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Abstract: Based on condition of Mathematics teaching-learning
process last year, showing that few students participated in
lecturing. Generally, more students just listened to lecturer’s
explanation, wrote concepts and examples of problem of topics
which were being discussed. So that, effective teaching-learning
strategy that capable to activate the students in Mathematics course
requires to be managed systematically and continually. In this
paper describe the strategy which can improve the quality of
Mathematics lecturing. The name of that strategy was co-operative
learning. This strategy has been implemented in D3 Electrical
Engineering Study Program (D3-EESP) in Engineering Faculty,
State University of Yogyakarta. Subjects of the implementation the
strategy were all students of D3EESP that taking Mathematics
course. Efficacy indicators of this implementation were: (1) when
students have participated actively in course classroom, (2)
students have participated actively in finishing group duties. From
those results, students would have improved their ability in
comprehending course items. Result of this implementation
indicated that the strategy of co-operative learning succeed to
improve the attitude of students in Mathematics lecturing. This
efficacy indicator could be seen from student activities in
following lecturing, also cooperation of among students in
finishing duties were better than before. Another indicator was the
increasing amount of students who dare to enquire in class at the
time of lecturing take place. Besides, if it was seen from score of
Mathematics course, there were 19 out of 34 students had score 60
or more that classified in enough good category (C+) to very good
category (A). In another word, there were 55.9% of all students
have had passed from Mathematics course. It was a good result.
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Tujuan penyelenggaraan Program Studi Teknik Elektro adalah
menyiapkan tamatan yang memiliki kompetensi profesional dengan kualifikasi
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ahli madya di bidang teknik elektro yang adaptif terhadap perubahan teknologi
dan lingkungannya serta mempunyai wawasan mandiri untuk menciptakan
lapangan kerja di bidangnya (Kurikulum 2002 FT UNY, 2003). Oleh karena itu
disusunlah kurikulum yang diharapkan dapat mendukung upaya-upaya
pencapaian tujuan tersebut.
Dalam kurikulum 2002 Program Studi D3 Teknik Elektro menempatkan
mata kuliah Matematika sebagai mata kuliah dasar (common ground) yang
diharapkan dapat memberi bekal kemampuan dasar bagi mahasiswa. Dengan
memahami materi Matematika secara baik, maka mahasiswa akan mampu
memahami materi-materi pada mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) dan
mata kuliah ketrampilan berkarya (MKB) secara baik pula. Untuk itu dalam
struktur kurukulum 2002, mata kuliah Matematika ditempatkan di semester I.
Berdasarkan data tahun akademik 2002 dan 2003, bahwa hasil belajar
mata kuliah Matematika diperoleh informasi bahwa pada tahun 2002 sebesar 5,6
% dan sebesar 13,9 % dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Matematika
mampu menguasai materi matematika dengan baik, ditunjukkan dengan
mendapatkan nilai di atas cukup. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian
besar mahasiswa yaitu sebesar 94,4 % dan 86,1% belum memiliki kemampuan
dasar yang kuat untuk mengikuti mata kuliah bidang studi berikutnya.
Banyak faktor yang terkait dengan rendahnya kemampuan mahasiswa
dalam penguasaan materi Matematika, diantaranya kemampuan dasar mahasiswa,
motivasi belajar mahasiswa, strategi pembelajaran yang diterapkan dosen, media
pembelajaran yang digunakan dosen, dan sebagainya. Diantara faktor-faktor
tersebut, keterlibatan partisipasi mahasiswa dalam proses belajar merupakan
faktor penting yang dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Keterlibatan
mahasiswa secara aktif dalam proses belajar dapat diakomodasi melalui: a)
strategi pembelajaran, b) bahan ajar, dan c) pengelolaan umpan balik.
Hasil refleksi terhadap pelaksanaan perkuliahan Matematika tahun lalu
menunjukkan, bahwa sebagian besar mahasiswa kurang berpartisipasi dalam
perkuliahan. Pada umumnya mahasiswa lebih banyak mendengarkan penjelasan
dosen, mencatat konsep-konsep dan contoh-contoh soal yang dituliskan dosen di
papan tulis dan hanya satu – dua mahasiswa yang mengajukan pertanyaan. Selain
itu, berdasarkan observasi dan supervisi menunjukkan bahwa sebagian besar
mahasiswa tidak memiliki sumber bacaan seperti yang disarankan dosen. Mereka
belajar dari catatan-catatan kuliah, sedang diktat atau kumpulan bahan ajar
memang belum tersedia. Kondisi perkuliahan selama ini menggambarkan bahwa
berbagai tugas sebagai pengayaan kemampuan mahasiswa memang sering
dilakukan, namun upaya pemberian umpan balik belum dilakukan. Padahal
mahasiswa sangat menantikan umpan balik yang berupa hasil koreksi dan
masukan terhadap tugas-tugas yang telah mereka kerjakan. Dari hasil koreksi ini,
mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar untuk tidak mengulangi
kesalahan dan bahkan akan menjadi pendorong untuk belajar lebih giat.
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Bertolak dari fenomena di atas, efektivitas strategi pembelajaran yang
mampu membuat mahasiswa aktif dalam perkuliahan Matematika baik di dalam
kelas maupun di luar kelas perlu dikelola secara sistematis dan berkelanjutan.

