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Mahasiswa matematika yang mengikuti perkuliahan Teori Fungsi Variabel 

Kompleks (TFVK) mengalami kesulitan dalam pemahaman materi. Hal ini disebabkan 

mahasiswa kurzng memahami konsep-konw:p matematika yang kompleks. Konset; mata 

kuliah TFVK selama ini, "dituangkan" dan "disuapkan" kepada mahasiswa, sehingga 

mahasiswa kurang mampu menginterprestasi sod-soal yang diberikan. Keterlibatan 

mahasiswa juga kurang dalam perkuliahan baik antara dosen dengan mahasiswa maupun 

sesama mahasiswa. 

Untuk mengatasi perrnasalahan tersebut, diduga pendekatan kontruktivis dengan 

membangun diskusi dalam kelompok kecil dapat menanggulangi masalah tersebut. 

Upaya pemecahan melalui perbaikan pelaksanaan perkuliahan perlu dirancang Penelitian 

ke arah perbaikan perlu dilakukan sehingga ditemukan tindakan yang dapat memperbaiki 

penguasaan materi mahasiswa sehingga dapat menkonstruk pengetahuannya sendiri, dan 

membangkitkan aktifitas belajar mahasiswa pada saat penyajian materi kuli.ah dan pada 

saat responsi. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "apakah 

pendekatan kontruktivis melalui setting perkuliahan dengan membangun diskusi dalam 

kelompok kecil dapat meningkatkan mutu perkuliahan TFVK". 

Penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam pene!itian tindakan kelas, Disain 

penelitian mengggunakan model siklus yang dibagi atas dua siklus yaitu siklus pertama 

dan siklus kedua. Sebagai subjek penelitian adalah rnahasiswa Matematika yang 

mengambil mata kuliah TFVK pada semester Januari - Juni 2004 dengan jumlah 

mahasiswa 33 orang. Alat pengumpul data terdiri atas Iembaran observasi, angket, 

catatan lapangan dan tes hasil belajar. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan 

teknik persentase untuk menentukan aktifitas, persentase nilai mutu, dan nilai rata-rata 

hitung untuk menentukan hasil bel~jar.  

Hasil penelitlan yang diperoleh adalah : 

1. Pemberian tindakan dalam setiap bagian kegiatan dalam pelaksanaan perkuliahan 

telah mampu mcmbangkitkan aktifitas belajar mahasiswa. 



2. Adanya revisi dan modifikasi terhadap tindakan telah dapat meningkatkan aktifitas 

positif yang berarti mempertinggi keterlibatan, serta meredam aktifitas negatif yang 

dapat mengganggu perkuliahan. 

3. Setting perkuliahan dengan membangun diskusi dalam kelompok kecil dapat 

meningkatkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan antara mahasiswa 

dengan mahasiswa. 

4. Pada saat mahasiswa diskusi dalam kelompok kecil, rata-rata persentase dari setiap 

kegiatan tergolong tinggi, memberikan pendapat dalam kerja kelompok 67,7%, 

menanggapi pendapat dalam kerja kelompok 62,7, memberikan penjelasan dalam 

kelompok 63,5, dan bertanya pada anggota kelompok 63,s. 

5. Pada saat mahasiswa mempresentasikan hasil kerja kelompok ternyata 

mendengarkarrlmemperhatikan uraian teman mereka, persentase rata-ratanya 97,3. 

tergolong sangat tinggi, sedangkan bertanya dan menanggapi 1 membandingkan rata- 

rata persentase 69,O dan 62,5. 

6. Hasil belajar yang dicapai mahasiswa dari tes hasil belajar I dengan rata-rata hitung 

59,18 sedangkan tes hasil belajar TI dengan rata-rata hitung 66,15. Selanjutnya 

persentase nilai mutu terjadi peningkatan untuk nilai A naik 12,1%, nilai B naik 

15,2% nilai C masih 6,1%, nilai D turun 9,1% dan nilai E turun 24,3%. 



Based on experience in teaching The Function of Complex Variable 
(TFVC) course, it was found that most students in Mathematics Department 
FMIPA UNP have difficulties in interpreting of mathematical concept. Nowadays, 
the concept of TFVC course was "bribed" and "decanted" to the student, so they 
couldn't interpreter their exercises. 

To help overcome this problem, .we can use constructivism approach with 
constructing the small group discuss in mathematics teaching and learning. Trying 
to determine answers to remedial teaching. This research was dedicated to the 
improvement in order there was action. The students construct the knowledge by 
themselves and through active cognitive and social engagement involve learning. 
The purpose of this research was to investigate how constructivism approach with 
constructing small group discusses in mathematics teaching and learning could 
increase the quality of learning TFVC course. 

The tilethod which is used was classroom action research in two cycles. 
Each cycle consisted of the planning, action, observation, and reflection. The 
subjects of this research were 33 students in Mathematics Department UNP 
Padang semester January-June 2004. The tool for gathering data were observation 
sheet, questioned, field note, and test. Data was analyzed by percentage technique 
mean score. 

The result of the research can be summarized as follows; 
1. Given the action all activities in teaching and learning have could active 

engagement involves the students. 
2. There was modification that action increased the positive activities and 

decreased the negative activities. 
3. Setting of teaching and leanling with the small group discuss could increase 

the interaction between the lecturer and the students and discussions w:th 
colleagues. 

4, In small group discuss, the mean percentage of each activities was high to 
explore opinion in discuss was 67, 7, to argrle in working team was 62,7. 
Given explanation in small group 63,5 and asking q~estion in group 63,8. 

5. Based on the students presented the result of working small group, was found 
that listening the explanation their colleague was very high with mean 
percentage 97,3. Where as asking the question 69,O and interruptindarguing 
was 62,5. 

6.  The achievement test of the students was given mean score 59, 18 in the first 
cycle and 66, 15 in the second cycie. Furthermore, percentage of quality value 
became increase. The percentage of A was 12,1 value of B was 15,2 and value 
of C was 6,l value of D and E decreased each of 9,l and 24,3. 

7. From the questionnaire data, it was found that students had agreed with 
constructivism approach in teaching and learning. There were 8 1, 5?'0 positive 
comment. 
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I PENDAHULUAN 

A. Latar Belnkang 

Selarna ini perkuliahan matematika pada umumnya dan khususnya mata 
I 

kuliah Teori Fungsi Variabel Kompleks (TFVK) dilaksanakan secara klasikal 

dan menggunakan metode ekspositori. TFVK merupakan mata kuliah wajib pada 

Jurusan Matematika FMIPA UNP Padang dengan bobot 3 sks, yang 

dilaksanakan 100 menit untuk kuliah teori dan 100 menit kegiatan responsi 

dalam satu minggu. Pada akhir perkuliahan dosen memberikan iugas baik tugas 

I C I I ~ N I I I I ~ I I I I  I I I I I I I I ) ~ I I I  I I I H I I N  11111ll(li1 i ' I ' I I ~ , I I H  ( I ) C ~ ~ O I , ~ I I I I I I  IIIIIIIIII) I l ~ t l l l l ) i ~  ~ i r l ~ t k  1)0r11nl\ 

dikontrol oleh tiln dosen yang terkait. Karena itu kegiatan mahasiswa yang 

dikenal dengan kerja mandiri "sulit" ditentukan efektif tidaknya. Selama satu 

rl l t l~i l  I I C I I I C N I O I  ~ I ~ I I ~ I I I I ~ I I I I  I I , ~ ~ I I I I  NC\ I I IOI I~CI I  ~ I I I I ~  c l i l n k ~ t r l ~ n k n l ~  Hcun1.n ~cl .o~~lnk tli 

seluruh jurusan. Dcngati pc~ltlckalan pc~iibclajaran terscbut ternyata hnsil yang 

diperoleh mahasiswa umumnya tidak memuaskan, baik dari segi kuantitas 

lllilupun kurlli~ns bclnj!itll-. 

Rerdilqnrkan hasil pcngalaman pcncliti selama membina matti kuliah 

TFVK, sertn pcngnlnlnan liln doscn TFVK dilemtlknn bebertlpfi pel-mnstllahnn 

yang harus segera diatasi. Permasalahan tersebut diantaranya hasil belajar 

diperoleh ~nahasiswa dalam mala kuliall 'l'FVK hanya 1,67. (Sumber : Jurusan 



Matem~tika). 

I l n l l ~ k  nlcllpclnllui ilkils J)CIIYCOHO l l l i l ~ i l l ~ l l  ~erscbut, pcnelili m e n g ~ d ~ k ~ n  

pengamatan dan wawancara, ternyata mahasiswa banyak menemui kendala 

dalat~r nlc~lrccal\ku~~ ~llasalall 'l'l;Vl< d a ~ l  k111u11g tcsul~lpil dalulll bcslikis. Mtlsalah 

ini dapat dilihat melalui pola jawaban dari soal-soal yang diberikan dalam ujian 

rnid semester dan ujian semester jawabarl yang tidak logis dan tidak benarnya 

proses berfikir mahasiswa. Masalah lain juga dapat ditinjau dari segi rendahnya 

aktifitas belajar mahasiswa terutama dalam bertanya, menanggapi, dan 

mengemukakan ide, dan sebagainya yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 

Beberapa diantaranya ialah kurangnya penguasaan mahasiswa terhadap materi 

yang diberikan dosen, mahasiswa kurang mampu melakukan interpretasi 

terhadap soal-soal. Dari hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa diketahui 

bahwa mahasiswa kurang berani untuk bertanya langsung pada dosen, 

mahasiswa yang mengalami kesulitan lebih suka menanyakan kesulitan kepada 

mahasiswa lain, dibanding dengan tim dosen, kecenderungan dosen mengajar 

dengan metnde ekspositori. 

Keadaan ini tentu tidak dibiarkan, usaha yang dilakukan tim dosen belum 

mencapai hasil yang optimal. Untuk itu peneliti berusaha melalui perkuliahan 

yang dapat menumbuhkan mahasiswa untuk mengkonstruk pengetahuannya 

sendiri, dosen dapat menyusun dan melaksanakan perkuliahan yang lebih 

konstruktivis daripada tradisional. Salah satunya dengan pendekatan 

konstruktivis. Hakekat dari konstruktivis adalah ide bahwa mahasiswa harus 

menjadikan informasi itu miliknya sendiri. 



