknik pemeriksa yang memanfaatkan penggunaan
sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini dipilih jenis triangulasi
dengan sumber dan teori. Keabsahan data dengan triangulasi melalui sumber antara
lain dengan:
1. Membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan
secara pribadi.
3. Mengkonfirmasikan hasil wawancara dari satu orang ke orang lain yang sifatnya
cross-check.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Dalam penelitian ini konfirmasi dan cross-check dilakukan dengan sumber
lain yaitu suami, orangtua dan anak. Triangulasi melalui teori dilakukan dengan
mengkonfirmasikan jawaban-jawaban subyek penelitian dengan teori yang ada dalam
penelitian ini.

D. Analisis Data
Sebelum melakukan analisis data, ada beberapa langkah yang harus dilakukan
dalam penelitian kualitatif, yakni transkrip data hasil wawancara dan pengkategorian
data. Kedua hal ini harus dilakukan agar data hasil wawancara dapat di reduksi dan
dianalisis sesuai dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan
menggunakan teknik yang beragam, baik tekstual maupun kontekstual, analisis
domain

dan

analisis

konteks.

Kemudian

analisis data dilakukan dengan

menggunakan:
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1. Grounded teori atau pendekatan fenomenologis untuk analisis kualitatif, yaitu
pendekatan yang berupaya melihat suatu keadaan sebagai mana adanya tanpa ada upaya
untuk memberi penambahan, atau dapat dikatakan mencoba memahami dari sudut
pandang subjek, dan didalamnya terdapat unsur noumenon yaitu hal-hal yang
tersembunyi pada diri subjek yang melatar belakangi dirinya pada saat ini baik dalam
bertindak maupun berperilaku.

2. Uji komparatif untuk analisis kuantitatif, yaitu membandingkan dua kelompok
data menggunakan uji t.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN
A. Kemampuan Prasyarat Mahasiswa
Sebelum melakukan implementasi e-learning, terlebih dahulu mahasiswa
diberikan tes kemampuan menggunakan komputer dan internet. Tes ini berbentuk
self-test, yang bertujuan untuk melihat kemampuan yang sudah dimiliki mahasiswa
mengenai penggunaan komputer dan internet sebagai kemampuan prasyarat untuk
model pembelajaran berbasis internet yaitu e-learning. Aspek yang diukur dalam tes
ini adalah: 1) kemampuan menggunakan komputer; dan 2) kemampuan menggunakan
internet. Akan tetapi, sub-aspeknya adalah: 1) personal computer dan sistem operasi
windows; 2) aplikasi pengolah kata (word processing); 3) koneksi internet; 4) web
browser; 5) e-mail; dan 6) chatting dan video conference. Hasil yang diperoleh
disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1 Data Prosentase Kemampuan Mahasiswa Menggunakan Komputer
dan Internet
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Prosentase (%)
No
Setiap item
Setiap sub aspek
item
B
C
T
B
C
T
88
12
0
1
61
22
17
82
18
0
2
72
28
0
3
7
32
70
4
80
20
0
5
80
20
0
6
82
18
0
7
62
30
8
48
52
0
8
48
37
15
9
70
25
5
10
47
38
15
11
38
28
33
12
8
0
92
37
17
46
13
67
33
0
14
67
33
0
15
18
57
25
16
68
32
0
17
47
43
10
68
32
0
18
35
42
23
19
50
48
2
20
23
55
22
21
2
7
91
22
42
56
3
23
29
28
43
50
27
23
24
15
32
53
25
18
17
65
26
47
30
23
27
13
33
53
28
5
31
64
0
30
70
29
0
30
70
30
Keterangan: B : baik; C : cukup; dan T : tidak mampu

Setiap aspek
B
C
T

62

27

11

33

33

34

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat digambarkan bahwa kemampuan mahasiswa
menggunakan komputer termasuk “baik” (kategori “cukup” sebanyak 30% dan
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kategori “baik” sebanyak 62%, jadi yang tidak mampu menggunakan komputer
sebanyak 8%). Sebagian besar mahasiswa tidak menguasai dalam meng-install
program (software) aplikasi di windows 98 (70%) dan sebagian mahasiswa tidak
menguasai dalam menampilkan simbol-simbol matematika (33%), tetapi kemampuan
lainnya baik. Kemampuan menggunakan internet termasuk “cukup” (kategori
“cukup” sebanyak 33% dan kategori “baik” sebanyak 33%, jadi yang tidak mampu
menggunakan internet 34%). Sebagian besar mahasiswa tidak mampu dalam
mengkoneksikan internet melalui dial-up (91%), menggunakan popmail (92%),
mengirim file atau gambar dengan menggunakan attachment (65%), dan
menggunakan video conference (70%), tetapi kemampuan yang lainnya cukup baik.

B. Pengembangan Sistem Pembelajaran Elektronik (e-learning)
Sistem e-learning dalam penelitian ini merupakan sistem pembelajaran yang
didalamnya termasuk bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran secara
keseluruhan. Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kapita Selekta
Matematika untuk mahasiswa keguruan di Universitas Pasundan. Untuk memperoleh
bahan ajar yang baik, maka bahan ajar ini diuji-cobakan dan memperoleh
pertimbangan pakar.
Tampilan bahan ajar e-learning (online) agak berbeda dengan tampilan bahan
ajar pada offline yang biasa kita gunakan. Sistem e-learning yang digunakan
menggunakan open source “moddle”. Terdapat beberapa fasilitas yang dapat
digunakan pada e-learning agar pembelajaran dapat interaktif. Desain bahan ajar elearning memodifikasi dari model Universitas Tun Abdul Razak (UNITAR),
Multimedia University (MMU), dan Universitas Sains Malaysia (USM), dapat dilihat
pada table 4.2 berikut:
Table 4.2. Desain Bahan Ajar E-learning
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Komponen Pembelajaran

Fasilitas e-learning

Materi bahan ajar

berupa :
 Teks
 Gambar
 Model animasi
 Menu pilihan untuk melihat contoh soal
dan bukti suatu teorema
 Soal latihan menggunakan feedback

Metode pembelajaran

Menggunakan fasilitas :
 Forum diskusi
 Chatting
 E-mail

Tugas

Dikirim melalui fasilitas :
 Menu/e-mail

Evaluasi (Quiz)

