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Hendra Syarifuddin dkk, Pengintegrasian Multimedia untuk Alieningkatkan 
Kualitas Perkuliahan Riset Operasi di J u m a n  Matematika FMIPA UNP 
Padang 

Masalah-masalah yang ditemui dalam kegiatan perkuliahan RO selama ini 

adalah; rendahnya hasil belajar mahasiswa, penyajian materi yang kurang efektif 

dan dalam perkuliahan sebagian besar mahasiswa bersifat pasif dan mereka 

mempunyai motivasi yang rendah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

masalah-masalah tersebut adalah melalui suatu penelitian tindakan kelas dengan 

tindakan mengintegrasikan fasilitas multimedia (komputer, program slide, dan 

"data projektor") dalam kegiatan perkuliahan Riset Operasi. Rumusan masalah 

yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Apakah dengan pengintegrasian 

multimedia dapat meningkatkan kualitas perkuliahan Riset Operasi di Jurusan 

Matematika FMIPA UNP Padang?Sebagai subyek .?enelitian adalah mahasiswa 

Program Studi yang mengambil mata kuliah Riset Operasi pada semester Juli- 

Desember 2004 yang berjumlah 28 orang. Setelah penelitian dilakukan selama 

satu siklus (7 kali pertemuan tatap muka), -dapat disimpulkan bahwa tindakan 

yang diberikan dapat meningkatkan kualitas perkuliahan Riset Operasi pada 

semester Juli-Desember 2004; 



SUMMARY 

Problems usually identified in the teaching of Operations Research (OR): 

low students' achievement, ineffective teaching methods, most students are 

passive, and students have low motivation. The problems were solved through 

classroom action research by using integrated multimedia (computer, slide 

program, and data projector) in the teaching of OR. The problem to be answered 

is: Does teaching OR through using multimedia improve the quality of the 

teaching at the Mathematics Department of the Faculty of the Mathematics and 

Sciences of the University of Padang? The subjects of the study were 28 students 

who studied OR in the July-December 2004 academic year. After conducting the 

study for one circle (seven teaching contact hours), it was found that there was an 

improvement in the teaching of OR. 



UCAPAN TEFUMA KASM 

Dalam melaksanakan penelitian dengan judul, "Pengintegrasian 

Multimedia untuk Meningkatkan Kualitas Perkuliahan Riset Operasi di Jurusan 

Matematika FMIPA UNP Padang" ini sampai selesai, peneliti telah banyak 

menerima bantuan serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti 

menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Dirjen Dikti di Jakarta 

2. Dekan FMIPA UNP Padang 

3.  Ketua Lembaga Penelitian UNP Padang 

4. Ketua Jurusan Matematika FMIPA UNP Padang 

5. Rekan-rekan dosen Jurusan Matematika FMIPA UNP Padang. 

6.  Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Riset Operasi pada semester Juli- 

Desember 2004. 

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti dan dan 

rekan-rekan dosen lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran 

matematika. Tindakan yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat diadopsi 

oleh dosen lain untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang mereka lakukan. 

Padang, Oktober 2004 

Peneliti 

# - 



DAFTAR IS1 

Halaman 

RTNGKASANISUMMARY 
UCAPAN TERIMA KASIH 
DAFTAR IS1 
DAFTAR TABEL 
DAFTAR LAMPIRAN 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
B. Identifikasi Masalah 
C. Perumusan Masalah 
D. Definisi Operasional 

BAB I1 KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teori 
B. Hipotesis 

BAB I11 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
A. Tujuan Penelitian 
B. Manfaat Penelitian 

BAB IV METODE PENELITIAN 
A. Subjek Penelitian 
B. Disain Penelitian 
C. Teknik dan Alat Pengumpul Data 
D. Teknik Analisis Data 
E. Siklus 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Perencanaan 
B. Tindakan 
C. Obsewasi 
D. Refleksi 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan , - 
B. Saran 

DAFTAR PUSTAKAAN 
LAMPIRAN 

1 

iii 
iv 
v 
vi 
1 
1 
3 
4 
4 



DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 1. Frekuensi aktifitas positif mahasiswa 17 

Tabel 2. Frekuensi aktifitas negatif mahasiswa 19 

Tabel 3. Deskripsi statistik data nilai UTS Riset operasi pada 20 
semester Juli-Desember 2002 dan 2004 

Tabel 4. Jumlah dan persentase mahasiswa yang mencapai 
ketuntasan belajar secara individual 



