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A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini dirnana perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi menyebabkan arus komunikasi dan infon:nasi semakin cepat ~
tidak terbatas, sehingga memungkinkan semua pihak dapat memperoleh
informasi dengan cepat, tepat dan mudah dari berbagai sumber dan berbagai
tempat didunia. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi (IPTEK) tersebut, maka matematika dipandang sebagai suatu iTmu

yang berperan dalam ilmu-ilmu lain yang selalu mengalami perkembangan.
Sujono

(1988)

mengatakan

perkembangan

"dalam

peradaban

modem

matematika mexnegang peranan }!e_!!.ting karena deOf!.~ bantuan matematika
semua ilmu pengetahuan menjadi sempurna. Matematika merupakan alat yang
efisien- dan diperlukan oleh semua ilmu pengetahuan dan tanpa bantuan
matematika semua tidak akan mendapat kemajuan yang berarti".
Melihat pentingnya peranan matematika dalam perkembangan IPffiK

dan dalam kehidupan sehari-hari maka matematika perlu diajarkan mulai dari

..

tingkat pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Untuk itu proses
strategi

pem~!_ajaran matematika perlu ditingkatkan sehingga orang bergairah

dan gemar terhadap matematika.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa

matematika di perguruan tinggi merupakan mata kuliah yang sukar untuk
dipelajari dan diajarkan kepada mahasiswa. Hanya beberapa mahasiswa saja
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yang gemar dengan mata kuliah matematika, serta mini.mnya dosen matematika
yang mampu menguasi strategi pemhelajaran

matematika dengan baik. H.

Hudoyo (1988) mengatakan "peoguasaan dosen terhadap materi matematika saja
belumlah cukup, tetapi seseorang dosen harus mempunyai strategi pemhelajaran

dan juga mahasiswa harus mempunyai motivasi berpartisipasi dan memaham.i
teori belajar... secara intelektuaL dalam belajar, sehingga belajar matematika
menjadi bennalma bagi mahasiswa".

•

(;

Hal yang paling memperihatinkan yang dapat dilihat langsung adalah

)

mutu pendidikan matematika belum mencapai basil yang diharapkan, seperti
yang dikatakan Kanarsih (1997) dalam seminamya "Nilai rata·rata matematika
yang sangat rendah dan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai mata
kuliah lainnya". Sej alan yang dikatakan Kanarsih (1997), bahwa di lembaga
Akademi -~emen Info~t!_ka Komputer M~ Business Pol~hnic

Medan (AMIK MBP), diperoleh ''Nilai rata-rata mata kuliah matematika di
setiap semester jauh lebih rendah dari nilai rata-rata mata kuliah lainnya, dapat
dilihat dalam tabel berikut :
___..-

c)

'o '

MataKuliah

~

AMIK MBP Medan Per Tahun Akademik

sNec
~~

200112002

200212003

200412005

200512006

200612007

65,5

66,5

63,5

65,5

I.

Matematika

64,5

2.

Penwnalan
Teknologi

15,0

16,5

17,5

78,5

12,5

66,5

1Q.5

69,5

67,5

71,5
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Disinyalir yang menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika di
lembaga AMIK MBP, kemungkinan dipengaruhi yaitu., : strategi pembelajaran
yang kurang tepat, motivasi belajar mahasiswa rendah, pribadi dosen serta
profesinya

yang berbeda-beda, dan mahasiswa yang berbagai tingkat

kematangan
Ren®hnya hasil belajar matematika tersebut dipicu oleh - adanya
kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Dalam upaya

•

meningkatkan

basil

belajar

matematika,

selayaknya

dosen

j

dengan

kemampuannya harus dapat memilih dan menggunakan strategi pembelajaran
dengan baik dan tetap mernperhatikan karakteristik awal mahasiswa, sehingga
dapat menggiring mahasiswa gemar beilliar matematika sesuai dengan ~)
~/ \ ;

karakteristik mahasiswa.

~

I \~
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Kemampuan dosen yang diperkirakan dapat mempengaruhi basil belajar

--

--

--

--

rnatriks dan adalah merupaka!Ccara, teknik, pros&lur yang dapat digUnakan
dosen kepada mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika dengan

...

lebih

mudah,

cepat

dan

benar

sehingga

mahasiswa

dengan

senang

mengeJjakannya. Strategi pembelajaran matematika di Perguruan Tinggi yang
sering dilakukan dosen pada umumnya tanpa terlebih dahulu memberitahukan
kegunaan dan manfaat dari matematika tersebut, melainkan langsWlg kepada
pengenalan rumus dan pemberian latihan untuk menyelesai.kan soal-soal
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matematika.