M c ~ ~ ~ l ) v ~ . l ~ ~ ~ i l i i i ~ ~  p e i t i ~ ~ ~ l ~ i ~ i ~ g i ~ ~ \  I V I I ~ I I I I I I I ~ I ~  l ic!c~~l i l )nlf l~~ I I IH I IH~~~~LVH ~H IH IN  

I I I I I ~ I I I I I I I I ,  I crll(li1I111~11 i~lr t ilit 111i IWII I~I I I  I I I I I~I~IH~HWII 1111111111 INV.~IIIIVII, 

I I I ~ I I H I ~ I I I I I I \ I I I ~ I I I I  i(Iv, (11111 I ( ~ I ~ ~ I I ~ I I ~ ~ I I  Oil110il\~y111 (I{)N~*II, 1)v11t~I11i i~ lv i~ l i l i l l  H ( I I I~PH~ 

(wiltloltr~ll~:l k o i ~ t i ~ l k l i v i ~  l ~ l ( ~ l i l l ~ i i  ~ ( \ l l i~ lp ,  I)(<I I ~ I I ~ ~ ~ I ~ I I I I I  ((CIIHIIII ~~~~YI I I~ ) I I I I ~ , I I I I  ( l i . ~ k t ~ ~ i  

t l u l ~ r ~ ~ ~  1tclo1110ok kccil 

Bcrdasarkan uraian di alas, nlaka pcncliti ingirl niclakukan pcneliticin 

tindakan kelas. Tindakan yang diycrkirakan dapat merlgatasi permasalahan 

dengan mzncari alternatif pemecahannya, inelalui pendekatan konstruktivis 

dengan membangun diskusi dalam kelompok kecil. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan pada latar belakang, maka 

dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar yang diperoleh mahasiswa masih tergolong rendah. 

2. Rendahnya aktifitas belajar mahasiswa terutama dalam bertanya, menanggapi, 

dan mengemukakan ide. 

3 .  Kurangnya penguasaan mahasiswa terhadap materi yang dibel-ikan dosen. 

4. Mahasiswa kurang mampu melakukan interpretasi terhadap soal. 

5. Mahasiswa tidak berani bertanya pada dosen, cenderung menanyakan 

kesulitan kepada mahasiswa lain, dibanding dengan tim dosen. 

6. Dosen cenderung mengajar dengan metode ekspositori. 



C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka mmusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: "Apakah pendekatan konsrmktivis melalui 

setting perkuliahan dengan membangun diskusi da.lam kelompok kecil dapat 

meningkatkan mutu perkuliahan TFVK?" 



11 TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Mata Kuliah Teori Fungsi Variabel Kompleks (TFVK) 

Mata kuliah Teori Fungsi Variabel Kompleks merupakan mata kulirh 

wajib dari kelompok mata kuliah keahlian dalam ana.lisis yang berbobot 3 sks 

pada Jurusan Matematika FMTPA UNP. Mata kuliah ini melnerlukan mata 

kuliah prasyarat yaitu mata kuliah Kalkuli~s Peubah Ranyak. Dengan 

mempelajari mata kuliah TFVK ini, mahasiswa diharapkan dapat mempelajari 

lcbih luas tentang bilarigan koniplcks, I'urigsi, turunan, dan integral kompleks 

serta memahami penerapannya di bidang lain, dan marnpu 

~iicnunibul~kcl~iba~ngktln apl.csitlsi dun 111illi11 nlnhtlsiswa dtlla111 bidang 

ni~~lcrnatika. 

2. Pendekatan Kontruktivis 

'I'cori bcltijr~r riiil~cri~n~iku sr~r~~l)ai sili~t i n i  pildn umurnnyn rllcrigikuti tigt~ 

filsafat helajar yaitu : 

11, Alirnn I<ugnitif dcngnn l)om ~ukoll~lyu I'ii~gct, Browncr, dtul Vigolsky. 

b. Aliran OeIujur- bc11avi0r.is1 dcligari 10k0li I;islier*, Bandura, Loreita, dan lain- 

lain. 

c. Pembelajaran sosial. 

Menurut Piaget, komponen sentral dalam teori belajar dan berpikir 

adalzh kcduanya melibatkan partisipasi siswa. Pengetahuan tidak melulu 



ditransmisikan secara verbal, tetapi hams dikontruksikan dan dii-ekontruksikan 

ulang oleh siswa secara aktif (Anonim, 1996:4). 

Teori yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian Piaget dinamai 

dengan Kontruktivisme. Aliran ini berpendapat bah~va mahasiswa membentuk 

sendiri pengertiannya secara aktif dan peran pendidik dalam pembelajaran 

adalah motivasi mahasiswa mengembangkan pengetahuan yang dimiliki lebih 

mendalam dan lebih rinci (Strommen, 1992 : 3). 

Konstruktivisme memandang matematika sebagai aktivitas manusia 

(human activity) yang fallible (bisa salah) bukan kumpulan struktur yang benar 

absolut yang eksternal terhadap manusia. Baik kebenaran matematika maupun 

keberadaan objek matematika harus diwujudkan scbagai hasil konstruksi atau 

cara mengkustruk. Ini berarti bahwa konstruksi matematika dibutuhkan untuk 

menghadirkan kebenaran atau keberadaan sebagai penolakan terhadap cara 

pembuktian berdasar kontradiksi. Bagi konstruktivis pengetahuan hams 

dihadirkan melalui bukti yang konstruktif berdasar pada logika konstruktif, dan 

makna dari istilah benda matematis, yang terdiri atas prosedur formal yang 

digunakan untuk mengkonstruk. (Ernes, P., 1991). 

Selanjutnya Tyler (1996) mengeinukakan pendekatan kontruktivis 

merupakan rangkaian strategi kegiatan pembelajaran di kelas melalui tiga fase, 

yang diawali dengan fase eksplorasi, fase pcngenalan konsep, dan fase aplikasi 

konsep. Sedangkan rangkaian ke,giatan perkuliahan dengan pendekatan 

konstfuktivis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen menilai kegiatan 

(.I 



perkuliahan dengan mengajak mahasiswa memahami materi dimulai dari apa 

yang telah diketahui mahasiswa.. Dosen dapat rnelakukan pembelajaran 

langsung (mempresentasikan pelajaran) kemudian mengorientasikan mahasiswa 

pada masalah. Setelah itu, memberi kesempatan mahasiswa untuk berpikir 

secara individual. Dosen mengelilingi kelas, melayani mahasiswa jika ada 

pertanyaan. Setelah itu mahasiswa dipersilakan berdiskusi dalam kelompok- 

kelompok kecil. 

Penganut teori konstruktivis menganjurkan pentransferan model 

pengajaran dan pembelajaran efektif ini keaktifitas sehari-hari di kelas, bai k 

dengan cara nlelibatkan mahasiswa dalam tugas-tugas kompleks, maupun 

membantu mereka mengatasi tugas-tugas terebut dan melibatkan mahasiswa 

dalam diskusi kelompok kecil yang heterogen, dimana mahasiswa yang lebih 

pandai membantu mahasiswa yang kurang pandai dalam menyelesaikan tugas- 

tugas kompleks tersebut. 

3 ,  lt~\pliki~si lPt:~~tlckl~h~t~ Kot~~~.iikIivis I C ? I * I I ~ I ( I ~ I ~  l ) c ~ - k i t l i ~ ~ l ~ i ~ ~ ~  '1'I;VK 

dosen, tidak terkecuali kontruktivis. Pengetahuan yang dimiliki seseorang 

merupakan basis baginya untuk membangun pengetahuan berikutnya. Pendapat 

ini sangat pas unluk di~criipkan pada nlalcmatika (mata kuliah TFVK). Qleh 

sebab itu dosen matematika perlu mengetahui konsep-konsep apa yang telah 

dipunyai oleh mahasiswa terutanla konsep-konsep yang berkaitan dengan bahan 



yang hendak dipelajari oleh mahilsiswa dan bagaimana mereka membuat 

hubungan antara konsep-konsep tersebut. 

Dosen dapat mengaktifkan kegiatan mahasiswa mengkonstsuk, dengan 

memberikan kesempatan mereka untuk menyelesaikan soal yang dipilihnya 

sendiri dan memberi bantuan seperlunya jika diminta. Dosen sebagai fasilitator, 

kemudian mahasiswa kembali bekerja secara individual untuk mengerjakan 

soal-soal, atau tes. Melalui langks~h-langkah tersebut mahasiswa dibimbing 

untuk membentuk pemahamannya tentang konsep TFVK. Dengan demikian, 

suatu konsep TFVK tidak "dituangkan" dan "disuapkan" kepada ~nahasiswa. 

Mahasiswa secara aktif mempelajari konsep TFVK .tersebut. 

Pendekatan kontrulctivis dalam perkuliahan TFVK menerapkan 

pembelajaran kooperatif. Menurut Sutawijaya, (2002: 356) pembelajaran 

kooperatif merupakan salah satu alternatif yang perlu digalakkan dalam 

kontruktivisme kal-ena pertimbangan berikut: 

a. Pebelajar yang sedang menyelesaikan masalah bersama-sama dengan teman 

sekelas (kelompoknya) dalam kegiatan diskusi kelompok hams menyatakan 

bagaimana masing-masing melihat masalah dan bagaimana 

merancang penyelesaiannya. 

b. Menjelaskan sesuatu kepada teman biasanya mengarah kepada pebelajar 

untuk melihat sesuatu lebih jelas dan sering kali tidak menemukan 

kekonsistenan pada pikirannya sendiri 

c. Ketika suatu kelompok kecil menerangkan solusinya ke seluruh kelas, 



kelompok itu memperoleh kcsempatan yang berharga untuk mempelajari 

hasil yang mereka buat. 

d. Mengetahui bahwa ada teman sekelompok belum bisa menjawab akan 

meningkatkan kegairahan setiap anggota kelompok untuk mencoba 

menemukan jawabannya. 

e. Keberhasilan suatu kelompok menemukan suatu jawaban, akan 

menumbuhkan motivasi mereka untuk menghadapi masalah ban. 

Dalam kaitannya dengan perkuliahan TFVK Davidson (1990: 52 - 53) 

mengemukakan antara lain sebagai berikut: 

1) Masalah-masalah matematika (TFVK) idealrlya cocok untuk diskusi 

kelompok sebab memiliki solusi yang dapat didiskusikan secara obyektif. 

2) Matematika (TFVK) dapat didiskusikan dengan beberapa cara yang berbeda 

dan pebelajar dalam kelompok dapat mendiskusikan manfaat penyelesaian 

dengan cara yang berbeda. 

3) Ruang lingkup matematika dipenuhi dengan ide-ide yang menarik dan 

menantang yang bermanfaat bila didiskusikan. 