DAFTAR LAMPIRGN 

Lampiran 1 Curriculum Vitae Peneliti 

Halaman 

26 

Lampiran 2 -Distribusi Materi Perkuliahan Selama Penelitian 2 8 

Lampiran 3 Soal Tes Akhir (Soal UTS) 29 

Lampiran 4 Nilai Hasil Tes Akhir (UTS Semester Juli- 3 0 
Desember 2004 

Lampiran 5 Nilai UTS Semester Juli-Desember 2002 3 1 

Lampiran 6 Format Lembar Observasi 3 2 



I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Riset Operasi (RO) adalah mata kuliah yang banyak mengupas tentang 

aplikasi matematika dalam berbagai bidang, misalnya pada bidang ekonomi dan 

teknik. Kupasan utamanya adalah bagaimana mencari solusi optimum dari suatu 

persoalan. Mata kuliah ini sarat dengan konsep aljabar, kalkulus, dan geometri. 

Jadi dapat dikatakan bahwa mata kuliah ini adalah jembatan yang menghubungkan 

antara ide-ide matematika dan dunia nyata. 

Mata kuliah RO pada Jurusan Matematika mempunyai bobot tiga satuan 

kredit semester (3 SKS), pelaksanaannya dalam seminggu diatur dengan alokasi 

waktu sebagai berikut; 100 menit kuliah teori, dan 100 menit responsi. Selama ini 

pada kuliah teori, kegiatan utama dosen adalah menyajikan materi, memberikan 

contoh-contoli penerapan, dan di akhir perkuliahan dosen memberikan tugas 

terstruktur. Pada kegiatan responsi, dosen mengumpulkan tugas, membahas soal- 

soal pada tugas Cjika ada maliasiswa yang bertanya), memberikan soal-soal 

latihan, dan meliibimbing mahasiswa berlatih. 

Prestasi mahasiswa Jurusan Matematika pada mata kuliah RO belumlah 

begitu mengembirakan. Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar tersebut 

adalah penyampaian materi kuliah yang kurang efisien dan efektif. Selama ini, 

penyajian materi dilakukan dengan metode ceramah dan media yang digunakan 

adalah papan tulis. Padatnya materi dan terbatasnya waktu yang tersedia 

mengakibatkan dosen tidak bisa menjelaskan materi serinci mungkin, akibatnya 

mahasiswa tidak memperoleh pemahaman yang dalam tentang apa yang diajarkan. 

Papan tulis digunakan dosen untuk memvisualisasikan definisi, teorema, proses 



pembuktian teorema, contoh-contoh, bagan, tabel, dan grafik. Hal-ha1 ini penting 

untuk divisualkan kepada mahasiswa. Namun, mencatatkannya di papan tulis 

I menghabiskan banyak waktu, sebagai contoh untuk membuat sebuah tabel di 

papan tulis bisa menghabiskan waktu selama 10 menit. Untuk itu, dalam 

menyampaikan materi dosen tidak cukup hanya menggunakan media papan tulis 

perlu ada media lain sehingga proses penyampaian materi berlangsung efektif. 

Selama ini, sebagian besar mahasiswa bersifat pasif dalam mengikuti 

perkuliahan dan motivasi mereka untuk memperhatikan penjelasan dosen terlihat 

rendah. Penelitian membuktikan bahwa konsentrasi mahasiswa akan menurun 

dengan cepat setelah ia mendengarkan ceramah lebih dari 20 menit secara terus 

menerus (Budiarjo, 1997). Untuk itu, perlu ada upaya inovatif sehingga 

membangkitkan gairah mahasiswa untuk mengikuti dan memahami dengan serius 

setiap materi yang disampaikan dosen. Dalam prinsip belajar, motivasi 

didefinisikan sebagai pendorong tingkah laku mahasiswa ke arah tujuan tertentu. 

Pendorong tersebut dapat diciptakan dosen dalam proses belajar mengajar melalui 

metode. Bila metode yang dipilih menarik maka mahasiswa akan berminat belajar, 

ingin bekerja keras dan berusaha menyelesaikan tugas hingga selesai. 