Mata Kuliah Matematika
Menurut Courant dan Robbins (1969:xv) memandang Matematika sebagai
suatu ekspresi dari pikiran manusia yang merefleksikan kemampuan aktif,
penalaran berdasarkan hasil tafakur (berpikir mendalam), dan keinginan untuk
kesempurnaan keindahan yang unsure dasarnya adalah logika dan intuisi, analisis
dan konstruksi, generalis dan individualitas. Russell (1967:1) mendifinisikan
Matematika sebagai suatu studi yang di mulai dari pengkajian bagian-bagian yang
sangat dikenal (sederhana) menuju ke arah yang tak dikenal. Arah yang lebih
dikenal tersusun baik (konstruktif), secara bertahap menuju ke ara yang rumit
(kompleks), dari bilangan bulat ke bilangan pecahan, dari bilangan real ke
bilangan kompleks, dari penjumlahan dan perkalian menuju diferensial dan
integral, serta menuju ke Matematika yang lebih tinggi. Definisi dari Russell
menjelaskan tentang apa (ontology) dan bagaimana struktur (epistemology) dari
Matematika.
Matematika dari sudut pandang aksiologi (axiology) dijelaskan oleh
Cockeroft dalam Liebeck (1984:13) bahwa Matematika berguna untuk kehidupan
sehari-hari, bagi sains, perdagangan dan industri. Karena itu Matematika
memberikan dukungan (alat komunikasi) untuk mendeskripsikan dan
memprediksi yang diungkapkan dengan simbol-simbol dan kaidah bahasa (syntax)
dalam mengembangkan berpikir logis dan memiliki daya tarik aesthetic.
Perkuliahan Matematika memberikan implikasi ke pengenalan nilai-nilai
Matematika sebagai suatu: (1) alat pengkomunikasian ide-ide yang dapat
dikuantifikasi, (2) pelatihan untuk disiplin berpikir dan untuk penalaran logis, (3)
alat dalam aktivitas yang muncul dari pengembangan kebutuhan rekayasa,
teknologi, sains, organisasi, ekonomi, sosiologi dan sebagainya (Bishop
et.al,1991:197).
Dengan demikian mata kuliah Matematika di Program Studi Teknik
Elektro memiliki peran yang strategis dan dominan dalam usaha membentuk
kemampuan penalaran mahasiswa untuk memahami mata kuliah – mata kuliah
bidang studi lainnya.
Hasil Belajar
Woolfolk dan Nicolich (1984:161) mendefinisikan belajar sebagai
perubahan internal seseorang dalam pembentukan sesuatu yang baru atau potensi
untuk merespon sesuatu yang baru. Menurut pengertian ini, belajar merupakan
suatu proses dari suatu kegiatan bukan suatu hasil atau tujuan. Slavin (1991:98)
menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi pada
seseorang yang disebabkan oleh pengalaman. Perubahan yang disebabkan oleh
pertumbuhan, misalnya seorang yang tumbuh bertambah tinggi, bukan merupakan
konsep terjadinya belajar. Pengertian yang dijelaskan oleh Slavin tersebut lebih
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memperjelas bahwa perubahan internal individu mahasiswa terjadi karena
pengalaman mahasiswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
Menurut Hergenhahn dan Olson (1997:6-7) dijelaskan bahwa belajar
merupakan perubahan tingkah laku atau potensi perilaku yang relatif menetap
yang dihasilkan dari suatu pengalaman dan bukan terkait dengan kondisi tubuh