Untuk ukuran kelompok Slavi~i (1995: 5), Davidson (1990: 56 - 57) 

menyarankan ,untuk menggunakan sejumlah empat orang anggota dengan 

kemampuan berbeda dalam setiap kelompok. Berdasarkan uraiar, di atas maka 

setting pei-kuliahan dibangun dengan diskusi dalam kelompok kecil yaitu empat 

orang, dengan pertimbzngan bahwa anggota kelompok cukup hcsar dalam 

membangkitkan ide-ide dan menyelesaikan masalah-masalah, cukup sederhana 
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untuk mengarahkan mereka, beraktifi tas. 

Aktifitas perkuliahan dala ke:lompok kecil memainkan banyak peran 

dalam perkuliahan. Dalam satu pertemuan tertentu pembelajaran dapat 

digunakan untuk tujuan yang berbeda. Sebagai misal, dalam satu pelajarm 

tertentu, mahasiswa bekerja sebagai kelompok-kelompok yang sedang 

berupaya menemukan sesuatu. 

B. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori di atas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

1. Pendekatan kontruktivis melalui setting perkuliahan dengan membangun 

diskusi dalam kelompok kecil cocok digunakan dalam perkuliahan TFVK. 

2. Pendekatan konstruktivis merupakan cara yang efektif dalam mela&sanakan 

perkuliahan sehingga meningkatkan mutu perkuliahan TFVK. 

3. Pendekatan konstruktivis dapat melengkapi rindakan yang diberikan 

sebelumnya guna meningkatkan mutu perkuliahan TFVK. 



A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui apakah pendekatan konstruktivis melalui setting perkuliahan 

dengan rnembangun diskusi dalam kelompok kecil cocok digunakan dalam 

perkuliahan TFVK. 

2. Mengetahui apakah pendekatan kontruktivis merupakan cara yang efektif 

dalam melaksanakan perkuliahan sehingga meningkatkan nutu perkuliahan 

TFVK, 

3. Mengetahui apakah pendekatan konstruktivisme dapat melengkapi tindakan 

yang diberikan sebelumnya guna meningkatkan mutu perkuliahan TFVK. 

B. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Mahasiswa Jurusan Matematilca dalam peningkatan pemahamannya 

terhadap mqta kuliah TFVK dan pengembangan sikapnya dalam 

mengkonstruksi pengetahuannya. 

2. Dosen Jurusan Matematika dapat menerapkan pendekatan kontruktivis 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa pada mata 

kuliah V V K .  



IV METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan kepada masalah yang ingin diteliti maka jecis penelitian ini 

disebut Penelitian Tindakan Kelas (I'TK). PTK merupakan bentuk penelitian 

yang bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan di kelas melalui metode 

ilmiah. Dalam ha1 ini tindakan yang d'lberikan adalah setting perkuliahan dengan 

membangun diskusi dalam kelompok kecil. Selarna penelitian berlan,~xng 

peneliti melihat perubahan-perubahan kegiatan dalam proses pembelajaran 

matematika. 

Menurut Depdikbuc! (1999:8), PTK bersir'al "self-evaluatif, yaitu 

modifikasi-modifikasi dilakukan secara kontinu dan berlangsung secara terus 

menerus oleh dosen (peneliti) yang tujuannya adalah untuk peningkatan dan 

perbaikan dalam praktek nyatanya. PTK bersifat luwes atau fleksibel 

sebagaimana halnya sifat penelitian kualitatif. Jadi perubahan-perubahan bisa 

dilakukan selama proses berlangsung. 

B. Subyek dan Obyek Penelitian 

Sebagai subyek penelltian ini adalah mahasiswa S1 Program Studi 

Matematika Jurusan Matematika FMIPA UNP yang mengambil mata kuliah 

TFVK pada semester Januari - Juni 2004. Mahasiswa yang dipilih adalah 

mahasiswa yang baru mengikuti mata kuliah TFVK, dalam arti tidak mengulang 
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dan tidak memperbaiki nilai. Jumlah mahasiswa pada penelitian ini adalah 33 

orang. Sebagai obyek penelitian adalah kegiatan mahasiswa mengikuti proses 

perkuliahan, kesiapan tim dosen mengajar, dan hasil bclajar. 

R~illcnllgn~l Pc~lclili~rll 

Penclilinn yang dilaktr knn nlcrupclktln pcnclitian tindakan kclns (action 

research) dengan disain model siklus yang diajukan oleh Kemmis dan M c  

Taggart dari Deakin University Australia (Depdikbud, 1999 : 20). Langkah- 

langkah dalam disain ini terdiri dari satu rangkaian yang disebut siklus. Satu 

siklus terdiri dari : perencanaan, tindallan, observasi, dan refleksi. Tindakan yang 

akan diberikan adalah melaksanakan setting perkuliahan dengan inembangun 

diskusi kelompok kecil pada mata kuliah T F W .  Banyaknya siklus yang 

dilaksanakan adalah dua siklus (2 siklus dilakukan pada 12 kegiatan responsi, 

masing-masing siklus I, enam minggu dan siklus 11, enam minggu). Tindakan 

diawali pada siklus 1. Pada siklus I1 fokus tindakan adalah memperbaiki 

permasalahan yang muncul pada siklus I. Di akhir siklus dilaksanakan tes hasil 

belajar. 

1. Setting Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dua kali dalam semin~gu  masing-masing 100 m~fiit .  

Tatap nluka T unti~k teori dan tatap muka TI untuk responsi, dilaksanakan 

selama empat belas minggu efektif, termasuk dua kali ujian. 



Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dirancang melalui empat tahap, yaitu : perencanaan 

(persiapan), tindakan, observasi, refleksi. 

a. Perencanaan (Persiapan) 

Pada tahap ini dipersiapkan apa yang dibutuldcan dalanl pelaksanaan 

penelitian, baik untuk siklus I, Il. 

1) Tahap Penyajian Materi 

a) Menyusun rencana perkuliahan sesuai dengan silabi yang berlaku. 

b) Menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) untuk mata kuliah 

TFVK. 

c) Mengkaji konsep-konsep yang &an diberikan dan menyusun 

pendalaman materi. 

d) Menyusun lembar observasi untuk mahasiswa. 

e) Menyiapkan buku sumbe:r yang dapat digunakan untuk mendukr:iig 

materi perkuliahan yang akan disampaikan. 

2) Tahap Responsi 

aj Memilih soal-soal di dalam buku wajib dan buku anjuran untuk 

disajikan dalam diskusi kelompok. 

b) Menentukan kelompok kecil, satu kelompok beranggotakan empat 

orang dengan tingkat kemampuan berbeda. 

c) Menyiapkan lembar observasi untuk mahasiswa. 

d) Merancang alat evaluasi, berupa tes hasil belajar. 



e) Menyusun angket tentang jalan perkuliahan. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dimulai pada minggu 

ketiga semester Januari - Juni 2004 dengan lama pengamatan empat belas 

minggu (yang terdiri dari empat belas kali pertemuan). Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan mutu perh~liahan pada mata kuliah TFVK. 

Selama penelitian ini, diadakan dua kali tes hasil belajar, yaitu pada 

minggu ke sembilan dan keenaln beias. 

Rencana tindakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan atas 

dua bagian, yaitu tahap penyajian materi, dan tahap responsi. 

1) Tahap Pelaksanaan Penyajian Materi 

Salah satu dari tim dosen rrlelaksanakan perkuliahan teori terdiri atas 

pemberian informasi berupa : 

a) Pendahuluan, berupa apersepsi 10 menit. 

b) Penyajian 30-40 menit dosen menyampaikail materi baru sesuai 

dengan materi yang telah dipersiaplcan dalam SAP. 

c) Penerapan 30-40 menit mahasiswa melahkan pendalaman materi 

dengan cara mengerjakan soal-soal yang berbentuk uraian yang 

telah dipersiapkan dosen, tim dosen memonitor 

d) Penutup, pemberian rangkuman bersama dosen dari mahasiswa 10 

menit. 

Tahap pelaksanaan penyajian materi untuk masing-masing siklus 



sama. Tahap penyajian materi dan penerapan berlangsung selama 80 

menit untuk setiap pertemuan. Pada pertemuan kedua dan seterusnya, 

sebelum penyajian materi dosen terlebih dahulu rnengurnpulkan tugas 

yang diberikan dosen. Dosen memberitahu agar mahasiswa 

membentuk kelompok pada kegiatan responsi. 

Pada tahap ini juga akan dipantau peningkatan aktifitas rnahasiswa 

sebagai akibat langsung dari tindakan pada kegiatan responsi. 

Tahap Responsi 

Pelaksanaan tindakan pada tahap responsi untuk masing-masing siklus 

adalah : 

a j  Siklus I 

Dalam tahap ini salah satu tim dosen mengelompokkan 

mahasiswa dalam kelompok, yang terdiri atas empat orang 

dengan pembagian kelompok secara acak. Mereka sendiri yang 

memilih anggota kelompok. Mernbagikan lembaran soal untuk 

diskusi. (Mereka hams cluduk sesuai dengan kelompok yang telah 

dibentuk). Kemudian dosen mengawasi, membantu diskusi dari 

kelompok yang mungkin macet bersama-sama dengan tim doseri, 

dan sekaligus juga sebagai observer untuk mengamati keefektifan 

diskusi (keseriusan dalam mengerjakan soal-soal). 

) Siklus I1 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, belum terdapat perubahan 
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tingkah laku pada mahasiswa. (belum tampak perubahan aktifitas 

seperti yang diharapkan), dan hasil ujian pada siklus I belum 

mencapai tingkat penguasaan materi maka tindakan berikutnya 

adalah merubah susunan anggota kelompok pada siklus I, tetapi 

memperhatikan kemampuan (tinggi, sedang, rendah), mereka 

tetap bebas memilih teman sekelompok. Dosen membagi lagi 

lembaran soal diskusi. Setiap kelompok dipandu salah satu dari 

anggota kelompok untuk membantu jika macet. Dosen berperan 

sebagai fasilitator saja. Pada siklus 11 ini, tim dosen sekaligus juga 

sebagai observer. 

c. Observasi 

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan tentang peningkatan 

mutu perkuliahan TFVK. Indikator peningkatan mutu dapat dilihat 

melalui : 

1) Peningkatan persentase ms~hasiswa yang memperoleh nilai baik. 

2) Meningkatnya aktifitas ma hasiswa. 

3) Meningkatnya interaksi positif antar sesama mahasiswa dan antara 

mahasiswa dengan tim dosen. 

Observasi dilakukan segera atarl bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Subyek observasi adalah dosen, mahasiswa, dan satuan acara perkuliahan. 

