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BABY 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

~ Berdasarkan_. basil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelunnya. -~ dapat ditarik ~a simpulan di hawah ini : 

1. Strategi pembelajaran berbantuan komputer menggunakan Program Ms. ~ 

( ~ Excel dan strategi pembelajarao berbantuan komputer menggunakan ; 

Program Ms. Power Point memberi pengaruh yang berbeda terhadap 

hasil-bel~ar matematika.- Strategi pembelajaran berbantuan komputer 

menggunakan Program Ms. Excel memberikan pengaruh yang lebih 

tinggi terhadap basil belajar matematika dibandingkan dengan strategi 

pembelajaran berbantuan komputer menggunakan Program Ms. Power 

Point. Maka penggunaan strategi pembelajaran berbantuan komputer 

menggunakan Program Ms. Excel Ie bih efektif digunakan dari pada 

trategi pembelajarao berbantuan komputer menggunakan Program Ms. 

Power: Point dalam meningkatkan basil belajar matematika. 

2. Motivasi berprestasi tinggi dan motivasi berprestasi rendah memberikan 

pengaruh yang berbeda terbadap basil belajar matematika mahasiswa. 

Hasil belajar matematika mahasiswa yang memi~~ motivasi berpres~ 

tinggi lebih baik dari pada mahasiswa yang memiliki motivasi 
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3. Terdapat interaksi antam strategi pembelajaran berbantuan komputer dan 

motivasi berprestasi yang dimiliki mahasiswa sebagaimana basil uji 

lanjutan (Uji Scheffe) yang menunjukkan bahwa rata-rata skor basil 

belajar matematika yang diajarkan dengan strategi pembelajaran 

( i) 
berbantuan kompu1er menggunakan Program Ms. Excel bagi kelompok f 
mabasiswa yang memili~ _ motivasi berpre~!_ tinggi lebih baik ..dati 

pada mahasiswa yang diajarkan dengan strategi pembelajaran 

berbantuan komputer menggunakan Program Ms. Power Point. 

Skor rata-rata basil belajar matematika mahasiswa yang diajarkan dengan 

strategi~ pembelajaran berbantuan komputer- menggunakan Proiram 
Ms.Power Point bagi kelompok mahasiswa yang memiliki motivasi 

l berprstasi rendah lebih baik dari pada mahasiswa yang diajarkan dengan 

strategi pembelajaran berbantuan komputer menggunakan program 

Ms.Excel. 

B. Implikasi 

Dari basil simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diketahui 

bahwa strategi pembelajaran berbantuan komputer menggunakan Program Ms. 

Excel temyata lebih efektif diguoak:an dalam proses pembelajaran yang 

bertujuan untuk meningkatkan basil belajar matematika mahasiswa 

di bandingkan ~<!lgan strategi pembelajaran berbantuan komputcr mcnggunakan 

Program Ms. Power Point. Pada strategi pembelajarnn berbantuan komputcr 

menggunakan Program Ms. Excel dosen sebagai fasilitator, artinya dosen 
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diharapkan menyediakan bermacam-macam masalah tentang materi un.tuk 

mendorong mahasiswa menemukan konsep atau prosedur yang termuat di 

dalamnya. Sedangkan mabasiswa mengurangi ketergantungan aktifitasnya dalam 

menyelesaikan soal. ./, :' 

l Program Ms. Excel merupakan program aplikasi Spreadsheet yang dapat 

mengolah/memproses data, m~tung, memproye_ksikan, menganalisis ~dan 

mempersentasikan data. Pemanfaatan Program Ms. EXcel dalam pembclajaran ~ 

~-dapat membantu dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan basil beajamya .. 

dalam mengolahlmemproses data sehingga perlu dibuat suatu strategi 

pembelajaran:- Manfaat 
startegi pembelajaran berbantuan komputcr 

menggunakan Program Ms. Excel dalam pembelajaran adalah sebagai berikut : 

(1) meningkatkan interaksi mahasiswa dalam pembelajaran melalui pengo laban 

tanggapan mahasiwa dan umpan batik berdasarkan tanggapan tcrsebut_ (2) 

individualisasi belajar yang memperhatikan kemampuan awal dan kecepan 

belajar mahasiwa (3) efektivitas biaya karena dapat diproduksi dan disebarkan 

dengan biaya rendah (4) meningkatkan motivasi belajar karena mahasiswa dapat 

mengendalikan pembelajaran dan mendapatkan umpan balik yang segera (5) 

kemudahan untuk mencatat kemajuan mahasiswa dalam menguasai materi 

matematika yang diberikan. 

Strategi pembelajaran berbantuan komputer Program Ms. Power Point 

strategi pembelajaran dengan menggwtakan program aplilcasi komputer yang 

banyak digunakan sebagai media untuk prsentasi. Hal ini dikarenakan dcngan 

menggunakan program ini dosen dalam pembelajarannya dapat degan mudah 
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merancang dan membuat suatu baban ajar yang dcngan tampilan animasi yang 

berdaya tarik dan dipresentasikan dengan komputer. Program Ms. Power Point 

mempWiyai kelebihan, dimana fasilitas dari program ini dapat menampilkan dan 

rnemvariasikan tampilan-tampilan, sehingga lebih rnenarik pcrhatian daJam 

menyusun sebuah program pembelajaran dengan menggunakan Program Ms. 