Dikerjakan melalui fasilitas:
 Menu menggunakan feedback

Soal-soal Quiz yang digunakan didesain berbentuk soal pilihan berganda yang
sistematis. Setiap soal terdiri dari beberapa tahap yang hasil jawaban pada setiap
tahapnya diberikan dalam bentuk pilihan berganda dengan menggunakan feedback.
Perhitungan skor quiz ditentukan oleh jawaban pertama dari pilihan mahasiswa.
Mahasiswa tidak dapat memperbaiki jawabannya jika jawaban tersebut sudah di
“save”. Tetapi mahasiswa dapat mencoba menjawab dengan pilihan lain jika mereka
ingin mengetahui jawaban yang benarnya melalui feedback.
Setelah semua fasilitas pembelajaran tersebut lengkap, kemudian divalidasi
(ditimbang) oleh lima orang pakar IT dan matematika. Dengan pertimbangan kelima
orang tersebut diharapkan validitas bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini
dapat diandalkan. Berdasarkan validasi kelima orang pakar tersebut terdapat beberapa
revisi terhadap fasilitas yang digunakan dan bahan ajar yang ada pada website
48

tersebut. Revisi secara integrasi mengenai tampilan website, isi materi, penyajian
bahasa dan penjelasan, penyajian masalah (soal-soal), penyajian gambar/ilustrasi,
interaktivitas/fasilitas, dan lain-lain yang digunakan dalam e-learning adalah sebagai
berikut: Warna yang digunakan pada website disarankan tidak terlalu tajam; Materi
yang digunakan agar disajikan lebih jelas; penyajian bahasa lebih spesifik; penyajian
masalah (soal-soal) lebih variatif, dalam penyajian gambar terkadang tidak langsung
muncul jika tipe komputer yang digunakan berbeda, jadi harus menggunakan
program untuk memunculkan gambar (animasi) tersebut; pada forum diskusi
diberikan fasilitas untuk meng-upload file; untuk quiz diberi pengantar terlebih
dahulu cara mengerjakannya; dan skor quiz bisa langsung terlihat.
Sebelum sistem e-learning tersebut dilakukan pra-eksperimen terhadap
mahasiswa, maka dilakukan penimbangan oleh tim ahli, dan hasilnya adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.3 Hasil Timbangan terhadap Bahan Ajar E-learning
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Aspek yang dinilai
Tampilan (Media)
Pemilihan jenis dan ukuran
font
Pemilihan komposisi warna
Gambar, video, dan foto
Animasi
Musik dan sound effek
Tampilan layar
Kejelasan istilah
Penggunaan bahasa
Program
Konsistensi buttom, tombol
Kejelasan petunjuk
penggunaan
Kemudahan penggunaan
Efisiensi penggunaan layar
Efisiensi teks
Kejelasan visual
Kemampuan untuk
merespon pengguna
Pengaturan suara

Penimbang
Ketiga
Keempat

Pertama

Kedua

Kelima

3

4

4

3

4

4
3
4
3
4
3
4

5
4
4
4
5
4
4

5
4
4
4
5
3
3

3
3
4
3
3
4
5

4
5
4
5
5
5
4

3

3

4

4

5

4

4

4

4

4

4
4
4
4

5
4
5
4

3
4
4
5

3
4
4
5

5
4
5
5

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4
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17
18

Penskoran otomatis
4
4
4
4
Kecepatan
3
3
4
4
Pembelajaran
Kejelasan rumusan
19
4
4
3
4
kompetensi dasar
20
Ketepatan pemilihan topik
4
4
4
5
Konsistensi isi dengan
21
4
5
5
5
indikator
22
Kejelasan uraian materi
4
4
4
5
Kejelasan contoh yang
23
4
5
5
5
diberikan
24
Penjelasan istilah
4
4
4
4
25
Pemberian latihan
5
4
4
4
26
Pemberian umpan balik
3
3
4
4
Keakraban dengan
27
4
3
3
3
pengguna
28
Pemberian motivasi
3
4
3
4
Keterangan :
1 = tidak bagus/sangat tidak jelas, 2 = kurang bagus/ tidak jelas,
3 = sedang/cukup jelas, 4 = bagus/jelas, dan 5 = sangat bagus/sangat jelas.

4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
4
4

Hasil Uji Keselarasan (Konkordansi) Kendall tersaji pada Tabel 4.4
Tabel 4.4 Hasil Uji Konkordansi Kendall untuk
Bahan Ajar E-learning

N

5

Kendall Wa

0,338

Chi-Square

45,644

a . Kendall’s Coefficient of Concordance
Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa pada kolom Asymp.Sig adalah 0,014 atau
probabilitas dibawah 0,05 (0,014 < 0,05). Hal ini berarti Ho ditolak, dengan demikian
terdapat keselarasan diantara para penimbang dalam memberikan penilaian terhadap
bahan ajar e-learning ini.
Selanjutnya bahan ajar e-learning tersebut dipra-eksperimenkan. Praeksperimen pertama dilakukan sangat terbatas terhadap lima orang mahasiswa secara
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informal. Banyak pengalaman berharga diperoleh melalui kegiatan ini terutama
dalam proses penyempurnaan bahan ajar yang sedang dikembangkan dan dalam
mengkaji proses pembelajaran. Pra-eksperimen kedua dilakukan terhadap 30
mahasiswa Universitas Pasundan Bandung. Revisi terakhir terhadap bahan ajar elearning tersebut dilakukan berdasarkan hasil pre-eksperimen tersebut.
Tampilan muka e-learning menggunakan aplikasi Moodle dalam website
dengan address http://s2matematika.fps.unpas.ac.id dapat dilihat pada Gambar 4.1.
Selanjutnya, dapat dilihat pula tampilan mulai dari login (Gambar 4.2), menu
(Gambar 4.3), judul materi ajar (Gambar 4.4), dan materi ajar (Gambar 4.5).

Gambar 4.1. Tampilan muka E-learning menggunakan Aplikasi Moodle
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Gambar 4.2 Tampilan menu e-learning

Gambar 4.3 Tampilan judul materi ajar
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Gambar 4.4 Tampilan materi ajar

Gambar 4.5 Bahan ajar (Animasi)
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Gambar 4.6 Contoh Soal (Animasi)

Gambar-gambar di atas merupakan sebagian contoh dari bahan ajar yang
dikembangkan. Bahan ajar tersebut masih akan dikembangkan pada tahap penelitian
berikutnya dengan dilengkapi sistem asesmen.

C. Pengembangan Instrumen
Untuk melihat kemampuan mahasiswa, maka dikembangkan suatu instrumen
tes. Untuk mendapatkan instrumen yang memiliki validitas tinggi, maka sebelum
digunakan dilakukan proses validasi melalui pra-eksperimen/ujicoba. Untuk
mengukur kemampuan mahasiswa, peneliti menyusun seperangkat tes yang
berbentuk piihan ganda sebanyak 15 soal dan uraian sebanyak 5 soal dengan mata
kuliah kapita selekta matematika untuk mahasiswa semester IV. Selanjutnya
dilakukan ujicoba terhadap mahasiswa sebanyak 30 orang. Data nilai hasil ujicoba
instrumen dari mahasiswa dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan Hasil dari ujicoba
dari instrumen untuk melihat validitas, reliabilitas, indeks kesukaran dan daya
pembedanya adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda
dan Indeks Kesukaran
No
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Validitas
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Reliabilitas

Sedang

DP

IK

Keterangan

Jelek
Sedang
Sedang
Jelek
Baik
Baik
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Baik
Baik
Sedang
Jelek
Sedang
Sedang
Baik
Baik
Jelek
Baik

Mudah
Mudah
Sedang
Mudah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Mudah
Sedang
Sedang
Sedang
Mudah
Mudah
Sukar
Sedang
Sukar
Sukar
Sedang