Obyek observasi adalah dilaksanakan tidzknya rencana yang telah 

ditetapkan, sesuai tindakan dengan perencanan, dan berdampak tidaknya 



tindakan yang dilakukan. Observasi dilakukan dengan menggunakan 

lembar observasi pada setiap pertemuan siklus. 

d. Refleksi 

Ref'leksi dilaksanakan oleh seluruh tim dosen segera setelah pertemuan 

atau perkuliahan selesai. Dalam refleksi dilakukan pengajuan data selama 

observasi. Data dianalisis, dievaluasi, dan akhirnya ditetapkan mana yang 

perlu direvisi dan mana yang tidak, dan apakah tindakan yang dilakukan 

pada siklus tersebut sudah tepat atau belum. 

Hasil Akhir 

Setelah seluruh siklus (I, 11) selesai dikerjakan, dilakukan analisis total, 

dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya (dengan metode ekspositori) 

dan diimplementasikan pada minggu terakhir ntuk konfirmasi hasil penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu 

observasi, angket (untuk mahasiswa), catatan lapangan dan tes. Alat 

pengumpulan data pertarna berupa lembaran observasi untuk mengamati aktifitas 

mahasiswa pada penyajian materi darl respotlsi. Kedua berupa lembaran angket 

yang diberikan kepada mahasiswa yang berisi tentang pendapat mahasiswa untuk 

mengukur prilaku tim dosen dalam proses perkuliahan. Ketiga, catatan lapangan 

yang berisikan kelemahan-kelemahan yang ditemui selama pengamatan dan 

rencana perbaikan untuk pengamatan berikutnya. Keempat, adalah lembaran tes 

hasil belajar. Setiap selesai enam kali pertemuan (akhir siklus) diadakan tes. 
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E. Instrumentasi 

I .  Kesiapan tim dosen 

Kzmampuan dan prilaku tim dosen akan dicek mela!ui angket yang diberikan 

kepada mahasiswa pada akhir perkuliahan setelah selesai tahap sihlus. 

2. Satuan Acara Perkuliahan ( S N )  

SAP yang telah disusun oleh dosen akan diberikan dengan cunla-cuma kepada 

seluruh mahasiswa. Instrumcn ini dibuat dengan selengkapnya dan dibagikan 

kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dilaksanakan, sehingga mahasiswa 

dapat mempelajari sendiri di kelompok di rumah. 

3. Materi pendalaman 

Materi pendalaman berupa soal-soal dibagikan kepada scluruh o~ahasiswa 

dengan cilma-cuma. (lihat lampiran 1) 

4. Lembar observasi mahasiswa untuk mengukur partisipasi mahasiswa yang 

dilihat keterlibatan mahasiswa dalarn perkuliahan, keaktifan mahasiswa 

dalam diskusi kelompok. 

5. Tes pendapat mahasiswa 

'l'cs pcndilpal mal~clsiswa bcl~upo allgkcl bcrisi port:ulyann ~ l n t u k  mcngukur 

perilaku tim dosen dalarn proses perkuliahan. Instnimen ini terdiri dari empat 

dimensi; penguasaan materi dan lainnya prilaku mengajar secara umum, 

suranl korncrltar ~litlllirsisw~r (arlgkct dal~ilt dilillat dala~n lanlpirurl 5) . 

6. Tcs hasil belajar 

Mnsil dnri tes llnsil helnjnr tlip,\~nnki~n I I I I ~ I I ~  111elih~t hn8il helniflr dnn perflentnfle, 

penyebaran maleri bcrtlils;~rkt~n kri~cria yilllji telnh ditetapknn setelah diberi 
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tindakan. Soal-soal tes l~asil belajar dapat dilihat pada lampiran 6. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik persentase, yaitu 

membandingkan yang muncul terhadap keseluruhan dikalikan 100 %. Persentase 

aktifitas mahasiswa pada suatu komponen ditentukan dengan menghitung jumlah 

mahasiswa yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh mahasiswa yang hadir pada 

waktu itu. Kriteria penentuan aktifrtas dari mahasiswa dapat dikategorikan sebagai 

berikut : 

1. 0 % - 20 % tergolong sangat rendah. 

2. 21% - 40% tergolong sangat rendah. 

3. 41 % - 60% tergolong sangat sedang 

4. 61% - 80% tergolong sangat tinggi. 

5. 8 1% - 100% tergolong sangat sangat tinggi. 

Seda.ngkan untuk hasil belajar, dengan menghitung jumlah mahasiswa yang 

mendapat suatu nilai mutu tertentu dibagi dengan jumlah mahasiswa yang 

mengikuti tes pada waktu itu. Adapun kaitan antara range dengan nilai mutu 

adalah : 

A. SO 5 nilai I 100 

B. 65 < nilai < 80 

C. 55 < nilai 165 

D. 4 1 5 nilai 1 55 

E. Nilai < 41 



V HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil dan Pembahasan pada Siklus I 

1. Refleksi Awal 

Berdasarkan latar belakang masalah yang relah dikemukal~an tersebut, 

terlihat bahwa mahasiswa banyak menemui kesulitan dalam memahami 

materi Teori Fungsi Variabel Kompleks (TFVK). Selama membina mata 

kuliah TFVK telah banyak usaha yang dilakukm dalam melengkapi dan 

menyempurnakan perangkat perkuliahan seperti membuat SAP, merevisi 

silabus. Selai itu dalam pelaksanaan proses perkuliahan, peneliti telah 

melakukan berbagai penyempurnaan baik dari segi materi tugas terstruktur 

maupun tugas mandiri. Namun semuanya itu belum memberikan hasil yang 

optimal terhadap hasil belajar. Hal ini dapat dilihat dari nilai mahasiswa 

setiap semesternya di samping itu aktifitas belajar mahasiswa belum optimal. 

Untuk mengatasi ha1 ini perlu dirancang suatu strategi pengajaran 

yang diperkirakan dapat mengatasi permasalahan, peneliti memi lih strategi 

pendekatan konstruksi melalui setting perkuliahan dengan membangun 

diskusi dalam kelompok kecil. 

2. Perencanaan 

a. Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Matematika 

F'MlT'A UNP yang mengikuti perkuliahan TFVK pada semester Januari - 

Juni 2004 yaitu dengan jumlah mallasiswa 33 orang. 



b. Personal yang Terlibat dalam F'enelitian 

Dalam penelitian ini melibatkan dosen yang mengajar mata kuliah 

matcri pcndalaman, Jan rcsporisi dcngan membangun diskusi dalam 

pcrsiapari scbagai bcrikut : 

1) Mengkaji silabus mata kuliah TFVK guna mempersiapkan materi 

perkuliahan. 

2) Menyusun Satuan Acara Perkuliahan untuk mata kuliah TFVK. 

3) Mengkaji konsep-konsep yang aka11 diberikan dalam menyusun 

materi pendalaman. 

4) Memilih soal-soal dibuku wajib dan anjuran untuk disajikan dalam 

diskusi kelompok. 

5) Menyiapkan lembar observasi. Lembar observasi berguna untuk 

mencatat aktifitas mahasiswa selama perhliahan baik yang positif 

maupun negatif. 

6) Merancang alat evaluasi berupa tes hasil belajar. 

7) Menyusun angket tentang pendapat mahasiswa selama perkuliahan 

TFVK. 



3. Pelaksanaan 

I ' c ~ l l l l i ~ t ~ ~ l ~ \ i r ~ ~  1,ctllc.lili1111 I I I ~ I I I I ~  silil11s O C I . ~ I I I ~ ~ ~ I  ( l i l i \ ~ l I ~ \ i  I I I I ( I I I  ll\il\gy 

lic!lip,~l sc.llla~lr!l , ) I I I I I I I I I ~  . J111l i  '2004 (1(*11p,1111 I I I I I \ I I  1)~11p,111i1t111\11 rlllllll l l l i ~ l f l ~ t ~ .  

I'enclitian ini bcrtujuan u n l u k  nieningkalkan kualitas, pembela.jaran pada mata 
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yang akan dilaksanakan kepada mahasiswa yakni selama penyajian 

materi, mahasiswa mengerjakan inateri pmdalaman untuk setiap 

pcrtemuan. 

2) Menjelaskan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang akan digumkan 

mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. 

3) Dosen menjelaskan materi perkuliahan sesuai dengan silabus dan 

materi ajar yang telah diberikan dalam SAP. Dalam menjelaskan 

materi dosen selalu berusaha melibatkan mahasiswa agar aktif. Hal ini 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga 

mahasiswa dapat mengkonstruksi pengetahuan tentang materi yang 

diberikan. 



4) Dosen memberikan materi pendalaman kepada setiap nlahasiswa, 

yang berisi soal latihan yang pertanyaan dibuat secara terstruktur 

schingga mahasiswa dapat membangun sendiri pengertian materi 

yang diberikan. 

5) Setelah soal-soal materi pendalaman dikerjakan, mahasiswa disuruh 

inengerjakan dan ~nenjelaskan ke depan. 

6) Memberikan tugas rumah setiap akhir pertemuan. 

7) Memberikan tugas mandiri berupa bacaan dalam bulcu sumber yang 

telah ditetapkan. 

8) Melaksanakan ujian untuk akhir siklus I. 

b. Pelaksanaan Responsi 

1) Di awal perkuliahan, dosen mengelompokkan mahasiswa yang 

beranggotakan empat oriing pada kelompok. Mahasiswa diberi 

kebebasan memilih anggotanya sendiri dalam satu kelompok. 

2) Dosen memberikan lembaran soal-soal untuk dikerjakan dalam 

kelompok. 

3) Dosen menyuruh mahasiswa diskusi kelompok. 

4) Dosen mengawasi, membantu jika jalan diskusi kelompok macet. 

5) Dosen memilih secara acak. kelornpok untuk mempresentasikan solusi 

dari soal yang diberikan. 

6) Mahasiswa diberi kesempatan menyamakan perseysi tentang solusi 

dari soal yang diberikan. 



7) Menyimpulkan hasil latihan yang telah dilakukan. 

4. Pengamatan 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ada empat macam yaitu, lembzran observasi, 

angket, catatan lapangan, dan tes. 

1) Lembaran observasi 

Data kuantitatif pada pcnclitian ini adalah data tcntang aktifitas 

~nahasiswa pada saat penyajian materi perkuliahan dan responsi yang 

isinya aktifitas positif dan negatif yang diamati dari mahasiswa. 

Sebagai observer adalah tim dosen yang sekaligus sebagai tim 

peneliti, mengamati dari awal samyai akhir pada setiap pertemuan. 

Aktifitas positif yang diamati adalah : 

a) lnteraksi mahasiswa dcngan dosen, yaitu jumlah mahasiswa vang 

bertanya pada dosen dan jumlah mahasiswa yang merespon 

pertanyaan dosen. 

b) Menyempurnakan jawaban teman. 

c) Interaksi mahasiswa dengan temannya yaitu jumlall mahasiswa 

yang berdiskusi sesamanya dalam satu kelompok kecil. 

d) Mengerjakan latihan. 

e) Memperhatikan penjelesan dosen. 

f) Menyelesaikan soal ke depan dan mempresentasikan. 