Power Point ~~gga dosen tidak ~rlu memahami bahasa program, tetapi dosen 

perlu menyusun model~model tampilan yang diinginkan yang scsuai dcngan 

kemarnpuan program aplikasi tersebut dan dapat mengoperasikannya sesuai 

dengan urutan Iangkah~langkah tampilan dan materi tersebut. Program Ms. 

Power Point lianya dapat menampilkan proses dan basil perhitungan yang 

terlebih dahulu telah disiapkan oleh dosen sesuai dengan materi yang 

ditampilkan. 

Berdasarkan penelitian ini, temyata peranan mo_!!y_asi beiprestasi sangat 

berpengaruh dalam peningkatan hasil belajar. Akan tetapi basil belajar yang 

diperoleh tidak merata, ini disebabkan kelas mahasiswa yang diajar memiliki 

dua motivasi berprestasi, yaitu motivasi berprestasi tinggi dan motivasi 

berprestasi rendah. Oleh sebab itu dosen harus dapat menumbuhkan motivasi 

berprestasi mahasiswa dalam pembelajaran m atematika dengan cam : (1) 

memberi rangsangan dalam pembelajaran matematika (2) strategi pembclajaran 

yang beiVariasi (3) penggunaan bermacam-macam buk.u ~ajaran dan progr8_!!1_ 

· komputer dan ( 4) suasana belajar yang kondusif. r ra;> · a:c~ / _,~ '$~;' 

-.. ~ 
Motivasi berprestasi merupakan kecendtmgan seseorang untuk mereaksi g 

terhadap situasi untuk mencapai suatu prestasi yang ditampilkan dalam bcntuk 
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tingkab laku. Motivasi berprestasi merupakan motif yang rncndorong scscorang 

berpacu dengan keunggulan orang lain dan keunggulan diri sendiri. 

Strategi pembelajaran berbantuan komputer menggunakan Program Ms. 

Excel cukuf efektif bagi mahasiswa yang memiliki rnotivasi bcrprestasi tinggi 

tetapi tidak efektif bagi mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi rcndah. 

dikarenakan ~~ pembelajaran Jl!!l~matika dengan Program Ms. Excel dosen 

berperan sebagai fasilitator dan materi perbitungan akan langsung dilakukan 

oleh komputer. Program Ms. Excel dapat mengolab jawaban secara langsung 

dan sekaligus memberi jawaban yang benar dengan langkah-langkah 

penjabarannya~sesuai dengan kemaiilpuan program tersebtrt. 

Bagi mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi 

pembelajaran matematika menggtmaJcan Program Ms. Power Point cukup efektif 

dikarenakan pada proses pembelajaran dosen tclah _D_!_cnyusun bahan ajar 

matematika seperti teori, contoh soal dan latihan bcserta jawaban dimasukkan 

kedalam komputer dengan membuat animasi tampilan yang bervariasi dan 

berdaya tarik. - r - Cl J 
~ 

C.Saran ~ 
' 

Berdasarkan simpulan dan implikasi seperti telah dikemukakan di atas, 

maka dapat disarankan bebera~ hal berikut ini : c) 

1. Untuk meningkatkan basil - belajar matematika dengan srrategC 

pembelajaran berbantuan komputer. dosen hendaknya memperhatikan 

potensi-potensi awal yang ada pada mahasiswa. Salah satu potensi yang 
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ada pada mahasiswa adalah tingkat motivasi bc.rprestasi yang berbeda 

pada setiap mahasiswa, disarankan tmtuk mengadakan pengisian angkct 

atau tes kepribadian Iainnya untuk dapat mengenal mahasiswa yang akan 

belajar lebih dalam. 

2. PeneHtian ini terbatas pada strategi pembelajaran dengan 

mempertimbangkan tingkat motivasi berprestasi, dan perlakuan .yang 

diberikan hanya pada kelompok kecil atau mcrupakan studi kasus di 

AMIK MBP Medan. Disarankan bagi peneliti lebih lanjut yang berkaitan 

dengan menggabungkan variabel-variabel lainnya, dan dalam cakupan 

yang iebih luas. Dengan- a emikian diharapkoo dapat mengurangi 

keterbatasan dan kelemahan yang terdapat dalam pcnclitian ini. 

3. Untuk meningkatkan nasil belajar matematika mahasiswa yang memiJiki 

motivasi· be.rprestasi tinggi, strategi pembclaj~_berbantuan komp!:!.f9' 

' 
menggunakan Program Ms. Excel ini sebagai salah satu altcrnatif yang 

sesuai dengan mahasiswa tersebut. Demikian juga disarankan bagi dosen 

untuk strategi pembelajaran berbantuan komputcr menggtmakan program 

Ms. Power Point untuk membelajarkan mahasiswa yWlg mCIIlillla 

motivasi be.rprestasi rendah agar basil belajarnya lebih tinggi. ~ 

4. Pimpinan Perguruan Tinggi tersebut dapat mcmbantu para dosen 

khususnya dosen matematika yang berkompeten dalarn mengembangkan 

dan mendesain stra~gi pembelajaran demi peningkatan keefektifan 

pembelajaran agar dosen dapat terangsang untuk bcrkereasi dan 

mengadakan inovasi dalam mencari strategi pembelajaran. 

~ ""'-- -- ~ 
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