yang sesaat, misalnya karena sakit, kelelahan atau pengaruh obat-obatan.
Pengertian di atas sepadan dengan Wittrock dalam Good dan Brophy (1990:124)
yang mendefinisikan belajar adalah proses yang diikuti oleh perubahan. Hal ini
merupakan proses mendapatkan perubahan yang relatif tetap dalam pengertian,
sikap, pengetahuan, informasi, kemampuan dan keterampilan. Dengan demikian
pengertian belajar yang dibangun oleh Hergenhahn dan Olson serta Wittrock
melengkapi tiga pengertian terdahulu, yaitu dengan penjelasan bahwa perubahan
internal individu berupa perubahan tingkah laku atau potensi perilaku, yang
meliputi sikap, pengetahuan, informasi, kemampuan dan keterampilan bersifat
relatif permanen.
Perubahan tingkah laku yang bersifat sementara dan/atau perubahan
karena pengaruh hipnotis, karena ketakutan yang mengancam jiwa, atau karena
kematangan fisik tidak termasuk belajar. Pengertian di atas lebih diperjelas oleh
Kimble dalam Hergenhahn dan Olson bahwa belajar adalah perubahan potensi
tingkah laku yang relatif tetap sebagai hasil dari latihan yang diperkuat. Dari
pengertian Kimble ini mengandung makna bahwa perubahan tingkah laku
individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dikelola dalam
bentuk pendidikan atau latihan dengan diberi penguatan dalam bentuk reward
akan menghasilkan perubahan yang permanen.
Berdasarkan berbagai kajian tersebut disimpulkan bahwa terdapat 5 unsur
di dalam hakikat belajar, yakni: (1) potensi merespon (response potentiality), (2)
perubahan tingkah laku (a change in behavior), (3) yang relatif permanen
(relatively permanent), (4) pengalaman atau latihan (experience or practice), dan
(5) penguatan (reinforcement).
Seorang mahasiswa dapat dikatakan telah belajar, jika kondisi internal dan
proses kognisi mahasiswa telah berinteraksi dengan stimulus dari lingkungan
belajar, dan diakhir kegiatan pembelajaran mahasiswa tersebut terjadi perubahan
tingkah laku. Dalam konteks kegiatan pembelajaran, perubahan tingkah laku
mahasiswa sesuai dengan yang direncanakan, relatif tetap, dapat diamati dan
dapat diukur. Berkaitan dengan kemampuan yang diperoleh sebagai hasil belajar,
Bloom dan kawan-kawan (1990:235) memformulasikan klasifikasi belajar dalam
tiga kawasan yaitu: (1) kawasan kognitif (cognitive domain), (2) kawasan afektif
(affective domain), dan (3) kawasan psikomotor (psychomotor domain). Ketiga
kawasan tersebut lazim disebut hirarkhi (taxonomy) tujuan pendidikan. Kawasan
kognitif meliputi hasil belajar yang berkenaan dengan ingatan atau pengenalan
tentang pengetahuan dan pengembangan keterampilan dan kemampuan intelektual
tingkat tinggi. Kawasan afektif yang dikembangkan oleh Krathwohl dan Bloom
(1990:235) lebih memfokuskan pada hasil belajar yang menggambarkan tentang
perubahan minat, sikap, dan perasaan. Kawasan psikomotor merupakan hasil
belajar yang berkaitan dengan manipulasi dan keterampil-an gerak anggota badan.
Selanjutnya Bloom memimpin tiga puluh enam peneliti dari berbagai universitas