Sedangkan aktifitas negatif adalah terlambat masuk kelas, 

mengontrol / bercanda, melamun / mengantuk, minta izin keluar, 

bersikap acuh. Semua aktifitas di atas dicatat oleh tim peneliti yang 

berada di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung. Data 

aktifitas dicatat pada lembaran observasi 

2) Angket 

Angket diberikan pada mahasiswa pada akhir pelaksanaan 

siklus I dalam bentuk angket terbuka. Fungsinya adalah untuk 

mengetahui pendapat mahasiswa terhadap pelaksanaan siklus I baik 

dari segi keuntungan yang didapatkannya serta kelemahan yang 

dirasakan terhadap perlakuan yang diterinla selama siklus I .  Hasil dari 

angket digunakan untuk menyempurnakan tindakan dilakukan pada 

siklus berikutnya. 

3) Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dilakukan terhadap setiap bagian tindakan 

yang dilaksanakan pada saat penyajian materi perkuliahan dan 

responsi di kelas. Catatan lapangan berisi kelemahan yang hams 

diperbaiki untuk pertemuan berikutnya disertai cara mengatasinya. 

Berdasarkan catatan lapangan yang dibuat dapat membantu dalam 

mcmbuat rcflcksi terlladap llasil pclaksanaan yang telah dilakukan. 

4) Tes 

'I'cu tlil)c~.iki~r~ \ I I I [ L I ~  I I I ~ I I ~ C ( ~ I ~ I \ I ~  l i~~gkul pcnguau~un llltllcri ytlnW 

telah diberikan di akhir siitlus I .  



b. Data dan Analisis Data 

1) Hasil Observasi 

a) Observasi pada Saat Kegiatan Penyajian Materi Kuliah. 

Data aktifitas mahasiswa dicatat oleh observer dalam 

lembaran observasi. Data persentase aktifitas mahasiswa selama 

penyajian materi dan responsi lihat lampiran 3 dan 4. 

Data tentang aktifitas mahasiswa pada saat penyajian materi 

kuliah, responsi dapat diplot hubungan antara persentase aktifitas 

mahasiswa dengan urutan setiap pengamatan. Hubungan tersebut 

dilukiskan secara diskrit. Persentase aktifitas ditempatkan pada 

sumbu vertikal dan pengamatan ditempatkan pada sumbu 

horizontal, seperti terlihat pada gambar 1 berikut : 

Gambar 1. Persentase Aktifitas Positif pada Penyajian Materi 
Perkuliahan pada Siklus I. 

Pada gambar 1, terlihat aktifitas mahasiswa dalam 

memperhatikan penjelasan dosen (Al) persentasenya tinggi dan 



cenderung meningkat, berarti mempunyai kesericsan yang tinggi 

dalam memperhatikan penjelasan dosen. Rata-rata persentase A1 

adalah 93,s. Aktifitas mahasiswa bertanya kepada dosen (A2) 

persentasenya sangat rcndah, tapi cenderung meningkat. Rata-rata 

persentase A2 19,s. Ahifitas mahasiskva menanggapi pertanyaan. 

(A3) persentasenya masih rendah walau cenderung meningkat 

dengan rata-rata persentase A3 adalah 36,s. 

Aktifitas mahasiswa mengerjakan latihan (144) sangat tinggi 

dengan rata-rata perser~tase 88,3. Aktifitas mahasiswa berdiskusi 

dengan teman (As) sedang, dengan persentase 60,s. 

Aktifitas mahasiswa menyempurnakan jawaban teman (A6) 

tergolong sangat rendah, dengan persentase rata-rata 20,3. 

Aktifitas mahasiswa menyelesaikan soal ke depan (A,) dengan 

rata-rata persentase 28,5. 

Dari data pada persentase aktifitas mahasiswa pada saat 

penyajian materi perkuliahan juga dapat diplot hubungan 

persentase aktifitas negatif pda setiap pengamatan. Hasil dari plot 

data dapat diperhatikan gambar 2 berikut : 



Gambar 2. Persentase Aktifitas Negatif Mahasiswa pada 
Penyajian Materi Perkuliahan pada Siklus I. 

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat dikemukakan bahwa 

semua indikator aktifitas negatif mahasiswa untuk setiap 

pertemuan pada kegiatan penyajian materi perkuliahan berada 

pada daerah kriteria sangat rendah. Rata persentase untuk 

terlambat masuk (N1) adalah 9,8. Untuk bercanda dengan teman 

(N2) adalah 10,3. Melamun / mengantuk (N3)  1,5 dan minta izin 

keluar (N4) 4,7. Diantara aktifitas negatif yang paling menonjol 

terlihat pada aktifitas bercanda dengan teman. 

Jadi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa belum 

semua aktifitas mahasiswa dapat dioptimalkan tetapi telah terjadi 

peningkatan ke arah yang lebih baik. 

b) Hasil Observasi pada saat kegiatan responsi 

Berdasarkan data tentang kegiatan mahasiswa selama 

pemberian responsi dapat dijelaskan beberapa ha1 tentang 



kegiatan diskusi kelompok kecil, seperti terlihat pada gambar 3 

berikut : 

Gambar 3. Persentase Kegiatan Mahasiswa dalam Diskusi 
Kelompok Kecil pada Siklus I 

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa aktifitas dalam 

berdiskusi dengan teman sekelompok yaitu memberikan pendapat 

dalam kerja kelompok (K11) tergolong sedang dengan rata-rata 

persentase 51,3. Menanggapi pendapat dalam kerja kelompok 

(Kzl) juga tergolong sedang dengan rata persentase 47,7. Bertanya 

pada anggota kelompok (&I) tergolong rendah dengan rata-rata 

persentase 30,3. Memberikan penjelasan dalam kelompok (GI) 

sangat rendah dengan rata-rata persentase 16,5, sedangkan 

bersikap acuh hanya ada pada pertemuan 1 dan 2 dengan 

persentase sangat rendah dengan rata-rata 1,7. 

Berdasarkan data tentang kegiatan mahasiswa selama 

mempresentasikan hasil kerja kelompok dapat dilihat pada 

gambar 4 berikut : 



Gambar 4. Persentase Kegiatan Mahasiswa Mempresentasikan 
Hasil Kerja Kelompok pada Siklus I 

Berdasarkan data pada gambar 4 terlihat bahwa kegiatan 

yang menonjol dengan persentase yang sangat tinggi adalah 

mendengarkan / memperhatikan uraian (K21) dengan rata-rata 

persentase 94,5, sedangkan persentase yang hampir tidak ada 

adalah mengobrol 0(24) yang hanya muncul pada pertemuan 1, 

sedangkan persentase bertanya (K22) dan menanggapi I 

membandingkan (K23) masih tergolong rendah dengan masing- 

masing persentasenya adalah 15,7 dan 25,2. 

2) Hasil Angket 

Pada akhir pelaksanaan siklus I diberikan angket kepada 

mahasiswa. Tujuan pemberian angket adalah untuk mengetahui secara 

langsung pendapat mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan yang 

telah dilaksanakan selama siklus I. Melalui pendapat tersebut dapat 

diidentifikasi perrnasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam mata 

kuliah TFVK. 



Dari segi pemahaman mahasiswa terhadap materi TFVK dapat 

diiderllilikasi belwrapa pcr~~lasultlllan, di antaranya kesulitan 

~~lallasivwa Jalalll I I I C I I ~ ~ ~ I I ~ I ~ I S ~ S  I I I ~ I ~ C I . ~ ,  scl1illgg11 kctika Clil~li~llu u111uk 

~ n c n l h n ~ i ~ ~ ~ n  pcngct.lian y ntip, ndn, nli~llosiswn Icrbcnlur, Mnlcri tcrlrrlu 

abstrak. Hal ini terlihat dari komentar negatif yang diberikan oleh 

rnahasiswa, dull nlcnyarankan su;>i\ya ~rlalcri pctidala~nan diganti 

dengan bahan ajar. Sedangkan komentar positif terlihat dari hampir 

8 13% mahasiswa setuju dengan pelaksanaan perkuliahan selama 

siklus I. Saran yang diberikan pada penyajian materi diberi waktu 

untuk mencatat dan waktu untuk materi pcndalaman h r a n g  sehingga 

ada materi tersebut yang tidak bisa diselesaikan. Untuk itu materi 

pendalaman sebaiknya dibuat dengan diskusi kelompok. 

Alternatif pemecahan terhadap permasalahan ditindaklanjuti 

sesuai dengan permasalahan. Di antaranya mater i pendalaman 

diberikan dalam bentuk diskusi kelompok, dengan mempertimbangkan 

waktu, sehingga ha1 ini dapat dijadikan alasan untuk mengilbah 

tirldakan pada siklus I 1  nanti. Unluk bahan ajar, bclun~ bisa dipenuhi 

pada siklus I1 nanti. Hal ini sudah merupakan pertimbangan untuk 

mernberikan bahan ajar pada perkuliahan berikutnya, jadi tidak cukup 

dengan pemberian SAP saja. 



3) 1 lasil Catatan I ,aparlgan 

I'ada siklus I pcnyajiali nlatcri perkuliahan, dan responsi telah 

bcl;jalnn scpcl.(i yt111g d i r c r ~ c ~ ~ ~ l t ~ k t ~ r ~ .  I1tll.i Ililsil C R I R I ~ I I I  laparigt~rl 

dipeioleh hal-ha1 positif dan negatif serta saran-saran untuk perbaikan 

pada proses pe~nbelajtirar~ berikutrlya. 

Hal-llal positil' yang dipcrolcli ad:ilal~ 

a) Untuk mengaktifkan mahasiswa dan mahasiswa dapat 

mengkonstruksi pengetahuan lebih dominan dengan 

menggunakan metoda tanya jawab, dimana pertanyaan diajukan 

pada mahasiswa untuk mengarah ke pemaha~nan konsep-konsep 

materi. 

b) Mahasiswa mengerjakan hampir semua soal yang ada da:am 

materi pendalaman, walau masih ada beberapa orang yang tidak 

siap. 

c) Mahasiswa cukup terbantu dengan ada diskusi sesama teman 

dalam mengerjakstn tnateri pendalaman apalagi dengan disuruh ke 

depan. 

d) Setting perkuliahan dengan diskusi dalam kelompok kecil sangat 

membantu mahasiswa untuk menguasai materi. Apaiagi setiap 

kelompok menyajikan penyelesaian soal ke depan dan dijelaskan 

pada kelompok lain. 

e) Mahasiswa lebih termotivasi belajar kelompok. 