Revisi
Dipakai
Dipakai
Revisi
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Revisi
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Revisi
Revisi
Revisi
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Revisi
Dipakai

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diketahui 17 soal valid dan 3 soal tidak valid.
Sedangkan untuk Reliabilitas diperoleh perhitungan sebagai berikut.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.675

N of Items
20
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Dari tabel di atas, terlihat bahwa koefisien reliabilitas soal 0,675. Berdasarkan
klasifikasi koefisien reliabilitas Guilford, bahwa instrument penelitian ini
diinterpretasikan sebagai instrumen yang memiliki reliabilitas sedang, maka
instrumen tersebut dapat dipakai. Selanjutnya

soal tersebut mempunyai daya

pembeda jelek sebanyak 4 butir, daya pembeda sedang sebanyak 9 butir, dan daya
pembeda baik sebanyak 7 butir. Sedangkan jika di lihat dari indeks kesukarannya,
soal mudah sebanyak 6 butir, sedang sebanyak 11 butir, dan sukar 3 butir. setelah
dilakukan uji coba maka 13 soal dapat dipakai dan 7 soal direvisi.
Berikut foto kegiatan mahasiswa di kelas dan di laboratorium dalam uji coba
bahan ajar.

Gambar 4.5 Pembelajaran di kelas
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Gambar 4.6 Melakukan uji coba bahan ajar e-learning di laboratorium

D. UJI COBA E-LEARNING
1. Analisis Data Kuantitatif
a. Analisis Data Pretes Kemampuan Komunikasi Matematis
Hasil data pretes dianalisis untuk mengetahui kemampuan komunikasi
matematis mahasiswa sebelum dilakukan penelitian. Tahap pertama yang
dilakukan adalah analisis deskriptif data sebagai berikut:
Tabel 4.1
Hasil Pretes Kemampuan Komunikasi Matematis
Pretes Kelas
Eksperimen

Pretes Kelas Kontrol

Mean

32.5313

42.9755

Median

31.8750

43.2500

10.18156

9.05667

Variance

103.664

82.023

Minimum

14.25

25.75

Maximum

51.50

64.00

1301.25

2363.65

Std. Deviation

Sum
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas, rerata kedua kelas tersebut berbeda, kelas
kontrol lebih unggul 10,44 dibandingkan kelas eksperimen. Artinya kemampuan
awal kelas kontrol lebih baik daripada kelas eksperimen. Untuk melihat apakah
perbedaannya signifikan atau tidak, maka dilakukan tahap kedua yaitu analisis
statistik parametrik, diantaranya uji normalitas dan homogenitas.
Untuk menguji normalitas data pretes pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol digunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, dengan rumusan hipotesis sebagai
berikut:
Ho : Data pretes kedua kelas yang berdistribusi normal.
H1 : Data pretes kedua kelas tidak berdistribusi normal.
Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan P-value dengan α = 0,05, jika sig < α,
maka H0 ditolak dan jika sig ≥ α, maka H0 diterima.
Hasil analisis normalitas data pretes terlihat pada Tabel 4.2 berikut:
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Data Pretes Kemampuan Komunikasi Matematis
Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

Pretes Kelas Eksperimen

.975

40

.497

Pretes Kelas Kontrol

.959

40

.150

Nilai signifikansi kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing
0,497 dan 0,150. Nilai signifikansi keduanya lebih besar dari 0,05 sehingga Ho
diterima, artinya data pretes kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi
normal.
Langkah selanjutnya menguji homogenitas varians, untuk menguji
homogenitas varians digunakan uji Levene, dengan rumusan hipotesis sebagai
berikut:
Ho : Data pretes kedua kelas homogen.
H1 : Data pretes kedua kelas tidak homogen.
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Kriteria pengujian hipotesisnya sama seperti uji normalitas yaitu berdasarkan Pvalue dengan α = 0,05, jika sig < α, maka H0 ditolak dan jika sig ≥ α, maka H0
diterima. Hasil uji homogenitasnya sebagai berikut:
Tabel 4.3
Hasil Uji Homogenitas Data Pretes Kemampuan Komunikasi Matematis
Levene Statistic
1.460

df1

df2
1

Sig.
93

.230

karena nilai signifikasi yang diperoleh 0,230 > 0,05 maka H0 diterima, sehingga
data kedua kelas tersebut homogen
Karena data tersebut normal dan homogen, maka langkah selanjutnya
yang dilakukan adalah menganalisis perbedaan rerata kedua kelas menggunakan
uji t, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:
Ho : 1   2 (Tidak terdapat perbedaan rerata pretes kemampuan komunikasi
matematis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol)
H1 :

1   2 (Terdapat perbedaan rerata pretes kemampuan komunikasi

matematis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol)
Kriteria pengujian hipotesisnya sama seperti uji normalitas dan
homogenitas yaitu berdasarkan P-value dengan α = 0,05, jika sig (2-tailed) < α,
maka H0 ditolak dan jika sig (2-tailed) ≥ α, maka H0 diterima. Perhitungannya
diperoleh:
Tabel 4.4
Hasil Uji t Data Pretes Kemampuan Komunikasi Matematis

t

df

t-test for Equality of Means
Sig. (2Mean
Std. Error
tailed) Difference Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
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Equal

-5.266

93

.000

-10.444

1.983

-14.382

-6.505

-5.169

78.117

.000

-10.444

2.020

-14.466

-6.421

variances
assumed
Pretes
Equal
variances not
assumed

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa nilai sig (2-tailed)nya 0,000 < 0,05, maka Ho
ditolak dan H1 diterima. Artinya rerata pretes kemampuan komunikasi matematis
kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda. Dari analisis data di atas dapat
disimpulkan bahwa pada α = 0,05, terdapat perbedaan kemampuan awal
komunikasi matematis antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Model pembelajaran yang diimplentasikan pada saat penelitian adalah elearning pada kelas ekperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas
kontrol. Rumusan masalah pada penelitian ini yang berkenaan dengan
kemampuan komunikasi matematis adalah untuk melihat peningkatannya, apakah
peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa yang mendapatkan
pembelajaran matematika dengan menggunakan e-learning lebih baik daripada
mahasiswa yang menggunakan pembelajaran konvensional atau tidak. Karena
rerata kemampuan awal komunikasi matematis antara siswa kelas eksperimen dan
kelas kontrol berbeda, maka yang dianalisis adalah gain ternormalisasi.
b. Analisis Gain Ternormalisasi Kemampuan Komunikasi Matematis
Hasil data gain ternormalisasi dianalisis untuk mengetahui mutu
peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa yang menggunakan
e-learning dan konvensional. Tahap awal yang dilakukan adalah analisis
deskriptif data sebagai berikut:
Tabel 4.5
Gain Ternormalisasi Kemampuan Komunikasi Matematis
Gain Normal