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untuk mengembangkan kemampuan sebagai hasil belajar kawasan kognitif, yaitu:
(1) pengetahuan (knowledge), (2) pemahaman (comprehension), (3) penerapan
(application), (4) Analisis (analysis), (5) sintesis (synthesis), dan (6) evaluasi
(evaluation).
Teori tersebut pada tahun 2001 direvisi oleh Anderson dan Krathwohl
(2001:67) dalam bukunya yang berjudul A Taxonomy for Learning, Teaching, and
Assessing. Salah satu alasan mengapa tujuan pendidikan (yang dipublikasikan
pada tahun 1956) perlu direvisi, adalah adanya suatu kebutuhan untuk
memfokuskan kembali terhadap masalah-masalah yang dihadapi dosen saat ini.
Beberapa masalah tersebut meliputi: bagaimana mengembangkan dan
membelajarkan mahasiswa, bagaimana dosen merancang dan implementasi
program pembelajaran, kurikulum berbasis kompetensi, dan penilaian authentic.
Menurut Anderson dan Krathwohl katagori tujuan belajar pada dimensi proses
kognitif meliputi: (1) remember, (2) understand, (3) apply, (4) analyze, (5)
evaluate, dan (6) create.
Berdasarkan silabi mata kuliah Matematika, kompetensi yang diharapkan
setelah mahasiswa mengikuti kuliah ini adalah: (a) mahasiswa dapat
mendeskripsikan konsep-konsep yang dibahas dalam Matematika, dan (b)
mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam Matematika
pada berbagai mata kuliah bidang studi. Materi mata kuliah Matematika meliputi:
(a) diferensial dan integral untuk fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas dan
penerapannya, (b) analisis vektor, dan (c) persamaan diferensial.
Strategi Pembelajaran Kooperatif
Pencapaian hasil belajar mahasiswa selalu terkait dengan penggunaan
strategi pembelajaran secara optimal untuk mencapai kompetensi yang
diharapkan. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang
mengutamakan kerjasama di antara mahasiswa untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Roger dan Johnson (1984:31) mengatakan bahwa tidak semua
kerjasama bisa dianggap cooperative learning. Untuk memenuhi itu, terdapat lima
unsur model pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan:
1. Saling Ketergantungan Positif
Upaya menciptakan kelompok kerja yang efektif, dosen harus pandai dalam
menyusun tugas, sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan
tugasnya untuk mencapai tujuan kelompok. Barker (1987:103-105)
menyarankan, dalam melaksanakan metode Jigsaw sebaiknya jumlah anggota
kelompok dibatasi empat mahasiswa.
2. Tanggung Jawab Perseorangan
Dosen yang efektif dalam pembelajaran kooperatif membuat persiapan dan
menyusun tugas, sehingga masing-masing anggota kelompok harus
melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam
kelompok bisa dilaksanakan.
3. Tatap Muka
Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan
berdiskusi. Interaksi antara anggota kelompok akan membangun sinergi yang
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menguntungkan semua anggota dalam menghargai perbedaan, memanfaatkan
kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-masing.