Hal-ha1 negatif yang ditemui adalah : 

a) Masih sedikit jumlah mahasiswa yang bertanya pada dosen 

terhadap materi yang tidak dimengerti. 

b) Masih sedikit mahasiswa yang menjawab secara pribadi, orangnya 

tak jauh berbeda pada setiap pertemuan. 

c) Jumlah mahasiswa yang menunjukkan tangan untuk mengerjakan 

soal ke depan masi relatif kecil. 

d)  Masill clda ~llalli~siswn yilllg ncull, lidilk ~crlilln~ kcllk~ililll dillt11n 

l~e~.tlisli\~si sesa11ln !Illtr,polir Iic:lollll,olc 

4) Hasil Tes 

Berdasarkan hasil yang dicapai oleh mahasiswa pada tes hasil I, 

scperti terlihat pada lampiran 7, dapat ditentukan nilai rata-rata hitung 

dan persentase mahasiswa yang mendapat nilzi mutu tertentu. Kata- 

rutu liitutlg dnri 33 ol.atig pcscrta tcs I ndolah 59,18 dcngan niltli 

I O I I ~ I I ~ ~ ~  100 dl111 I M ( * I ~ ~ I I I I I  I I ( I I I I I I I I  3)  I ) F I H C I I I I I H I ~  I I I I I ~ I I I N ~ N \ Y I I  Y I I I I H  

memperoleh nilai adalah A = 9,l%, B = 2 1,2*!, C = 24,2% dan nilai D 

dan E masing-masing 18,2% dan 27,3%. 

5. Itcllcksi 

Itelleksi dilakuka~i tcrliadap liasil yalig dipcroleh nnelalui pelaksanaan 

tindaknn yanp telah dilak~~kitti selnmn sikl<~s 1 Dari rcflcksi dapa~ dikctahui 

apa saja yang telah dicapai dan apa yang belum tercapai atau kelemahan apa 

saja yang hams diperbaiki pada siklus berikutnya. Dalam arti ka:a melalui 



refleksi diperoleh tindakan yang direkomendasikan dan yitng harus 

disempurnakan pada siklus 11. 

Berdasarkan pengolahan data terhadap aktifitas mahasiswa pada setiap 

bagian kegiatan dalam penyajian materi perkuliahan dan respmsi, sebagian 

aktifitas ielah sesuai dengan yang diharapkan dan sebagian lagi masih belum 

sesuai dengan harapan. Secara umum untuk keseluruhan aktifitas dan kegiatan 

mahasiswa masih ada aktifitas sewaktu penyajian materi yang termasuk 

sangat rendah yaitu bertanya pada dosen, dan menyempurnakan jawaban 

teman. Sedangkan aktifitas yang perlu ditingkatkan adalah menanggapi 

pertanyaan, dan menyelesaikan soal ke depan serta berdiskusi dengan teman. 

Sementara itu aktifitas negatif rnasih muncul dengan perseiltase sangat 

rendah, dan yang paling dominarl muncul pada aktifitas bercanda dengan 

teman dan minta izin keluar. 

Berdasarkan hasil observasi pads kegiatan responsi. 

a. Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil. Secara keseluruhan 

tergolong sedang. Ada kegiatan yang sangat rendah yaitu memberikan 

per~jelasan sesama anggota kelompok dan kegiatan yang hanya muncul 

pada pertemuan pertarna dan kedua hanya bersikap acuh. 

b. Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja kelompok yang paling 

menonjol adalah mendengarkan I mernperhatikan uraian, kegfiatan lainnya 

bertanya dan menanggapi I membandingkan masi rendah dan kegiatan 

negatif yang hanya muncul pada pertemuan pertama adalah mengobrol. 



Bila ditinjau dari segi hasil belajar yang dicapai mahasiswa pada sik!us 

I secara umum belum memuaskan karena masih ada yang memperoleh nilai 

dengan persentase nilai D dengan 18,2% dan nilai E dengan 27,3?6. 

Eerdasarkan hasil angket yang diberikan terhadap pelaksaraan 

perkuliahan diperoleh komentar positif bahwa mereka setuju dengan 

pelaksanaan perkuliahan yang telah dijalankan. Adapun yang memberi 

komentar seperti ada sekitar 81,5% dari 33 mahasiswa. Sedangkan komentar 

negatif yang diberikan oleh mahasiswa bahwa mereka mengalami kesulitan 

dengan materi pendalaman, mereka menyarankan agar diganti dengan bahan 

ajar saja, dan teman satu kelompok tidak dapat meningkatkan kinerja 

kelompok karena mereka tidak tahu kemampuan temannya sendiri, sehi~lgga 

ada kelompok yang cenderung menerima dan mencatat apa yang telah 
- 

di~resentasikan teman di d e ~ a n .  Dari hasil refleksi di atas dan diskusi dengan 

tim peneliti disarankan untuk memperbaiki tindakan sehingga pindah siklus TI. 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan pada SiMus I1 

1. Refleksi Awal 

Upaya untuk lebih mengoptimalkan proses pembelajaran mata kuliah 

TFVK masih perlu dilakukan. Hal ini dilakukan karena ada beberapa aktifitas 

masih rendah dan aktifitas negatif yang muncul pada penyajian materi kuliah 

dan kegiatan diskusi dalam kelompok kecil bahkan kegiatan memberikan 

penjelasan sesama anggota kelompok sangat rendah. 



Ditinjau dari segi pendapat (komentar) tcrhadap pclaksariaan 

perkuliahan perlu dilakukan pembenahzn dalam pemberian tindakan 

walaupun mereka setuju dengan pelaksanaan kuliah seperti itu, namun ada 

beberapa saran dari anggota kelompok supaya dalam satu kelompok 

kernamyuan beragam dan ada yang memimpin. 

Berdasarkan kenyataan yang diemukan pada siklus pertama, maka perlu 

dilakukan revisi tindakan. Melalui revisi terhadap tindakan ini diharapkan 

aktifitas positif yang mempertinggi keteribatan mahasiswa perlu ditingkatkan 

sedangkan aktifitas negatif yang muncul dapat dihilangkan, sehingga dapat 

menyebabkan te rjadi perubahan ke arah yang lebih baik pada akhir siklus 11. 

2. Perencanaan 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada sik:us I1 sama dengan siklus I.  

b. Personal yang Terlibat dalam Penelitian 

Personal yang terlibat dalam penelitiar~ pada siklus I1 sama dengan siklus 

I. 

c. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan pada nlateri penyajian perkuliahan dan responsi 

pada umumnya sama dengan perencanaan tindakan pada siklus I, tetapi 

ada beberapa revisi yang dilakukan terhadap tindakan yang diberikan 

pac!a penyajian materi pendalaman yang dilakukan secara berkelompok 

juga dan tindakan pada responsi dengan mengubah susunan anggota 



kelompok diambil berdasarkan kemampuan mahasiswa dari tes pada 

siklus I dan ditunjuk setiap kelompok seorang mahasiswa untuk menjadi 

tutor dalam kelompoknya. 

3. Pelaksanaan 

Peiaksanaan penelitian ini untuk siklus I1 dimulai pada minggu ke 

sepuluh semester Januari - Juni 2004 dengan lama pengamatan enam minggu. 

Pelaksanaan penyajian materi dan responsi secara umum sama dengan 

pelaksanaan pada siklus I. Karena tindakan yang diambil pada siklus 11, maka 

pelaksanaanya ditambah dengan membentuk kelompok sewaktu dosen 

memberikan materi pendalaman. Mahasiswa mengerjakan soal dalam materi 

pendalarnan secara berkelompok, sedangkan pada waktu responsi, hanya 

berubah susunan anggota, kelom.pok berdasarkan kemampuan mahasiswa 

(tinggi, sedang, rendah) dalam satu kelompok, dan adanya tutor yang 

memimpin jalan diskusi dalam kelompoknya masing-masing. 

4. Pengamatan 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada siklus I1 tetap seperti pada siklus I dibagi 

atas empat macam yaitu lembaran observasi, angket untuk mahasiswa, 

catatan lapangan, dan tes. 

1) Lembaran Observasi 

Pada siklus I1 tidak terjadi perubahan indikator aktifitas pada setiap 

bagian tindakan karena itu lembaran obsewasi yang digunakan pada 

siklus I1 sama dengan siklus I. 



2) Angket 

Setelah selesai perkuliahan pada siklus I 1  diberikan angkct mahasiswa 

untuk mengetahui pendapat mahasiswa terhadap pelaksanaan 

perkuliahan selama siklus I1 dan saran untuk perbaikan di masa yang 

akan datang. Fokus saran maupun tanggapan dari angket lebih 

diarahkan pada modifikasi tindakan yang telah dilakukan pada siklus 11. 

3) Catatan Lapangan 

Caiatan lapangan dilakukan terhadap setiap tindakan yang 

dilaksanakan pada kegiatan penyajian materi dan I-esponsi. Catatan 

lapangan berisi kelemahan yang hars diperbaiki untuk pertemuan 

berikutnya disertai cara mengatasinya tanpa mengu bah pola umu m 

yang telah ditetapkan. 

4) Tes 

Tes dilakukan di akhir siklus 11. Fungsi dari tes adalah untuk 

mengetahui hasil belajar dan persentase kriteria nilai mutu dari 

rnzhasiswa pada akhir siklus 11. 

b. Data dan Analisis Data 

1) Hasil Observasi 

a) Observasi pada Saat Kegiatan Penyajian Materi Kuliah. 

Dampak dari revisi terhadap tindakan yang dilaksanakan pada 

siklus IT diamati melal~~i aktifitas mahasiswa. Data yang diperoleh 



selama pengamatan pada siklus I1 untuk kegiatan penyajian materi 

kuliah dapat dilihat pada gambar 5 berikut : 
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Gambar 5. Persentase Aktifitas Positif Mahasiswa dalam 
Penyajian Materi Kuliah pada Siklus 11. 

Berdasarkan gambar 5 dapat diperhatikan bahwa dalam 

penyajian materi perkuliahan selama siklus I1 ditemukan dua 

aktifitas positif yang sangat tinggi yaitu memperhatikan 

penjelasan dosen dan mengerjakan latihan dengan persentase rata- 

rata masing adalah 95,5 dan 89. Persentase aktifitas rata-rata 

mahasiswa yang termasuk sedang adalah menanggapi pertanyaan 

dengan rata 58,O dan menyelesaikan soal ke depan dengan rata- 

rata 55,3 sedangkan aktifitas menanggapi pertanyaan masih 

tergolong rendah dengan rata-rata persentase 32,2 dan 28,5 namun 

sudah terjadi peningkatan dari aktifitas pada siklus I. 