Mahasiswa sering tidalc mengetahui manfaat dan makna yang

penting dari mata kuliah rnatematika, bahkan mahasiswa sering mengalami
kejenuhan dalam menyelesaikan soal-soal matematik:a.
{

~

Banyak strategi yang dapat digunakan dalam menyelesaik:an masalah

matematika, di antaranya adalah strategi pembelajaran berbantuan komputer.

Strategi pembelajaran berbantuarLkomputer adalah suatu stra.tegi pembelajaran
yang mem.anfaatkan komputer sebagai alat bantu untuk menghitung dan
mengolah/memproses data, sehingga menghasilkan suatu infonnasi.
Selain pernilihan stra.tegi pembelajaran yang tepat, dosen juga harus
memperhatikan faktor psikologis m.ahasiswa.

Faktor psikologis adalah

merupakan potensi yang ada pada mahasiswa.. salah satu contoh adalah motivasi

)

berprestasi yang dimiliki mahasiswa yang berbeda antara satu dengan lainnya.

.'

Motivasi berprestasi mahasiswa akan diperkirakan mendukung dan berinteraksi

--

.

--

--

--

dengan jenis strategi pembelajaran yang diterapkan, karena secara umum

motivasi berprestasi mengandung nilai-nilai yang ikut menentukan hasil belajar.
Menurut para ahli motivasi terdapat dua jenis, yaitu motivasi intrinsik

~)

dan ekst:rinSik. Motivasi intrinsika dalah keinginan oertindak yang diseoo6kan

oleh faktor yang murni berasal dari dalam diri individu, dan tujuan tindakan itu
terlibat di dalam tindakan itu sendiri buk:an d i luar tindakan tersebut. Sedangkan
motivasi ekstrinsik adalah keinginan bertingkah laku sebagai akibat dari adanya
rangsangan d.ari luar atau karena adanya kekuasaan dari luar.

I

Motivasi betprestasi merupak:an motivasi intrinsik yakni keinginan

mahasiswa untuk betprestasi di dalam tugas belajamya. Motivasi berinteraksi
4
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dengan strategi pembelajaran, dikarenakan beberapa strategi pembelajaran
menuntut mahasiswa lebih aktif, sementara motivasi berprestasi salah satu faktor
yang berpengaruh pada keaktifan dan ketertarikan mahasiswa dalam mengikuti

peJkuliahan.
Davies (1981) meogatakan bahwa, motivasi berprestasi mempunyai
empat pengarun penting dalam pembelajaran. tiga di antaranya adalab. J a)
motivasi memberi semangat, sehingga siswa menjadi aktif, sibuk, dan tertarik,
motivasi menopang upaya dan menjaga belaj ar mahasiswa agar tetap

•

beljal~

(b) motivasi mengarabkan dan mengendalikan tujuan mah.asiswa sehingga dapat
melengkapi suatu tugas, mencapai tujuan khusus yang diinginkan, (c) mOtiv ati

~

adalah selektif; agar mahasiswa dapat menentukan kegiatan apa yang akan

~

dilakukan dan bagaimana tugas-tugas itu akan dilakulam- Dengan demikian.
motivasi berfungsi sebagai penentu prioritas untuk ke~asilan seseorang.
J

E.~

Aiken (1977) yang menyatakan bahwa motivasi berprestasi adalah daya

penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar mahasiswa untuk

mencapa~- ~
c

kemampU8Il sesuai dengan tl!iuan pembelajaran yang dapa1 diukur melalui

)

tanggung jawab pribadi, berusaha unggul (kompetisi), menyukai tantangan,
lremondirian, k.etababan. dan lreuletlm d8lam latihan mengerjakan soal-soal atau :')

..

tugas-tugas matematika, baik secara individu ataupun kelompok.

=

Berdasarkan alasan-alasan di atas. peneliti mencoba melakukan
penelitian dengan judul .,Pengaruh Strategi Pembelajaran Berbantuan Komputer

dan Motivasi Berprestasi Terhadap Hasil Belajar Matem.atika Pada Mahasiswa

AMIK MBP Medan"

~~
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B. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan

masalah dalam penelitian ini, yaitu :

0.