4. Komunikasi Antar Anggota
Sebelum menugaskan mahasiswa dalam kelompok, dosen perlu mengajarkan
cara-cara berkomunikasi, karena tidak setiap mahasiswa mempunyai keahlian
mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan suatu kelompok juga tergantung
pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan ketrampilan
mereka untuk memperagakan atau kemampuan untuk mengutarakan
pendapatnya.
5. Evaluasi Proses Kelompok
Dosen perlu menyusun jadwal untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan
hasil kerjasama mereka, agar kerjasama berikutnya bisa lebih efektif. Waktu
evaluasi tidak perlu diadakan setiap kerja kelompok, tapi bisa diadakan selang
beberapa kali dilaksanakan pembelajaran kooperatif.
Pada pembelajaran mata kuliah Matematika, interaksi mahasiswa satu
dengan mahasiswa yang lain merupakan aspek yang sering kali terlalaikan oleh
dosen dalam mengelola pembelajaran mata kuliah Matematika. Dosen dalam
mengelola kegiatan mata kuliah Matematika perlu mengatur interaksi, antara
mahasiswa dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan bahan ajar.
Bagaimana struktur pola interaksi mahasiswa dengan mahasiswa lain, akan
mempengaruhi bagaimana mahasiswa belajar dengan baik, sikap mahasiswa
terhadap mata kuliah Matematika, sikap mahasiswa terhadap mahasiswa yang
lain, harga diri mahasiswa, dan sikap mahasiswa terhadap bahan ajar. Terdapat
tiga model interaksi mahasiswa dengan mahasiswa lain sambil mereka belajar
mata kuliah Matematika. Pertama, mereka berkompetisi untuk menjadi yang
terbaik. Kedua, mereka belajar secara individual untuk mencapai tujuan belajar
tanpa memperhatikan mahasiswa lain. Ketiga, mereka belajar kooperatif dengan
tetap interes dalam kegiatan belajar bersama sebaik mereka belajar sendiri.
METODE PENELITIAN
Penerapan strategi pembelajaran kooperatif ini dilaksanakan sesuai dengan
prosedur penelitian tindakan kelas (classroom action research). Adapun tahapantahapan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan
Langkah pertama mengkaji ulang sistem pengelolaan perkuliahan
Matematika semester lalu. Kajian meliputi aspek-aspek yang terkait dengan
perumusan masalah antara lain: hasil belajar, kemampuan awal, handout, lembar
tugas, metode pembelajaran, partisipasi mahasiswa, dan sistem penilaian.
Setelah permasalahan yang sebenarnya dapat dipahami, dosen (pelaksana
perkuliahan mata kuliah Matematika) memilih dan menentukan tindakan yang
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cocok, dalam hal ini direncanakan tindakan awalnya adalah menggunakan strategi
pembelajaran kooperatif secara variatif, dan memberikan model umpan balik yang
tepat untuk mahasiswa.
Soedarsono (1997:25) menyatakan terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam tahap perencanaan ini, ialah:
a) Rumuskan alternatif tindakan perbaikan berdasarkan hasil kajian. Dengan
kata lain, alternatif tindakan perbaikan hendaknya mempunyai landasan
yang mantap secara konsepsional.
b) Setiap alternatif tindakan perbaikan yang dipertimbangkan, perlu dikaji
ulang dan di evaluasi dari segi relevansinya dengan tujuan, kalayakan
teknis serta keterlaksanaannya. Disamping itu, juga perlu ditetapkan cara
penilaiannya sehingga dapat memfasilitasi pengumpulan serta analisis data
secara cepat namun tepat, selama program perbaikan itu
diimplementasikan.
c) Pilih alternatif tindakan serta prosedur implementasi yang dinilai paling
menjanjikan hasil optimal, namun masih tetap ada dalam jangkauan
kemampuan dosen untuk melakukannya dalam kondisi dan situasi sekolah
yang aktual.
d) Pikirkan dengan seksama perubahan-perubahan yang secara implisit
dijanjikan melaui perencanaan tindakan itu, baik yang berupa proses dan
hasil belajar mahasiswa maupun teknik mengajar dosen.
2. Tahap Pelaksanaan
a) Melakukan tindakan
Melakukan tindakan, misalnya mengembangkan bahan ajar yang sesuai
dengan subtansi materi Matematika, kebutuhan mahasiswa, dan, strategi
pembelajaran kooperatif yang bervariasi.
b) Memantau hal-hal yang terjadi
Mencatat, mengamati, merekam, memberikan pertanyaan, dalam rangka
mengumpulkan data (melihat perkembangan yang terjadi selama tindakan
diberikan). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memotret segala sikap,
perilaku dan kemampuan mahasiswa selama tindakan perbaikan