Berdasarkan hasil angket pada perlyajian materi pendalaman, komentar 

mahasiswa positif terhadap pemberiari materi pendalaman dengan diskusi 

kelompok apalagi pertanyaannya disusun selama terstruktur membuat mereka 

memahami materi kuliah TFVK. Bahkan mereka menyarankan soal-soal 

latihan dalam diskusi kelompok hendaknya disusun dalam bentuk lembaran 

ke rja mahasiswa aktif 

Berdasarkan hasil catatan lapangan mahasiswa masih tetap 

menginginkan pemberian bahan ajru, mereka kurang setuju dengan pemberian 

SAP. Hal ini akan ditindak lanjut-i untuk pemberian bahan ajar mata iculiah 

TFVK semester berikutnya. 

Kurangnya waktu dalam diskusi kelompok, sehingga dosen tidak 

sempat menjelaskan lagi hasil kerja kelompok secara umum. Ha! ini ditindak 

lanjuti dengan pemberian lembaran soal sebelum waktu responsi. Dengan kata 

lain lembaran soal tersebut sudah dibagikan waktu penyajian materi kuliah 

sehingga mahasiswa dapat diskusi dan menge rjakan di rumah. 

Setelah diadakan perbaikan tindakan pada siklus 11, ternyata terdapat 

perubahan aktifitas ke arah yang lebih baik, darr hasil belajar meningkat. Bertitik 

tolak pada hasil yang belum dicapai dalarn penelitian ini maka perlu direncanakan 

tindak lanjut di masa yang akan datang seperti pemberian bahan ajar sebelurn 

perkuliahan serta penyusunan dan pemberian lembaran kerja mahasiswa aktif. 



VI KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Pendekatan konstruktivis melalui setting perkuliahan dengan membangun 

kelompok kecil cocok dilaksanakan dalam perkuliahan Teori Fungsi Variabel 

Komplelcs (TFVK). 

2. Pendekatan konstruktivis merupakan cara yang efektif dalam melaksanakan 

perkuliahan sehingga meningkatkan mutu perkuliahan TFVK. Peningkatan 

mutu tersebut meliputi : 

a. Meningkatkan persentase mahasiswa yang memperoleh ni lai baik. 

b. Meningkatkan aktifitas belajar mahasiswa 

c. Meningkatkan intcraksi positil' anta1.a sesama mahasiswh darl mahasiswa 

dengar1 dosen. 

3 .  Pendekatan konstruktivis dapat melengkapi tindakan yang diberikan 

sebelumnya sehingga meningkatnya mutu perkuliahan TFVK. 

B. Saran 

Walaupun telah terjadi peningkatan aktifitas mahasiswa, peningkatan 

interaksi mahasiswa dengan dosen dengan sesama maliasiswa, maupun hasil 

belajar, disarankan : 

1. Dalam rnelaksanakan diskusi dialam keiompok kccil, mahasiswa yang 

menampakkan kerja yang tidak sungguh-sungguh diberi peringatan. 



2. Lembaran soal yang diberikan waktu rcsponsi hendak d i s i ~ s u n  Icrnlxiran kcr,ja 

mahasiswa aktif. 

3 .  Setelah pemberian materi pendalaman dan pemberian latihan dalam diskusi 

kelompot hendaknya diberikan tes kecil. 
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Campiran 1 . MATERI PENDALAMAN TVFK 

a. Fungsi Kompleks 

1. Tentukan domain fungsi f jika 
1 

2. Jika z = x + iy. Nyatakan fungsi f(z) = 2 + xi dalam bentuk 

u(x,y) + iv (x,y) dan u(r,8) + iv(r,8) 

3. Tentukan nilai fungsi f(z) = lzI2 - [ ~ e ( z ) r  di z = 3 + i dan z = -4 - 4i 

4. Di bidang z diberikan daerah terbatas D yang dibatasi oleh penggal garis y = x, 

y = -x, dan bus& lingkaran satuan lzl = 1. Yang terletak di kuadran Lctiga dan 

1 
kecmpat. Jika f(z) = iz dan g(z) = -. Gambarlah f@) dan g(D). 

iz 

b. Fungsi Analitik 

1. Jika f (z) = z ~ ~ e ( z ) m a k a  buktikan bahwa: 

a. Lim f(z) = 0 untuk z+0 sepanjang garis melalui 0 

b. Lim f (z) tidak ada 
z+o 

2. Buktikan bahv~a fungsi f(z) = In lzl+ i Arg z 

Tidak kontinu seddnjang sumbu nyata tak positif 

a. Buktikan bahwa Lim 
z+o 

f(z)- f(o) ada dan sarna dengail 0 
Z 

sepanjang garis melalui 0, tetapi f (0) tidak ada 

b. Apakah persamaan Cai~chy-Riemann dipeni~hi di (0,O). 

Buktikan jawaban anda. 

4. Buktikan bahwa f(z) = 1214 memiliki turunan tetapi tidak analitilc di z = 0 



5. a. Buktikan bahwa u(x,y) = excos y harmonik 

b. Tentukan fungsi v(x,y) sehingga f(z) = u + iv analitik 

c. Nyatakan f(z) dalam z 

c. Fungsi Elementer 

1. a. Tentukan semua nilai z yang memenuhi eZZ- ' = ! 

b. Buktikan le(2"i) + e'llS e2' + e-'" 

2. a. Tentukan semua nilai z yang mernenuhi sin z = cosh 4 

b. Selidikilah apakah f(z) = sinh(e'") analitik pada c 

3. a. Tentukan nilai utama (1 - 

b. Buktikan In (k 1 -v2) = + In (1 + v2) + i(2k + I )  x 

d. Integral Kornpleks 

(2.5) 
I. 1. Ritunglah J(3x + y)dx + (2y - x)dy sepanjang 

(0.1) 

a. Kurva y = x2 + 1 

b. Garis lurus yang menghubungkan (0,l) dan (2,5) 

c. Garis lurus dari (0,l) ke (0,5) dan kemudian dari (0,5) ke (2,5) 

d. Garis lurus dari (0,l) ke (2,l) dan kernudian dari (2,l) ke (2,5) 

2. Hitunglah J y dx + (x - y)dy jika 
C 

a. C adalah busur parabol x = J dari (0,O) ke (4,2) 

b. C adalah ruas garis lurus dari (4,2) ke (0,O) 

c. C adalah I uas garis lums dari (0,O) ke (4,O) 

dilanjutkan dari (4,O) ke (4,2) 

d. C adalah busur parabol2y + x2 = 5x dari (0,O) ke (4,2) 

3. Jika C adalah setengah lingkaran x = cos t, y = sin t 0 t 5 K ,  I I~titr~glah 

4. Hitunglah f xdy + ydxjika C adalah lingkaran n2 + y2 = 4 d e n g ; ~ ~ ~  orientasi 
c 

positif, hitung juga jika C lingkaran x2 + y2 = 2x dengan orienlasi negati 1: 

5. Hitunglah f (5x + 6y - 3)dx + (3x - 4y + 2)dy disekeliling suatu segitiga di 
C 

bidang xy dengan titik (0,0), (4,0), (4,3). 



Lampiran 2 Lembaran Soal Untuk Diskusi ICelon~pok 

a. Fungsi K o m p l e b  

I. Tentukan nilai fungsi pada 3 + i, -4 - 4i dengan f(z) = (z12 -- ~ ( z ) ] '  

2. Uraikanlah f(z)  = iZ + I(%) dalarn bentuk u(x,y) + iv(x,y) 

3. Garnbarlah suatu bentuk geometri pada bidang z dan bicarakan pengaruh fungsi 
- 

f(z) = ;.. -I 1 pilda gilmbi~r i l l1  scbngai p c ~ n c t a ; ~ ~ ~  dnri biditng ;.. kc bidang w. 

4. Misalkan d - z jelaskan rnengapa w dapat dipandang sebagai keleksi dari tiga 

fingsi bemilai tunggal dari 7, ! 

5. Di bidang z diberikan L = {z: lz - C( = a dengan C konstanta positif. Ciambarlah 

f(L) jika f(z) = -iz 

I). I:ul~gai Allrllitik 

I .  Tentukan daerah definisi untuk 

x'-y' h(z) = e (cos2xy + i sin 2xy) 

2. Periksa apakah limit ini ada atau tidak 

3. Diberikan fu2gsi f(z) = 5(x - 1)' + 3i (y - 2)', z G c. . 

'l'entukanlah: 

a. dititik manakah f kontinu? 

b, dititik manakah f tcrdifcrctisiall 

c. dititik manakah f analitik? 

a. Tunjukkan f ( 0 )  tidak ada 

b. Tunjukkan persarnaan C - R dipenuhi (0,O) 

5. a. Buktikan u(x,y) = In [(x - I ) ~  + (y - 2)*] harmonik dalarn setiap daerah yang 

tidak mernuat titik ( I  ,2) 

b. Tentukan fungsi v(x,y] sehingga f(z) analitik 

c. Nyatakan u + iv sebagai fungsi dari z 



c. Fungsi Elementer 

I I ~ I I ~ ~ ~ I ~ I I I I  (( l I i )I - r ' I '  V )  

2. Hitung nilai utama (e(l ;id31ni 

3. Hitung (1 + i & )3R dengan cara 

a. Definisi zc 

b. Menghitung dulu ( I  + i 43 )In kelnudisn dipangkatkan 3 

c.  Menghitung d11111 ( 1 1 i 6)' kcllltldi:l~\ di:l~nOi L I ~ : I I  I \ L I : I ~ ~ I ~ I [  

4. Hitung I(, + i&)lJidan nilai utarna I ( I  + i $I" 3) 

Dagairnana hubungan kedua nilai tersebut 

d. Integral Kompleh 

, I .  1 1 . ) )  

1 .  ii. 'I'111ijukti11i i):iliw;i j ( 2 x y 1  - ? y '  O y ) d s  I ( J S ' ~ '  -'I,YJJ -Ox)dy 
(1.1) 

tidak bergantung pada lintasan yang menghubungkan titik (2, I )  clan (3,2) 

b, I li(urlgl;\ll integral ilda (a) 

2 
3 .  I-litunglnh f 121 d7, scpan.j;~ng suatii hu.ji~r snngkar dengan titik sudut (0,0), ( 1,0), 

1 .  