Gain Normal

Eksperimen

Kontrol

60

N

Valid

40
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Mean

.6683

.5196

Median

.6750

.5300

.15483

.24122

.024

.058

Range

.63

.89

Minimum

.32

.00

Maximum

.95

.89

26.73

28.58

Std. Deviation
Variance

Sum

Berdasarkan tabel 4.5, rerata gain ternormalisasi kelas eksperimen dan
kelas kontrol berbeda, namun tidak terlalu jauh, selisihnya 0,1487. Rerata gain
normal kelas eksperimen (0,6683) lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol
(0,5196). Berdasarkan kriteria Hake (1999:1) gain normal keduanya berada pada
kategori sedang. Untuk melihat peningkatannya signifikan atau tidak, maka
dilakukan tahap kedua yaitu analisis statistik parametrik, diantaranya uji
normalitas dan homogenitas data.
Untuk menguji normalitas data gain ternormalisasi pada kelas eksperimen
dan kelas kontrol digunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, dengan rumusan
hipotesis sebagai berikut:
Ho : Data gain ternormalisasi kedua kelas berdistribusi normal.
H1 : Data gain ternormalisasi kedua kelas tidak berdistribusi normal.
Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan P-value dengan α = 0,05, jika sig < α,
maka H0 ditolak dan jika sig ≥ α, maka H0 diterima. Hasil analisis normalitas data
gain ternormalisasi terlihat pada Tabel 4.6 berikut:
Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Data Gain Ternormalisasi
Kemampuan Komunikasi Matematis
Shapiro-Wilk
Statistic
Gain Normal Eksperimen

.975

df

Sig.
40

.521
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Gain Normal Kontrol

.959

40

.154

Nilai signifikansi kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing
0,521 dan 0,154. Nilai signifikansi keduanya lebih besar dari 0,05 sehingga Ho
diterima, artinya data gain ternormalisasi kelas eksperimen dan kelas kontrol
berdistribusi normal.
Langkah

selanjutnya

menguji

homogenitas

data,

untuk

menguji

homogenitas data digunakan uji Levene, dengan rumusan hipotesis sebagai
berikut:
Ho : Data gain ternormalisasi kedua kelas homogen.
H1 : Data gain ternormalisasi kedua kelas tidak homogen.
Kriteria pengujian hipotesisnya sama seperti uji normalitas yaitu berdasarkan Pvalue dengan α = 0,05, jika sig < α, maka H0 ditolak dan jika sig ≥ α, maka H0
diterima. Hasil uji homogenitasnya sebagai berikut:
Tabel 4.7
Hasil Uji Homogenitas Data Gain Ternormalisasi
Kemampuan Komunikasi Matematis
Levene Statistic
8.694

df1

df2
1

Sig.
93

.004

karena nilai signifikasi yang diperoleh 0,004 < 0,05 maka H0 ditolak,
sehingga H1 diterima maka data gain ternormalisasi kedua kelas tersebut tidak
homogen. Karena data tersebut normal tetapi tidak homogen, maka langkah
selanjutnya yang dilakukan adalah menguji hipotesis komparatif mengenai
peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa pada kelas kontrol
dan eksperimen menggunakan uji t’. Adapun rumusan hipotesisnya sebagai
berikut:
Ho : 1   2 (Rerata gain ternormalisasi kemampuan komunikasi matematis
kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol)
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H1 : 1   2 (Rerata gain ternormalisasi kemampuan komunikasi matematis
kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol)
Kriteria pengujian hipotesisnya berdasarkan P-value dengan α = 0,05, jika
< α, maka H0 ditolak dan jika

≥ α, maka H0 diterima.

Hasil perhitungan diperoleh:
Tabel 4.8
Hasil Uji t’ Data Gain Ternormalisasi Kemampuan Komunikasi Matematis

t

t-test for Equality of Means
Sig. (2Mean
Std. Error
tailed)
Difference Difference

df

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Equal variances

Upper

3.416

93

.001

.14861

.04351

.06221

.23501

3.651

91.745

.000

.14861

.04071

.06776

.22947

assumed
Gain
Equal variances
not assumed

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa nilai sig (2-tailed) pada Gain Equal
Variances Not Assumed 0,000, sehingga nilai

0,000 < 0,05, maka

Ho ditolak, sehingga H1 diterima. Artinya rerata gain kemampuan komunikasi
matematis kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa pada α = 0,05, peningkatan kemampuan komunikasi
matematis mahasiswa yang menggunakan e-learning lebih baik daripada yang
menggunakan pembelajaran konvensional.
2. Analisis Data Kualitatif
a. Angket Kemandirian Belajar
Untuk menjawab rumusan masalah, apakah kemandirian belajar
mahasiswa mengalami peningkatan

setelah

mendapatkan pembelajaran

matematika dengan menggunakan e-learning?, maka dikumpulkan data
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kemandirian belajar mahasiswa melalui angket skala kemandirian belajar yang
diberikan kepada kelas eksperimen sebelum dan sesudah pembelajaran.
Tiap pernyataan pada hasil skala kemandirian belajar diberikan skor
berdasarkan penskoran pada hasil ujicoba skala kemandirian belajar, lihat
Lampiran C.3. Deskripsi skor kemandirian belajar mahasiswa sebelum dan
sesudah pembelajaran menggunakan e-learning adalah sebagai berikut:
Tabel 4.9
Hasil Angket Skala Kemandirian Belajar Mahasiswa
Sebelum dan Sesudah Pembelajaran Menggunakan E-Learning
Sebelum
Valid

Sesudah

40

40

0

0

Mean

15.50

19.90

Median

15.00

21.00

Std. Deviation

4.231

5.620

Variance

17.897

31.579

Minimum

5

10

Maximum

25

35

620

796

N
Missing

Sum

Dari tabel 4.9 di atas terlihat bahwa rerata skala kemandirian belajar
mahasiswa sesudah menggunakan e-learning lebih tinggi 4,4 dibandingkan
sebelum menggunakan e-learning, itu artinya rerata kemandirian belajar
mahasiswa setelah menggunakan e-learning mengalami peningkatan.
Untuk melihat peningkatannya signifikan atau tidak, maka dilakukan
tahap kedua yaitu analisis statistik parametrik, diantaranya uji normalitas data
sebelum dan sesudah proses pembelajaran dengan menggunakan uji normalitas
Shapiro-Wilk, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:
Ho : Data kemandirian belajar mahasiswa sebelum dan sesudah menggunakan
pembelajaran e-learning berdistribusi normal.
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H1 : Data kemandirian belajar mahasiswa sebelum dan sesudah menggunakan
pembelajaran e-learning tidak berdistribusi normal.
Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan P-value dengan α = 0,05, jika sig
< α, maka H0 ditolak dan jika sig ≥ α, maka H0 diterima. Hasil analisis normalitas
data kemandirian belajar mahasiswa sebelum dan sesudah pembelajaran
menggunaan e-learning terlihat pada Tabel 4.10 berikut:
Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas Data Kemandirian Belajar Matematis
Sebelum dan Sesudah Pembelajaran
Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

Sebelum

.987

40

.913

Sesudah

.962

40

.194

Nilai signifikansi data kemandirian belajar mahasiswa sebelum dan
sesudah pembelajaran menggunakan e-learning adalah 0.913 dan 0,194. Nilai
signifikansi keduanya lebih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima, artinya data
kemandirian belajar mahasiswa sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan
e-learning berdistribusi normal. Karena data tersebut berdistribusi normal, maka
langkah selanjutnya dilakukan uji t dengan rumusan hipotesisnya sebagai berikut:
Ho :

(Rerata skor kemandirian belajar mahasiswa sesudah

menggunakan pembelajaran menggunakan e-learning sama dengan sebelumnya)
H1 :

(Rerata skor kemandirian belajar mahasiswa sesudah

menggunakan pembelajaran e-learning lebih baik daripada sebelumnya)
Kriteria pengujian hipotesisnya berdasarkan P-value dengan α = 0,05, jika
< α, maka H0 ditolak dan jika

≥ α, maka H0 diterima.