Media visual dapat mengurangi menurunnya konsentrasi belajar 

mahasiswa dala~n mendengarkan ceramah. Selain itu dengan menggunakan 

metode ceramah yang dikombinasi dengan media visual, daya ingat mahasiswa 

terhadap materi yang baru menjadi meningkat (Budiardjo, 1997). Lugo dan 
# - 

Herman (2002) mengemukakan bahwa dosen dapat merancang perkuliahan yang 

efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi multimedia. Multimedia 

dalam perkuliahan dapat digunakan untuk merespon tiga ha1 utama, yaitu; 



rendahnya motivasi siswa, menurunnya daya ingat siswa, dan sukarnya siswa 

menghubungkan pengetahuan dari satu disiplin ke disiplin yang lain. 

Saat ini Jurusan Matematika FMIPA UNP Padang memiliki fasilitas 

multimedia (komputer dan "data projector"). Hal ini, memungkinkan kegiatan 

perkuliahan RO untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Untuk itu, penulis sebagai 

seorang dosen mata kuliah RO tertarik untuk melakukan upaya peningkatan 

kualitas perkuliahan melalui suatu penelitian tindakan kelas (action research) yang 

berjudul "Pengintegrasian Multimedia untuk Meningkatkan Kualitas Perkuliahan 

Riset Operasi di Jurusan Matematika FMIPA UNP Padang." 

B. Identifikasi Masalah 

Masalah-masalah yang ditemui dalam kegiatan perkuliahan RO selama ini 

adalah; rendahnya hasil belajar mahasiswa, penyajian materi yang kurang efektif 

dan dalam perkuliahan sebagian besar mahasiswa bersifat pasif dan mereka 

mempunyai motivasi yang rendah. Upaya yang direncanakan untuk mengatasi 

masalah-masalah tersebut adalah mengintegrasikan fasilitas multimedia 

(komputer, program slide,, dan "data projektor") dalam kegiatan perkuliahan Riset 

Operasi . 



C. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah dengan 

pengintegrasian multimedia dapat meningkatkan kualitas perkuliahan Riset 

Operasi di Jurusan Matematika FMIPA UNP Padang? 

D. Definisi Operasional 

Pengintegrasian multimedia maksudnya adalah penggunaan multimedia 

(komputer dan "data projektor") untuk menambah media yang ada (papan 

tulis) dalam mendukung penyajianlpembahasan materi kuliah. 

Peningkatan kualitas perkulihan maksudnya adalah: a) meningkatnya prestasi 

mahasis\va bila dibandingkan dengan prestasi mahasiswa pada semester- 

semester sebelumnya, b) meningkatnya gairah belajar mahasiswa di kelas yang 

dapat dilihat dari berbagai aktifitas positif mereka dalam mengikuti 

perkuliahan. 



11. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Alat-alat komunikasi sudah demikian majunya, tidaklah pada tempatnya lagi 

kalau penyampaian materi pengajaran masih dilakukan secara verbalistis atau 

dengan kata-kata belaka. Pengajaran harus sejalan dengan cara manusia 

berkomunikasi. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk mengerahkan segala cara 

dan daya untuk menggunakan semua alat yang ada untuk membuat Pengajaran 

menjadi efektif. (Suleiman, 1985, hal. 9). 

Media visual (Projektor dan papan tulis) dapat mengurangi menurunnya 

konsentrasi belajar mahasiswa dalam mendengarkan ceramah. Selain itu dengan 

menggunakan metode ceramah yang dikonibinasi dengan media visual, daya ingat 

mahasiswa terhadap materi yang baru menjadi ~neningkat (Budiardjo, 1997). 

Prasetia (1997) mengemukakan bahwa manfaat media dalam PBM adalah 

meniperlancar proses interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan ha1 ini pada 

gilirannya akan membantu mahasiswa belajar secara optimal. Kemp dan Dayton 

(1985) ~iiengindentifikasi tidak kurang dari 8 manfaat media dalam pendidikan, 

yaitu: a) Penyampaian materi kuliah dapat diseragamkan. b) Proses instruksional 

menjadi lebih menarik. c) Proses belajar mahasiswa menjadi lebih interaktif. d) 

Jumlah waktu belajar-mengajar dapat dikurangi. e) Kualitas belajar mahasiswa 
# - 

dapat ditingkatkan. f) Proses belajar dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. g) 

Sikap positif ~nahasiswa terhadap bahan belajar dan proses belajar itu sendiri dapat 

ditingkatkan. h) Peran dosen dapat berubah ke arah yang lebih positif dan 

produktif. 