Apakah pendekatan pembelajaran yang diterapkan selama ini sudah tepat?
Apakah pembelajaran telah merencanakan strategi pembelaja.ran yang tepat dan

sesuai dengarL IPateri pelajaran? _Apakah strategi pembelajaran berbantuan
komputer dan motivasi berprestasi berpengaruh terhadap basil belajar

..

matematika? Apakah keberhasilan pembelajaran dengan strategi pembelajaran
berbantuan komputer dipengarubi oleh motivasi berprestasi? Apakah motivasi
berprestasi dapat memberikan basil belajar matematika yang baik? Apakah
terdapat perbedaan basil belajar mahasiswa yang diajar dengan penerapan
strategi pembelajaran berbantuan komputer menggunakan Program Ms. Excel
terhadap mahasiswa yang diajar dengan strategi pembelajaran menggunakan

--

--

-~

--

Program Ms. Power Point? Apak.ah terdapat perbedaan basil belajar antara
mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan mahasiswa yang
rnempWlyai motivasi berprestasi rendah? Apakah terdapat interaksi antara
stra.tegi pembelajaran berbantuan komputer dan motivasi l:>erprestasi mahasisWa
tethadap basil belajar matematika?

..
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C. Pembatasan Masalah

~--·--··

Mengingat luasnya cakupan pembahasan tentang strategi pembelajaran
matematika berbantuan komputer dan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan

~)

penelitian , maka penelitian ini dibatasi kepada beberapa masalah berikut ini :
\

l. Hasil belajar matematika dibatasi dalam ranah kognitif dengan pokok

bahasan matriks dan_pada jurusan Manajemen lnfonnatika Komputer
semester-I tahun akademik 2007/2008.
2. Strategi

•

pembelajaran

dibatasi

dengan

menggunakan

}

strategi

pembelajaran Berbantuan komputer menggunakan Program Ms. Excel
dan strategi pembelajaran menggunakan Program Ms. Power Point
terhadap mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan
mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah.

D. Perumusan Masalah

I.

)

~
~

Berdasarlcan indentifikasi masalah yang dikemukakan. maka ditetapkan ;:)

rumusan masalah sebagai berikut :

~) \:;

~I

\~

~

1. Apakah hasil belajar matematika mahasiswa yang diajarkan dengan

-

-

strategi pembelajaran berbantuan komputer menggunakan Program
Ms. Excel Iebih tnggi dengan mahasiswa yang diajarlcan dengan
strategi pembelajaran menggunakan Program Ms. Power Point?
2. Apakah basil belajar matematika mahasiswa yang memiliki motivasi
berprestasi tinggi lebih tinggi dengan mahasiswa yang memiliki
motivasi berprestasi rendah?

/

~o/
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3. Apakah terdapat interaksi antara strategi pembelajaran berbantuan
k.omputer dan motivasi berprestasi dalam rnempengaruhi hasil belajar
matematika?

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan daii penelitian ini ada1ah untuk: mengetahui :

1. Perbedaan hasil belajar matematika antara mahasiswa yang diajarkan

--

•

--

--

-

dengan strategi pembelajaran berbantuan komputer menggunakan

)

Program Ms. Excellebih tinggi dengan mahasiswa yang diajarkan
dengan strategi pembelajaran menggunakan Program Ms. Power

~

Point.

~-

~

~

Perbedaan basil belajar matematika antara mahasiswa yang memiliki
motiYBSi berprestasi tinggi lebib

tingg~

memiliki motivasi berprestasi rendah.

dengan mahasiswa yang

'IIME-Y'

motivasi berprestasi dalam mempengaruhi basil belajar matematika.

F. Manfaat Penelitian

~

'\n CJ~,:~~o c)
~

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoretis rnaupun secara praktis.

•

Manfaat secara teoretis dari penelitian ini adalah :

l. SUinbangan pemikiran- pada dosen matematika dalam melak.uk:an
strategi pembelajaran berbantuan komputer yang lebih efektif dan

8
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3. lnteraksi antara stra;tegi pembelajaran berbantuan komputer dengan

r \ ~0 CJ: -, ~0' cJ

~
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efisien dalam meningkatkan basil belajar matematika terhadap

mahasiswa
2. Sebagai bahan masukan kepada

AMIK MBP Medan untuk

menerapkan strategi pembelajaran berbantuan komputer untuk

meninglcatkan basil belajar matematika terhadap mabasiswa.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain untuk mem~~

D.

dan meneliti pennasalahan yang sama.

Sedangkan manfaat penelitian ini secara praktis adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat memperluas wa..YVasan dosen
strategi

pembelajaran

berbantuan

komputer

dan

te~~p
dapat

menera.pkannya pada berbagai disiplin ilmu sesuai dengan materi,
serta sebagai bahan masukan bagi AMIK MBP Medan dan lembaga

penyelenggara pendidi.kan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas

(j

~ ~. 2.'

basil belajar mahasiswa lchususnya mata kuliah matematika.

-..,.

Penelitian ini diluuapkao dapat memberikan sumbangal1 infonnasi
mengenai strategi

~mbelajaran

berbantuan komputer dan motivasi

berprestasi terhadap hasil belajar matematika.
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