Hasil perhitungan diperoleh:
Tabel 4.11
Hasil Uji t Data Kemandirian Belajar Mahasiswa
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Pair 1

SebelumSesudah

Paired Differences
95% Confidence Interval
Std.
Std. Error
of the Difference
Mean
Deviation
Mean
Lower
Upper
4.400
2.827
.447
3.496
5.304

t

9.845

df

39

Sig. (2tailed)
.000

Dari tabel 4.11 terlihat bahwa nilai sig (2-tailed) adalah 0,000, sehingga
nilai

0,000 < 0,05, maka Ho ditolak, sehingga H1 diterima. Artinya

rerata skor kemandirian belajar mahasiswa sesudah pembelajaran menggunakan
e-learning lebih baik daripada sebelum menggunakan pembelajaran e-learning.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada α = 0,05, terjadi peningkatan
kemandirian belajar mahasiswa setelah mendapatkan pembelajaran dengan
menggunakan e-learning.
Untuk mengetahui kualitas peningkatannya, maka dihitung gain
ternormalisasi data kemandirian belajar tersebut, hasil perhitungannya adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.12
Gain Ternormalisasi Data Kemandirian Belajar Mahasiswa
Valid

40

N
Missing

0

Mean

.1913

Median

.1800

Std. Deviation
Variance

.13771
.019

Range

.67

Minimum

.00

Maximum

.67

Sum

7.65

Pada tabel 4.12 di atas terlihat bahwa rerata gain ternormalisasinya 0,19.
Berdasarkan kriteria interpretasi Hake (1999:1) nilai rerata gain ternormalisasi
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tersebut masuk pada kategori rendah. Artinya setelah menggunakan e-learning
kemandirian belajar mahasiswa meningkat, namun peningkatannya rendah.
b. Angket Skala Sikap
Untuk mengetahui gambaran sikap mahasiswa terhadap pembelajaran
matematika

menggunakan

e-learning

dalam

meningkatkan

kemampuan

komunikasi, dirumuskan tiga indikator skala sikap yaitu sikap mahasiswa
terhadap pembelajaran matematika, sikap mahasiswa terhadap pembelajaran
matematika menggunakan e-learning, dan sikap mahasiswa terhadap soal-soal
komunikasi matematis yang diberikan. Hasil angket skala sikap yang terdiri dari
20 pernyataan, diberikan skor berdasarkan distribusi jawaban responden pada uji
coba angket skala sikap ini, lihat Lampiran C.5. Deskripsi skor hasil angket skala
sikap adalah sebagai berikut:
Tabel 4.13
Deskripsi Hasil Angket Skala Sikap
Sikap Siswa
Terhadap

Pelajaran
Matematika

Pembelajaran
Matematika
Menggunakan
E-learning

Soal-Soal
Komunikasi
Matematis

No
Pernyataan

Jml
Respon

Rerata

1
2
5
8
16
19
3
4
7
9
12
15
18
20
6
10
11

59
20
78
28
54
50
72
37
66
68
70
44
79
46
24
36
78

1.48
0.5
1.95
0.7
1.35
1.25
1.8
0.93
1.65
1.7
1.75
1.1
1.98
1.15
0.60
0.90
1.95

Rerata
Tiap
Indikator

1.2

1.51

1.35

Nilai
Max

Nilai
Min

Stdev

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

0.51
0.6
0.22
0.65
0.53
0.63
0.41
0.62
0.58
0.56
0.54
0.55
0.16
0.62
0.55
0.63
0.22
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13
14
17

38
70
79

0.95
1.75
1.98

2
2
2

0
0
1

0.45
0.49
0.16

Dari tabel 4.13 di atas, terlihat bahwa rerata sikap siswa berdasarkan tiap
indikatornya yaitu sikap mahasiswa terhadap pelajaran matematika (1,2), terhadap
pembelajaran matematika menggunakan e-learning (1,51) dan terhadap soal-soal
komunikasi matematis (1,35) lebih besar dari nilai netralnya (1), sehingga secara
keseluruhanpun sikap mahasiswa tersebut lebih besar daripada skor netral, artinya
sikap mahasiswa adalah positif. Hal tersebut dimungkinkan karena pembelajaran
matematika menggunakan e-learning merupakan pengalaman belajar baru
sehingga minat siswa terhadap pembelajaran menggunakan e-learning tinggi.
Bila ditinjau dari rerata tiap item pernyataan terdapat enam pernyataan
yang reratanya dibawah nilai netral yaitu item pernyataan nomor 2, 4, 6, 8, 10, 13
yang masing-masing reratanya secara terurut sebagai berikut 0,5, 0,93, 0,6, 0,7,
0,9, dan 0,95. Pernyataan nomor 4, 10 dan 13 reratanya hampir mendekati skor
netral sehingga keadaan tersebut masih peneliti anggap wajar, sedangkan
pernyataan nomor 2, 6 dan 8 reratanya jauh lebih kecil dibandingkan skor netral,
kemungkinan terjadinya hal tersebut peneliti paparkan pada bagian pembahasan.
c. Hasil Observasi
Observasi

dilakukan

untuk

mengamati

kemampuan

komunikasi,

kemandirian belajar dan sikap mahasiswa selama proses pembelajaran dengan
menggunakan e-learning. Observasi dilakukan kepada kelas eksperimen pada
setiap pertemuan (enam kali pertemuan). Kategori penilaian observasi terdiri dari
Baik (B), Cukup (C) dan Kurang (K) yang kemudian diberikan skor 1 untuk
kurang, 2 untuk cukup dan 3 untuk baik.
Hasil rekapitulasi data observasi dapat dilihat pada Lampiran E.6 yang
memperlihatkan rerata kemampuan komunikasi matematis, kemandirian belajar
dan sikap mahasiswa selama proses pembelajaran masing-masing 2 (kategori
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cukup), 2 (kategori cukup) dan 3 (kategori baik). Dilihat dari nilai Z yang
diperoleh kemampuan komunikasi matematis mahasiswa pada pertemuan pertama
dan kedua berada di bawah rerata, terlihat dari nilainya yang negatif yaitu -1,414
dan -0,707. Pada pertemuan ketiga dan keempat nilainya berada pada nilai ratarata, nilai z keduanya 0,000, sedangkan pada pertemuan kelima dan keenam
berada di atas nilai rata-rata yaitu 0,707 dan 1,414. Kemandirian belajar
mahasiswa berada di bawah nilai rata-rata pada pertemuan pertama (-1,472),
kedua (-0,793) dan ketiga (-0,113), sedangkan berada di atas nilai rata-rata pada
pertemuan keempat (0,566), lima (0,566) dan enam (1,246). Begitupun dengan
sikap mahasiswa berada di bawah nilai rata-rata pada pertemuan pertama (1,429), kedua (-0,204) dan ketiga (-0,816), sedangkan berada di atas nilai rata-rata
pada pertemuan keempat (0,408), lima (1,021) dan enam (1,021).
Untuk lebih jelas, perubahan komunikasi matematis, kemandirian belajar
dan sikap siswa mahasiswa yang terjadi selama proses perkuliahan digambarkan
pada gambar berikut:
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Series1
Series2
Series3