berlangsung. Pencatatannya dilakukan dengan tidak mencampur adukan
antara fakta yang terjadi dengan intepretasi kolaborator.
c) Analisis data
Melakukan analisis data baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyeleksi, menyederhanakan,
memfokuskan, serta mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional
dalam rangka menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk
mencari solusi permasalahan yang terjadi.
3. Tahap evaluasi dan revisi (tindak lanjut)
a) Refleksi
Mengkaji atau mengevaluasi seberapa jauh dampak dari perlakuan yang
diberikan. Hasil pengkajian tersebut diperlukan untuk menentukan
tindakan selanjutnya. Bila berhasil, apa yang membuat dia berhasil, dan
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sebaliknya bila gagal, harus dicari faktor penyebab mengapa tindakan
tersebut gagal, demikian seterusnya.
b) Tindak lanjut
Menentukan tindakan (siklus) selanjutnya untuk lebih meningkatkan
efektivitas pengelolaan strategi pembelajaran, bahan ajar dan umpan balik.
Namun bila tindakan yang diberlakukan telah sesuai dengan indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan, maka dosen perlu menyebarluaskan
dan mempertahankan tindakan tersebut pada periode selanjutnya dengan
melakukan berbagai perbaikan seperlunya.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada awal pelaksanaan perkuliahan dilakukan kajian data terlebih dahulu
mengenai asal sekolah, asal daerah, nilai ujian akhir nasional (UAN) untuk mata
pelajaran Matematika, dan pandangan atau kesan mahasiswa terhadap ilmu
Matematika. Data tersebut diperoleh dari semua mahasiswa yang mengikuti
perkuliahan Matematika (TKF 201) pada semester ganjil tahun akademik
2004/2005 di Program Studi Teknik Elektro D3 yang berjumlah 34 orang. Untuk
menjaring data tersebut telah dipersiapkan suatu kuesioner berbentuk angket
sederhana.
Dari data yang berhasil dikumpulkan pada tahap ini terungkap bahwa
mereka memiliki kemampuan awal untuk ilmu Matematika –hasil dari isian
tentang nilai UAN Matematika– berkisar pada tingkatan menengah sampai
rendah. Nilai UAN Matematika tertinggi yang terdapat dalam kelas ini adalah
8,85, nilai terendahnya 3,34, dengan rerata nilai sebesar 5,55. Selain itu, diperoleh
juga informasi bahwa latar belakang sekolah (asal sekolah), yang berasal dari
SMA/MA sebanyak 14 orang dan dari STM/SMK sebanyak 18 orang.
Dari informasi yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar mahasiswa memiliki sikap yang positif terhadap mata kuliah matematika.
Walaupun ada beberapa dari mereka mengaku mengalami kesulitan dalam
menguasai materi matematika. Sementara itu apabila dilihat dari rata-rata nilai
UAN Matematika, tampak bahwa sebagian besar dari mereka tergolong pada
kelompok yang belum cukup menguasai materi Matematika pada saat dia belajar
di bangku sekolah menengah baik SMA, MA, maupun SMK. Hal ini dapat dilihat
dari perolehan nilai mereka, yang mendapatkan nilai di atas 6 hanya delapan
orang atau sebesar 25% dari 32 orang yang mengikuti perkuliahan matematika,
sedangkan lainnya atau 75% mendapatkan nilai di bawah 6.
Untuk mengawali penerapan strategi pembelajaran tersebut pada tahap ini
dilakukan pembagian kelompok. Peserta kuliah dibagi menjadi kelompokkelompok yang terdiri dari 3 orang, sehingga diperoleh 11 kelompok. Di samping
itu, mahasiswa juga diberi penjelasan tentang pentingnya kerja kelompok dan
belajar kelompok. Dibagikan hand out kepada mahasiswa, mahasiswa diberi tugas
untuk mempelajari konsep yang telah diberikan. Pada pertemuan selanjutnya
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mahasiswa diberikan pertanyaan secara lisan tentang konsep-konsep yang telah
dianjurkan untuk dipelajari sebelumnya.
Dari hasil ujian akhir dan kemudian diakumulasikan dengan tugas-tugas
yang telah diberikan diperoleh data, mahasiswa yang masuk kategori cukup (C+)
ke atas atau memperoleh nilai 60 keatas adalah sebanyak 19 mahasiswa dari 34
orang yang mengikuti perkuliahan atau sebesar 55,9%. Sedangkan yang masuk
kategori cukup (C) sebanyak 10 mahasiswa dari 34 orang yang mengikuti
perkuliahan atau 29,4%. Secara lengkap distribusi perolehan nilai akhir untuk
mata kuliah matematika dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel. Distribusi Nilai Akhir Mata Kuliah Matematika
Nilai
Rentangan