Slameto (1 991, hal. 1 17) rnenge~nukakan bahwa aktifitas pengembangan 

media meliputi beberapa langkah berikut: a) Pemilihan media diasumsikan akan 

dapat membantu dosen mencapai tujuan-tujuan instruksionalnya. b) Setelah media 

dipilh, selanjutnya penentuan pesan yang akan disampaikan oleh media tersebut. c) 

Pembuatan atau produksi program media. d) Media siap diimplementasikan, teknis 

penggunaan media harus tepat, dan media harus mampu menciptakan komunikasi 

timbal balik antara dosen-mahasiswa. e) Setelah program media disajikan 

sebaiknya ada tindak lanjutnya, yang berguna untuk mengetahui efektifitasnya dan 

sekaligus bahan revisi. 

Karena setiap media lnemiliki karakteristik tersendiri sehingga terbatas 

efektifitasnya untuk mencapai tujuan-tujuan instruksional (tak ada media yang 

dapat mencapai semua tujuan instruksional), maka sebaiknya dosen melaksanakan 

kegiatan perkuliahan dengan menggunakan multimedia. Dengan perkembangan 

teknologi informasi dewasa ini multimedia dapat diwakili dengan kehadiran 

komputer dan "data projector". Program pengajaran yang dirancang dengan 

menggunakan piranti lunak komputer dapat dipresentasikan kepada sernua siswa di 

kelas dengan menggunakan "data projector". 

Lugo dan Herman (2002) mengemukakan bahwa dosen dapat merancang 

perkuliahan yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi multimedia. 

Multimedia dalam perkuliahan dapat digunakan untuk merespon tiga ha1 utama, 

yaitu; rendahnya motivasi siswa, menurunnya daya ingat siswa, dan sukarnya 
- 

siswa menghubungkan pengetahuan dari satu disiplin ke disiplin yang lain. 

Palmiter (1999) melakukan penelitian tentang dua metode pengajaran pada 

kalkulus terhadap dua kelompok mahasiswa. Kelompok kontrol diajar dengan 

metode tradisional dan kelompok eksperimen diajar dengan menggunakan 



multimedia. Hasilnya, mahasiswa yang diajar dengan ~t~ultimedia memperoleh 

hasil belajar yang lebih baik. 

B. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah: Pengintegrasian 

multimedia dapat meningkatkan kualitas perkuliahan Riset Operasi di Jurusan 

Matematika FMIPA UNP Padang. 



111. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang berbunpi: 

Pengintegrasian multimedia dapat meningkatkan kualitas perkuliahan Riset 

Operasi. 

B. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari aspek teoritis maupun praktis. 

Dari aspek teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk 

pengembangan proses belajar mengajar Riset Operasi melalui penerapan ide-ide 

baru. Dari aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam 

melakukan sinkronisasi kegiatan penelitian perguruan tinggi dengan upaya 

peningkatan kualitas pendidikan secara umum. 



IV. METODE PENELITIAN 

A. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Matematika yang 

mengikuti kuliah Riset Operasi pada semester Juli-Desember tahun 2004 dengan 

jumlah mahasiswa 28 orang. 

B. Disain Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

perkuliahan Riset Operasi ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut 

Suyanto (1997) penelitian tindakan kelas sebagai bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan 

atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. 

Selanjutnya Suyanto (1997) menyatakan bahwa tujuan melakukan penelitian 

tindakan kelas adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional dalam 

menangani proses belajar mengajar. Disain penelitian yang digunakan adalah 

disain model spiral (siklus). Secara umum setiap siklus perbaikan mutu dengan 

PTK terdiri dari: 

a. Perencanaan, yaitu: membuat rencana tindakan untuk melakukan perbaikan 

mutu atau pemecahan masalah. 

b. Tindakan, yaitu: mengimplementasikan tindakan tersebut sesuai dengan 

- 
rencana. 

c. Observasi, yaitu: melakukan pengamatan terhadap efek dari tindakan yang 

diberikan. 

d. Refleksi, yaitu: merefleksikan hasil tindakan tersebut, sebagai dasar 

perencanaan berikutnya. 



Berikut ini dijelaskan urutan pelaksanaan kegiatan PTK sesuai dengan tahap-tahap 

di atas: 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini dipersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam 

pelaksanaan penelitian, diantaranya: 

= Mengkaji kurikulum Riset Operasi dan buku ajar untuk mempersiapkan bahan 

ajar atau satuan acara perkuliahan. 

Membuat rumusan tentang strategi pelaksanaan penelitian agar penelitian 

terarah dan terkendali. 