1

2

3

4

5

6

Gambar 4.1 Perubahan Komunikasi Matematis (Series1), Kemandirian Belajar
(Series2) dan Sikap Siswa (Series3) Selama Proses Perkuliahan
Dari Gambar 4.1 di atas terlihat bahwa kemampuan komunikasi matematis
mahasiswa dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-5 tetap pada kategori
cukup, baru pada pertemuan keenam mengalami peningkatan menjadi kategori
baik. Kemandirian belajar mahasiswa tidak mengalami perubahan, tetap pada
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kategori cukup, sedangkan sikap siswa pada pertemuan kedua mengalami
peningkatan, namun pada pertemuan ketiga mengalami penurunan, kemudian
mengalami peningkatan kembali pada pertemuan berikutnya.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dipaparkan
bahwa e-learning dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis
mahasiswa, hal tersebut ditunjukkan dengan rerata skor gain normal mahasiswa
yang menggunakan e-learning lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang
menggunakan pembelajaran konvensional, meskipun peningkatan kedua kelas
berada pada kategori sedang. Temuan e-learning dapat meningkatkan
kemampuan komunikasi matematis mahasiswa juga didukung oleh hasil
observasi, hasil observasi menunjukkan bahwa pada pertemuan keenam terdapat
peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa, meskipun pada
pertemuan sebelumnya tidak mengalami perubahan.
E-learning menurut Rosenberg (2001:28) mengacu pada penggunaan
teknologi internet untuk mengirimkan deretan solusi yang luas, yang
meningkatkan kemampuan dan kinerja. Menurut Chaeruman (2004) integrasi
teknologi dalam pembelajaran memiliki tiga tujuan yang salah satunya untuk
membangun “knowledge-based society habits” seperti kemampuan memecahkan
masalah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari, mengelola informasi
mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya. Fungsi
internet adalah sebagai media untuk menghubungkan manusia dari berbagai dunia
untuk berkomunikasi satu sama lain. Dalam bidang pendidikan matematikapun
internet menjadi sarana untuk berkomunikasi antara peserta didik dengan
pendidik, peserta didik dengan temannya ataupun dengan ahli matematika
diberbagai belahan dunia. Sehingga pembelajaran yang menggunakan internet
kemungkinan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta
didik. E-learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan internet,
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sehingga e-learning memungkinkan untuk dapat meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis mahasiswa.
Dalam

pelaksanaan

pembelajaran

menggunakan

e-learning

pada

penelitian ini banyak hal yang perlu peneliti siapkan sebelum melakukan
pembelajaran tersebut yaitu diantaranya peneliti harus memastikan tersedianya
website e-learning, bahan ajar e-learning, alat-alat dan akses internet yang
menunjang pembelajaran tersebut. Meskipun sudah melakukan persiapan dengan
matang, tetap saja dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala
diantaranya akses internetnya masih terbatas, dosen kesulitan mengontrol
pembelajaran mahasiswa, dan observer kesulitan untuk melihat komunikasi
matematis secara lisan. Sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak full elearning, tetapi blended learning antara pembelajaran menggunakan e-learning
dengan pembelajaran tatap muka yang berdasarkan pada fungsi e-learning
menurut Siahaan (dalam Yaniawati, 2010:80) yaitu sebagai tambahan
(suplement), pelengkap (complement) atau pengganti (substitution).
Alat yang digunakan dalam pembelajaran menggunakan e-learning adalah
komputer. Dalam komputer tersedia program-program yang dapat membantu
mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya,
contohnya seperti pada microsoft office word dan microsoft office exel tersedia
berbagai diagram yang dapat meningkatkan salah satu indikator dari kemampuan
komunikasi matematis.
Dalam pelaksanaan pembelajarannya, dosen dan mahasiswa menggunakan
website e-learning yang beralamatkan www.matematika.unpas.ac.id dan situs
www.pasmail.unpas.ac.id. Kedua situs tersebut membantu dosen dan mahasiswa