Huruf

Jumlah
Mahasiswa

Persentase

85 – 100

A

0

0

80 – 84,9

A-

1

2,9

75 – 79,9

B+

0

0

70 – 74,9

B

2

5,9

65 – 69,9

B-

11

32,4

60 – 64,9

C+

5

14,7

55 – 59,9

C

10

29,4

0 – 54,9

D

5

14,7

Apabila dilihat dari nilai keseluruhan yang diperoleh oleh mahasiswa
dalam perkuliahan ini yang menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dan
pemberian umpan balik, terlihat bahwa lebih dari separuh yaitu sebesar 55,9%
dari keseluruhan mahasiswa mendapatkan nilai di atas cukup.
Setelah diberikan tindakan yang mendasarkan pada metode pembelajaran
kooperatif dalam tiga siklus, tampak adanya sikap mahasiswa terhadap
perkuliahan matematika menuju ke arah positif, yang selanjutnya dapat
berpengaruh pada motivasi mereka untuk mempelajari matematika dengan baik
dan sungguh-sungguh. Kondisi ini juga nampak dari perolehan nilai akhir mereka.
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Tindakan menggunakan pendekatan kerja kelompok dilakukan dengan
cara mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok dengan anggota dibatasi tidak
boleh lebih dari tiga (3) orang. Kemudian diberi tugas untuk mempelajari konsep
maupun mengerjakan soal-soal dari konsep-konsep yang telah dibahas di kelas.
Strategi ini berhasil memberikan wadah bagi mahasiswa untuk belajar bekerja
sama yang baik dengan orang lain, yang saat ini dengan teman satu kelasnya lebih
dulu walaupun pada awalnya mereka merasa kurang perlu dengan kelompok
belajar ini. Hal ini nampak dari keakraban antar mahasiswa yang mengikuti
perkuliahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Namun demikian strategi
tersebut harus selalu dipantau agar di dalam kelompok tersebut setiap anggota
dapat berpartisipasi aktif
Strategi kerja invividual dilakukan dengan cara memberikan tugas-tugas
yang harus dikerjakan sendiri-sendiri oleh setiap mahasiswa. Tindakan diambil
untuk menjaga agar setiap mahasiswa tetap dapat berperan aktif dalam
perkuliahan. Juga, agar perkembangan pemahaman setiap mahasiswa terhadap
konsep yang telah diberikan dapat diketahui sampai sejauh mana mereka
menguasainya. Di samping itu, untuk memberikan alternatif yang lain bagi
mahasiswa yang memiliki karakter suka bekerja mandiri, hal ini juga dilakukan
berdasarkan masukan yang diperoleh dari pengisian angket.
Pemberian umpan balik sebagaimana yang telah dilakukan dalam studi ini,
menggunakan cara memberikan pembahasan pada tugas-tugas yang diberikan
baik kelompok maupun individual terutama pada hal-hal yang mahasiswa belum
memahaminya atau mereka dalam mengerjakannya masih salah. Selain itu, pada
saat ujian tengah semester pemberian umpan balik juga dilakukan dengan
membahas soal-soal yang masih dikerjakan salah oleh mahasiswa, tetapi tidak
semua soal yang diujikan. Pemberian umpan balik ini dilakukan di sela-sela
pembahasan topik setelah pelaksanaan ujian tengah semester sehingga untuk soal
yang tidak dibahas diberikan penyelesaian tertulis yang bisa dipelajari di luar jam
perkuliahan. Demikian pula untuk ujian akhir semester juga diberikan umpan
balik walaupun pertemuan secara klasikal sudah tidak ada. Pemberian umpan
balik ini dilakukan dengan cara memberikan penyelesaian tertulis dari soal-soal
yang diujikan dengan cara ditempelkan di papan informasi program studi Teknik
Elektro D3.
Dengan strategi pemberian umpan balik seperti yang dipaparkan di atas
ternyata memberikan dampak yang positif bagi mahasiwa. Mereka merasakan
dapat belajar lebih banyak, karena soal-soal yang mereka kerjakan dapat
dicocokkan dengan penyelesian yang telah dibuat oleh dosen, sehingga mereka
dapat mengukur sendiri sampai sejauh mana pemahaman terhadap konsep-konsep
yang telah diberikan oleh dosen dalam perkuliahan Matematika yang mereka
ambil.
Secara keseluruhan apabila dilihat dari proses yang telah dilakukan maka
tindakan yang telah dilaksanakan memberikan dampak yang positif terhadap sikap