4. 'I'anpa menghitung integral, hitunglah batas atas untuk 

scpcrc~iil);~l liligkal-a11 1x1 3 

5. Jika C perbatasan daerah segtiga dengan titik-titik sudut O,4i, dan 3. Buktikan 

' 1 7  y?/' =- a"' 6. I-litunglall f (82 + 3z)dz disckeliling x' ' 

(: 



11. 1. Periksa teorema Cauchy untuk fungsi 3z2 + iz - 4. jika C adalah bujur sangkar 

dengan titik sudut 

1 f i , - 1  ki ,  

2. Dengan menggunakan perluasan teorema Cauchy-Goursat. Buktikan 

dengan C keliling persegi panjang dengan titik sudut 0,2,2 + 3i, 3i 

menghubungkan 1 dan z dan hubungkan dengan teorema Morena. 

4. Tentukan maksirnurn I f(z) I dalam ( z 1 5 1 untuk fungsi f(z) yang dibrritan oleh 

2z+1 

22-1 

la11 z 
5. 'I'cntukan nilai $ dz . Jika C adalah lingkaran positif 

n 
C 7 2 -  - 



Lampirah 4 57 
Lembaran Observasi Kegiatan Mahasiswa SeEarna Kegiatan Responsi 

a. Sikl~rs 1 
Pokok Bahasan : 1. Fungsi Analitik 

2. Pungsi Elementer 

I. Arnatilah jumlah mahasiswa yang melakukan aktifitas selama kegiatan responsi dan 
catat pada tabel berikut : 

11. Berikanlah kesan umum observer tcntang munculnya aktifitas berikut selama proses 

No. 

K 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

1. 
2. -- 
3 .  
4 

 emb be la jar an berlangsung dengan cara menyilangi salah satu alternatif pilihan. 
Alterantif pilihan Kegiatan 1 Aktifitas Rlahasiswa 

STB TB C B SB 
4 

Keria sama dalam kelomuok J 

Aktifitas Mahasiswa 

Mahasiswa Berdiskusi dalam kelompok 
kecil 
Memberikan pendapat dalam kerja 
kelompok 
Menanggapi pendapat dalam kerja 
kelompok 
Bertanya kepada anggota kelompok 
Memberikan penjelasan kepada teman 
kelompok 
Bersikap acuh 

Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja 
kelompok 
Mendengarkan I Memperhatikan uraian 
Bertanya - 
Mcnangppi 1 rncmbandingkat~ 
M : I I ~ ~ ~ I . U I  

I ' c I ~ I ~ I ~ ~ ~ I I ~ I ~ I I ~  l ~ l i l l l i ~ ~ i ~ ~ i ~  I ~ . l ~ i ~ ( l i l l )  I I ~ ~ I I C I  i Y ~ I I I ~  ~ l i l ) ~ ~ . i k i ~ i l  15: I - -  Motivasi mahasiswa meneikuti ki~liali 

Keterangan : 
STB : Sangat Tidak Baik 
TR : Tidak R R I ~  
<: 1 <:l lkl lp  

B : Baik 
SR : SangatRaik 

Jumlah Mahasiswa Aktif (%) 
Pertemuan - - 

4C) 

51 

27 
17 

90 
34 -- 
30 . 

50 

45 

29 
14 

95 
17 - -- - 

21 -. 

54 

46 

34 
19 

95 
13 

. - 34 - - 

56 ' 

43 

37 
20 

96 
13 

20 . - 

pada 

47 

53 

24 
12 

97 
5 
21 

1 2 3 4 5 6  -- 

52 

45 

31 
17 

6 4 0 0 0 0  

94 
9 
25 

4 0 0 0 0 0  



b. Siklus I1 
Pokok Bahasan : Integral Kompleks 

I.  Amatilah jumlah mahasiswa yang melakukan aktifitas selama kegiatan responsi dan 
catat pada tabel berikut : 

IT. Berikanlah kesan umum observer tentang munculnya aktifitas berikut selama proses 

No. 

K 

1 .  

2. 

3. 
4. 

5. 

pembelajaran berlangsung dengan cara meny ilangi salah satu alternatif pi1 i han. 

Aktifitas Mahasiswa 

Mahasiswa Berdiskusi dalam kelompok 
kecil 
Memberikan pendapat dalam kerja 
kelompok 
Menanggapi pendapat dalam kerja 
kelompok 
Bertanya kepada anggota kelompok 
Memberikan penjelasan kepada teman 
kelompok 
Bersikap acuh 

Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja 
kelompok 

No. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Kctcrangdn : 
S'l'll : : ; ~ I I I ~ I I  'l'idi~k llt~ik 
'TB : Tidak Baik 
C : ( S I I ~ I I ~  
B : Baik 
S11 : Snngnt nnik 

1 

Jumlah Mnhasiswa Aktif (%) 
pada Pertemuan 

5 .  
6. 

61 

58 

50 
66 

I(cgiatrba / Altlifilas M~illrisiswit 

Keaktifan dalam perkuliahan -- 
Kerja sama dalam kelompok 
Menghargai pendapat kelompok 
Menghargai pendapat kclompok lain 

Alterantif pilihan 

J 
J 
J 

Penlahaman mallasiswa tcrhadap matcr-i ya11g diberikan 
~ o t i v a s i  mahasiswa mengikuti hlliah 

64 

63 

57 
55 

J 

1 2 3 4 5 6  

76 

J 

75 60 

- - 

72 
65 

70 

62--6F 

75 
67 

--00 

63 
5 5  

1 0 i l O O O  

0 s  

63 
5 5  



Lampiran. 5 
ANGKET 

Petuniuk : Angket ini bertujuan untuk mengetahui hal-ha1 yang anda rasakan selama 
mengikuti perkuiiahan Teori Fungsi Variabel Kompleks dengan pendekatan konstruktif. 
Apa yang anda tulis dalam angket ini tidak mempengaruhi sama sekali nilai anda, untuk itu 
isilah angket ini dengan jujur sesuai dengan yang anda rasakan selama perkuliahan. 
Berikan alasan untuk setiap jawaban yang anda berikan ! 

:. Tuliskan dampak pembelajaran dengan pendekatan konstruktif terhadap motivasi 
belajar anda ? 

........................................................................................................................ 
2. Apakah anda lebih mudah memahami materi kuliah bila digunakan pendekatan 

konstruktif dibandingkan dengan model, pembelajaran biasa ? (Berikan alasan atas 
jawaban yang anda berikan !) 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

Apakah anda memahami materi ketika dosen menyajikan materi kuliah ') 

................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
4. Apakah anda setuju dengan diadakan diskusi kelompok dalam memahami materi 

perkuliahan. 

......................................................................................................................... 
5. Apakah anda merasakan mendapat bantuan dalam ha1 memahami materi dari teman 

sekelompok anda ? 

........................................................................................................................ 
6. Apakah ada peningkatan interaksi anda sesama anggota kelompok di dalam berdiskusi 

? 

........................................................................................................................ 
7. Setelah anda kuliah dengan pendekats~n konrn~ktif, apakah sikap keberanian anda 

dalam mengemukakan ide dan mengajukan pertanyaan baik kepada teman. maupun 
kepada dosen meningkat? 



........................................................................................................................ 
8. Apakah anda merasa bosan jika pendekatan kont~ lk t i f  digunakan setiap kali 

berkuliahan berlangsung ? 

........................................................................................................................ 
9. Tu!iskan hal-ha1 yang menurut anda tidak n~enyenangkan selama perkuliahan dengan 

pendekatan konstruktif? 

........................................................................................................................ 
10. Tuliskan beberapa saran anda sehubungan dengan perkuliahan yang telah anda ikuti ? 



Lampiran 6 Tes.EIasil Belajar 

Soal Un tuk Siklus I 

2xy y i  1. a. Tentukan daerah definisi untuk f(z) = -- - 7 i 
x + y  x 

b. Periksa apakah Lim f(z) ada atau tidak f(z) = *+ 2xi 
2 4  x -+y  

2. Diketahui f(z) = 3(x - 1)' + isy'. Tentukan daerah dimana f kontinu, f analitik, f 
terdeferensial. 

a. Tunjukkan f (0) tidak ada 

b. Perlihatkan persamaan C - R dipenuhi di (0,O) 

4. Diketahui u(x,y) = x3 - 3xy2 + 3x2 - 3y2 + 1 

Tentukan harmonik sekawan v(x,y) sehingga f(z) analitik 

5.. a. Tentukan semua nilai sinh z = i 

b. Selidikilah apakah fungsi f(z) = sinh (eZ) analitik pada C. 

Soal Untuk SiMus II 

1. Hitunglah I (x2  +iy2)dz,jika 
C 

a. C adalah para bola y = 4x - x2 dari titik (0,O) ke (2,4) 

b. C adalah garis lurus dari (0,O) ke (2,4) dilanjutkan dari (2,4) kc (4.0) 

2. Hitunglah i ( x  + y)(dx + dy) , jika C adalah bujursangkar yafig rnenghubungkan 

titik sudut (1,1), (-1,1),(-1,-1),(1,-1) arah positif. 

3. Tuliskan teorema Cauchy-Goursat dan konversnya bandingkan teorema Morera 

dengan teorema tersebut! Beri kan suatu contoh! . 

cos z 
4. Tentukan 1 dz, untuk lingkaran dengan orientasi positif, dan 

c (z-3)(z-i)'. 

persarnaan C untuk: a. I I ' ' b. 121=2 

5. Jika C lintasan tertutup tunggal berarah positif dan C = C1 + Cz. dengan C1 busur 

setengah lingkaran bagian atas dari lingkaran I z 1 = R, dengaan R > I .  C2 pensgal 

garis y = 0, -R I x I R 

a. Tentukan fungsi real g(R) dari R sehingga 



Lampiran 7 

NILAI TES HASIL BELAJAR TFVK 

No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

Kode Mahasiswa 

WA 
HI 
CH 
NI 
NA 
YI 
DA 
YE 
MI 
BL 
HA 
RY 
SI 
El 
A1 
IA 
DI 
IR 
YK 
LH 
AY 
RD 
RH 
01 
HR 
HN 
IS 
DY 
SM 
AL 
MM 
DH 
RS 

Nilai tes pada 
Siklus I 

40 
64 
62 
5 3 
5 1 
4 1 
50 
64 
7 7 
58 
3 8 
3 4 
65 -- 
77 
49 
63 
20 
64 
100 
77 
40 
78 -- 
77 
8 5 
77 
5 3 
5 1 
7 8 
39 
3 8 

64 - 
3 8 - 
b 5 

NZ Tes pada 
Siklus I1 

47 
70 
70 
60 
60 
60 
66 
67 
7 1 
66 
60 
60 
68 
82 
63 
70 
25 
7 1 
100 
8 1 
5 9 
73 
76 
85 
80 
60 
8 0 
8 0 
44 

4 3 - 
67 -- 
56 

83 - 
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