untuk mengupload dan mendownload bahan ajar, berkomunikasi baik secara
berkelompok (grup) maupun secara individu, juga membantu dalam mengirimkan
tugas. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data, maka pada kedua website
ini mahasiswa memiliki akun masing-masing. Selain mendapatkan informasi dari
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bahan ajar pada website ini, melalui jaringan internet mahasiswa juga bisa
mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan dapat berkomunikasi dengan
banyak orang diseluruh dunia. Izzati (2012:26) menyatakan bahwa ketika para
peserta didik berpikir, merespon, berdiskusi, menjelaskan, menulis, membaca,
mendengarkan dann mengkaji tentang konsep-konsep matematis, mereka
diuntungkan dengan belajar untuk berkomunikasi secara matematis.
Proses pelaksanaan pembelajaran matematika menggunakan e-learning
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) pada waktu yang telah disepakati
bersama, baik ditempat berbeda atau secara tatap muka mahasiswa dan dosen
sama-sama membuka internet, mahasiswa mempelajari bahan ajar e-learning
yang sudah dosen upload di dalam website e-learning. 2) apabila mahasiswa
mengalami kesulitan, mereka dapat bertanya dan berdiskusi secara langsung atau
melalui website e-learning dan pasmail kepada dosen atau temannya. 3) agar
mahasiswa lebih menguasai materi yang dipelajari, mereka mengerjakan lembar
kerja mahasiswa yang ada pada e-learning dan mengirimkan lembar jawabannya
kepada dosen. Selain pada waktu tersebut, mahasiswa dapat mempelajari bahan
ajar e-learning kapanpun dan dimanapun mereka berada.
Hasil yang diperoleh dari penyebaran angket skala kemandirian belajar
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemandirian belajar mahasiswa setelah
mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan e-learning, berdasarkan rerata
nilai gain ternormalisasi peningkatannya berada pada kategori rendah. Hasil
observasi menunjukkan kemandirian belajar mahasiswa tidak mengalami
perubahan apapun, baik peningkatan maupun penurunan dan kemandirian
belajarnya berada pada kategori sedang. Kesimpulan hasil angket skala
kemandirian belajar dan hasil observasi berbeda, dimungkinkan karena
kemandirian belajar peningkatannya rendah sehingga dalam proses pembelajaran,
peningkatannya tidak terdeteksi oleh observer.
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Kemandirian belajar menurut Sumarmo (2010) merupakan proses
perancangan dan pemantauan diri yang seksama terhadap proses kognitif dan
afektif dalam menyelesaikan tugas akademik, kemandirian belajar juga
merupakan kesadaran individu untuk berpikir, menggunakan strategi dan motivasi
yang berkelanjutan, serta mengevaluasi hasil belajarnya. Ditinjau dari pengertian
tersebut kemandirian belajar merupakan suatu proses yang dapat ditingkatkan,
namun memerlukan pembiasaan, kemauan yang kuat karena banyak didasari oleh
faktor internal setiap individu, sehingga tidak mudah untuk dapat merubahnya.
Berdasarkan hasil analisis data angket skala sikap, secara keseluruhan
sikap mahasiswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan e-learning
adalah positif, hal tersebut dimungkinkan karena kebaruan pengalaman belajar
sehingga semangat belajar menggunakan komputer mahasiswa tinggi. Begitupula
sikap siswa berdasarkan tiap indikatornya, reratanya lebih besar dari nilai
netralnya, namun apabila ditinjau dari rerata tiap item pernyataan terdapat enam
pernyataan yang reratanya dibawah nilai netral yaitu item pernyataan nomor 2, 4,
6, 8, 10, 13 yang masing-masing reratanya secara terurut sebagai berikut 0,5,
0,93, 0,6, 0,7, 0,9, dan 0,95. Pernyataan nomor 4, 10 dan 13 reratanya hampir
mendekati skor netral sehingga keadaan tersebut masih peneliti anggap wajar,
sedangkan pernyataan nomor 2, 6 dan 8 reratanya jauh lebih kecil dibandingkan
skor netral.
Pernyataan nomor dua yaitu “Saya sangat malas dalam mengajukan
pertanyaan selama pembelajaran berlangsung” dilihat dari hasil angket, banyak
mahasiswa yang memilih setuju pada pernyataan tersebut karena mungkin mereka
masih terbiasa untuk menerima ilmu dari dosen bukan mereka sendiri yang
mencari ilmu pengetahuan tersebut. Munir (2008:205) menyatakan bahwa dalam
pembelajaran e-learning peserta didik tidak bergantung sepenuhnya kepada
pengajar, peserta didik belajar dengan mandiri dalam menggali ilmu pengetahuan
melalui internet atau media teknologi informasi lainnya. Mungkin juga masih
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mahasiswa masih terkungkung dengan budaya malu bertanya kepada dosen,
biasanya mereka lebih suka bertanya kepada teman-temannya dibandingkan
dosen.
Pernyataan nomor enam yaitu “Soal-soal komunikasi matematis yang
diberikan sangat sulit”, beberapa mahasiswa memilih setuju atau sangat setuju
terhadap pernyataan itu karena mungkin mereka tidak terbiasa dihadapkan dengan
soal-soal pemecahan masalah. Peneliti dalam hal ini menggunakan soal-soal
pemecahan masalah berdasarkan indikator-indikator kemampuan komunikasi
matematis, alasan menggunakan soal pemecahan masalah karena materi yang
digunakan dalam penelitian ini sudah pernah mereka dapatkan sebelumnya di
jenjang Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas, sehingga
peneliti beranggapan materi dasarnya sudah mereka pahami sebelumnya, hanya
perlu pengembangan saja.
Pernyataan nomor delapan yaitu “Menurut saya pelajaran matematika itu
sulit”, banyak penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pelajaran
matematika dirasakan sulit oleh siswa. Hal tersebut juga dirasakan oleh banyak
mahasiswa, bahkan mahasiswa pendidikan matematikapun beranggapan seperti
itu. Jika untuk mahasiswa matematika saja sudah merasa sulit, bagaimana dengan
mahasiswa dari bidang-bidang lain?. Oleh karena itu, perlu adanya usaha
khususnya dari dosen atau guru selaku pendidik untuk dapat meminimalisir
anggapan siswa seperti itu dan para peneliti perlu mengadakan penelitian
mengenai hal tersebut.
Data mengenai sikap mahasiswa juga diperoleh menggunakan observasi,
hasilnya sikap mahasiswa selama proses pembelajaran mengalami perubahan baik
kenaikan maupun penurunan. Kenaikan terjadi pada pertemuan kedua dan
keempat sedangkan penurunan terjadi pada pertemuan ketiga. Meskipun terdapat
kenaikan dan penurunan namun secara keseluruhan sikap siswa berada pada
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kategori baik atau positif hal tersebut sejalan dengan hasil angket skala sikap yang
telah diuraikan sebelumnya.
Pada saat observasi peneliti juga menemukan bahwa perhatian mahasiswa
cenderung lebih tinggi terhadap praktek memanfaatkan komputer untuk belajar
dibandingkan terhadap pembelajaran e-learning, karena mungkin penggunaan
komputer dalam pembelajaran matematika merupakan pengalaman belajar baru
bagi mereka. Hal tersebut terlihat dari kebiasaan mereka selama pembelajaran,
mereka lebih sering menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan teknis
penggunaan komputer atau e-learning dibandingkan konten materi e-learningnya.
Peneliti juga melihat pembelajaran dengan e-learning pada penelitian ini
membantu beberapa mahasiswa yang sibuk dengan kegiatan ektrakulikuler atau
mahasiswa yang memiliki kegiatan diluar kegiatan pembelajaran seperti bekerja,
atau kegiatan keluarga yang tidak bisa mereka tinggalkan, mereka tetap dapat
mengikuti proses belajar yang dialami teman-temannya ditempat dan atau waktu
yang berbeda. Begitu pula dengan dosen yang memiliki kendala dengan jarak dan
waktu proses pembelajaran dapat terus dilakukan, sehingga jarak dan waktu tidak
menjadi hambatan lagi untuk terselenggaranya proses belajar mengajar.
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BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diungkapkan pada
bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Kemampuan prasyarat pembelajaran berbasis e-learning mahasiswa dalam
menggunakan komputer termasuk kategori “baik” dan menggunakan internet
termasuk kategori “cukup baik”.
2. Sarana prasarana pembelajaran di perguruan tinggi pada subjek penelitian cukup
memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Sudah tersedia laboratorium
komputer yang terkoneksikan pada internet.
3. Pengenalan budaya pembelajaran menggunakan e-learning di perguruan tinggi
tersebut masih dalam tahap emerging dan applying.
4. Prasyarat yang harus tersedia guna dapat berjalannya e-learning secara optimal
harus memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu: learner, learning materials,
learning atmosphere, dan technology.
5. Sistem pembelajaran (e-learning) matematika yang dibuat menggunakan aplikasi
Moddle dengan materi Kapita Selekta Matematika sudah memenuhi kriteria yang
memadai.
6. Peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa yang mendapatkan
pembelajaran matematika dengan menggunakan e-learning lebih baik daripada
mahasiswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. rerata gain normal
keduanya berada pada kategori sedang.
7. Terjadi peningkatan kemandirian belajar mahasiswa setelah mendapatkan
pembelajaran dengan menggunakan e-learning, peningkatannya berada pada
kategori rendah.
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8. Pembelajaran matematika dengan menggunakan e-learning diterima dengan
sikap positif oleh mahasiswa.
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Lampiran
SOAL

1.