Nur Kholis, Penerapan Strategi Pembelajaran ….

39

mahasiswa terhadap perkuliahan Matematika. Mereka menjadi lebih berani
mengemukakan pertanyaan pada saat perkuliahan walaupun belum semua
mahasiswa. Juga, telah terbentuknya kerja sama yang baik di antara mahasiswa.
Di sisi lain, apabila dilihat dari produk yang telah diperoleh dari
pelaksanaan studi tindakan kelas ini maka dapat dikategorikan cukup berhasil. Hal
ini ditunjukkan dengan jumlah mahasiswa yang mempunyai nilai 60 atau lebih
atau masuk dalam kategori cukup baik (C+) sampai amat baik (A) sebanyak 19
mahasiswa dari 34 orang atau sebesar 55,9%. Namun kondisi ini belum
memuaskan karena mahasiswa yang mendapatkan nilai 70 ke atas atau masuk
kategori baik (B) sampai amat baik (A) hanya 3 orang. Dengan demikian dilihat
dari produk, maka pelaksanaan strategi ini perlu pelaksanaan yang lebih intensif
terutama pada saat penyampaian materi diferensial dan integral yang mana nilai
tugas yang diperoleh mahasiswa baik kelompok maupun individual merupakan
yang terendah dibandingkan materi-materi lainnya. Hal ini wajar karena tingkat
kesulitan kedua materi tersebut memang paling tinggi dibandingkan materi-materi
lainnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pada dasarnya strategi pembelajaran kooperatif dan pemberian umpan
balik terbukti berhasil meningkatkan sikap yang positif dari mahasiswa terhadap
perkuliahan Matematika. Indikator keberhasilan ini dapat terlihat dari keaktifan
mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan serta kerjasama di antara mahasiswa
dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dosen berjalan dengan baik.
Indikator lain meningkatnya jumlah mahasiswa yang berani bertanya di dalam
kelas pada saat perkuliahan berlangsung antara siklus I dan siklus II.
Saran
Berdasarkan hasil penerapan strategi kooperatif learning yang memberikan
dampak positif terhadap peningkatan kualitas perkuliahan matematika, dapat
disarankan agar dalam pelaksanaan perkuliahan dasar lainnya dapat menerapkan
model yang telah digunakan dalam perkuliahan Matematika ini. Artinya, dalam
pelaksanaan perkuliahan perlu dimunculkan kondisi pentingnya kerjasama antara
mahasiswa satu dengan lainnya serta pemberian umpan balik yang baik yang
mana mahasiswa merasakan dapat memperoleh jawaban atau penyelesaian dari
permasalahan yang mereka temukan. Kerjasama dapat dibentuk melalui
pemberian tugas-tugas kelompok yang dikendalikan dengan didampingi
pemberian tugas individual. Pemberian umpan balik selalu diberikan pada hasil
pekerjaan dari tugas-tugas yang telah dibuat oleh mahasiswa, apalagi kalau
sampai ada mahasiswa yang bertanya tentang hal-hal yang belum mereka pahami.
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