2.

| ∈
Misalkan adalah himpunan semua bilangan asli,
| ∈
dan
. Anggota dari Himpunan ∩ adalah …
a.
∩
2,4,6,8,10, …
d.
∩
b.
∩
2,3,5,7,11,13, …
2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16, …
c.
∩
2
e.
∩
3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16, …
Sebuah fungsi pada himpunan semua bilangan real didefinisikan oleh
, jika
a.

3.

4.

5.

∘

invers dari . Maka

∘

adalah …
d.

∘

2
b.
∘
e.
∘
c.
∘
Ahmad mempunyai tinggi badan 170 cm dan panjang kakinya 75 cm. Dalam
sebuah fotonya, tinggi badan Ahmad 8,5 cm. berapakah panjang kaki Ahmad
dalam foto itu?
a. 3,75 cm
d. 19,3 cm
b. 4,45 cm
e. 28,5 cm
c. 11,5 cm
i) Dua segitiga sama sisi
ii) Dua persegi panjang
iii) Dua persegi
iv) Dua travesium sama kaki
bangun-bangun di atas yang pasti sebangun adalah …
a. i) dan ii)
d. i) dan iii)
b. ii) dan iii)
e. ii) dan iv)
c. i), ii) dan iii)
Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian (seletak) dari dua buah segitiga
yang sebangun adalah 4 : 7. Bila selisih panjang antara dua buah sisi yang
bersesuaian itu adalah 3 cm, panjang sisi-sisi dari kedua segitiga tersebut adalah
…
a. Panjang semua sisi segitiga pertama 4 cm, dan panjang semua sisi segitiga
kedua 7 cm.
b. Panjang sisi segitiga pertama 4 cm, 8 cm dan 12 cm sedangkan panjang sisi
segitiga kedua adalah 7 cm, 14 cm dan 21 cm.
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6.

7.

8.

c. Panjang semua sisi segitiga pertama 1 cm, dan panjang semua sisi segitiga
kedua 4 cm
d. Panjang sisi segitiga pertama 1 cm, 4 cm dan 7 cm sedangkan panjang sisi
segitiga kedua adalah 4 cm, 7 cm dan 10 cm.
e. Panjang sisi segitiga pertama 1 cm, 4 cm dan 7 cm sedangkan panjang sisi
segitiga kedua adalah 1,75 cm, 7 cm dan 12,25 cm.
Bila ∆
≅∆
, tiga pasang sudut yang kongruen dari kedua segitiga itu
adalah …
d. ∠ ≅ ∠ , ∠ ≅ ∠ , dan ∠ ≅
a. ∠ ≅ ∠ , ∠ ≅ ∠ , dan ∠ ≅
e. ∠ ≅ ∠ , ∠ ≅ ∠ , dan ∠ ≅
b. ∠ ≅ ∠ , ∠ ≅ ∠ , dan ∠ ≅
c. ∠ ≅ ∠ , ∠ ≅ ∠ , dan ∠ ≅
Pernyataan yang tidak tepat mengenai dua buah segitiga kongruen adalah …
a. Dua buah segitiga kongruen apabila sama bentuk dan besarnya.
b. Kekongruenan segitiga bersifat refleksif, anti simetris dan dan transitif.
c. Dua buah segitiga dapat dibuktikan kongruen dengan menggunakan postulat
Sisi Sudut Sidi (S Sd S),postulat Sudut Sisi Sudut (Sd S Sd), dan postulat
SSS (Sisi Sisi Sisi).
d. Dua segitiga sama sisi selalu kongruen.
e. Postulat SAS menyatakan bahwa jika dua buah sisi dan sebuah sudut apit dari
sebuah segitiga kongruen dengan dua buah sisi dan sudut apit dari segitiga
yang lain, maka kedua segitiga itu kongruen.
Perhatikan limas segilima beraturan .
T

D
C

E
A

B

Rusuk-rusuk yang menembus bidang alas adalah …
a. AB, BC, CD
d. TA, TC, TE
b. AE, TE, TA
e. CT, AB, BT
c. TD, TB, DE
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Sebuah truk berisi pasir sebanyak 4,95
. Selanjutnya pasir tersebut diturunkan
dari truk sehingga membentuk kerucut setinggi 2,1 . Jari-jari kerucut pasir
tersebut adalah …
a. 1
d. 2
b. 1,5
e. 2,5
c. 1,75
.
10. Diketahui limas .
dengan panjang
4
dan
4√2
Panjang proyeksi garis
pada bidang
adalah …
a. 2√7
d. 2√3
b. 2√6
e. 2√2
c. 2√5
11. Diketahui kubus
.
, dengan panjang rusuk 6
. Tentukan jarak
antara titik ke bidang
.
9.

d. 2√3
e. 1√3

a. 5√2
b. 3√2

c. 2√5
12. Persamaan lingkaran yang berpusat di 2,4 dan melalui titik 3,1 adalah
d.
3
4
10
1
10
a.
2
b.
4
e.
4
2
10
2
10
4
10
c.
2
13. Diketahui Parabola
2 dan sebuah garis ∶
4. Tempat kedudukan
tengah-tengah semua tali busur yang sejajar garis adalah …
a.
1
d.
2
b.
1
e.
2
c.
4
14. Suatu ruas garis
bergerak, bergerak sepanjang sumbu dan bergerak
sepanjang sumbu . titik membagi ruas garis
membagi dua bagian dengan
perbandingan a : b. Tempat kedudukan titik adalah …
a.

1

d.

1

b.

1

e.

1

c.

1

15. Persamaan garis singgung hiperbola 4
9,2 adalah …

40

4

48

0 pada titik
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a. 4
b.
4
c. 4
d.
4
e. 4

34
34
34
34
34
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Essay
1.
2.

Buktikan bahwa
∪
Perhatikan gambar berikut.

′ ∩ ′.

D

C
F
E

A

3.

B

Pada bangun dalam gambar di atas, titik-titik A, E, F dan C terletak pada
,
≅
. Buktikan bahwa ∆
≅∆
.
Diketahui prisma tegak segiempat
.
. Titik dan berturut-turut
terletak pada rusuk-rusuk

4.

, sehingga

dan

.

Lukislah irisan bidang
yang melalui titik , dan
dengan prisma
.
.
Seorang pedagang memiliki sebuah drum yang berisi penuh minyak goreng.
Diameter alas drum 50 cm dan tingginya 80 cm. minyak tersebut dipindahkan
ke kantong-kantong plastik untuk dijual eceran. Bila satu kantong plastik
berisi

5.

dan

liter, tentukan banyak plastik yang harus disediakan.

Dari suatu hiperbola diketahui jarak antara kedua titik fokusnya 20,
sedangkan asimtotnya bersudut 30° dengan sumbu . Tentukan persamaan
garis singgung pada hiperbola itu yang tegak lurus pada asimtot tersebut.
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