Menentukan bagian-bagian lnateri Riset Operasi yang akan dipresentasikan 

dengan multimedia. 

Merancang program slide dengan menggunakan software Microsoft 

Powerpoint. 

Merancang strategi pengintegrasian multimedia. 

Membuat lembaran observasi, yang berguna untuk memantau situasi kelas 

selalna berlangsungnya perkuliahan. 

Merancang alat evaluasi. 

b. Tindakan 

Tindakan dalam penelitian ini adalah pengintegrasian multimedia dalam 

kegiatan perkuliahan. Kegiatan perkuliahan dalam seminggu dilaksanakan dua kali 
# " 

(kuliah teori dan responsi). Kuliah teori dilaksanakan di ruang laboratorium 

Komputasi dan Statistik yang sudah terpasang fasilitas komputer, dan data 

projector. 



Kuliah teori dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Pembukaan, 

pada tahap ini dosen memanfaatkan multimedia untuk visualisasi topik-topik yang 

akan dibahas dan tujuan perkuliahan. 2) Pengembangan, pada tahap ini dosen 

rnemanfaatkan multimedia untuk visualisasi definisi, teorema, tabel, grafik, dan, 

bagan. Visualisasi dengan papan tulis digunakan dosen untuk memperjelas 

visualisasi dengan multimedia, misalnya untuk memberikan proses pembuktian 

teorerna. 3) Penerapan, pada tahap ini dosen rnemanfaatkan multimedia untuk 

visualisasi contoh-contoh penerapan, tentang bagaimana proses menyelesaikan 

suatu permasalahan dosen menggunakan papan tulis. 4) Penutup, pada tahap ini 

dosen memanfaatkan multimedia untuk visualisasi rangkuman dan tugas-tugas 

terstruktur. 

Kegiatan responsi diisi dengan pembahasan sod-soal tugas terstruktur yang 

ditanyakan mahasiswa, dan soal-soal yang dipilih dosen. Pada kegiatan responsi ini 

kegiatan dosen adalah membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal 

yang berhubungan dengan topik yang sudah dibahas dalam kuliah teori. Pada 

kegiatan responsi media yang digunakan dosen sama dengan perkuliahan 

sebelumnya, yaitu papan tulis. 

c. Observasi 

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengenali, merekam, 

mendokumentasikan dan mengamati semua indikator, perubahan-perubahan yang 

terjadi (termasuk efek sampingan dari tindakan) dan hasil yang dicapai sebagai - 
dampak dari tindakan yang sudah dilakukan. Aspek yang diamati adalah : a) 

aktivitas mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, b) efisiensi dan efektifitas 

penyajian materi oleh dosen, c) kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal- 

soal tes (prestasi belajar mahasiswa). 



d. Reflelisi 

Kefleksi sangat penting untuk mernahami proses dan hasil perubahan yang 

I 
I terjadi akibat intervensi tindakan. Hakikat refleksi adalah upaya untuk mengkaji 
I 
1 apa yang telah terjadi, yang telah dihasilkan atau yang tidaWbelum tuntas pada 
I 
I 

1 siklus yang sedang berjalan. Kegiatan refleksi meliputi kegiatan (a) analisis, (b) 
I 

I sintesis, (c) interpretasi dan (d) eksplanasi atas semua informasi yang diperoleh. 

C. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan aspek yang 

diamati selama PTK berlangsung yaitu: a) aktivitas mahasiswa selama mengikuti 

perkuliahan, b) kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal tes 

(prestasi belajar mahasiswa). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi dan tes. Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang aktifitas 

mahasiswa dalam perkuliahan. Tes dilakukan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan mahasiswa menyelesaikan soal-soal Riset Operasi. 

D. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Sebelum 

dianalisis data ditabulasi dan diinterpretasikan. Data tentang aktifitas mahasiswa 

selama mengikuti perkuliahan dianalisis dengan cara membandingkannya dengan 

fakta-fakta yang ada pada perkuliahan Riset Operasi semester sebelumnya (Juli- 

Desember 2002), fakta-fakta ini diungkapkan melalui pengalaman peneliti sebagai 

dosen dari mata kuliah Riset Operasi. 



Data hasil tes dianalis dengan menggunakan kriteria ketuntasan belajar 

secara individual dan secara klasikal. Seorang mahasiswa dikatakan tuntas belajar 

secara individual jika nilai yang diperolehnya terletak pada interval dari 65 sampai 

100, dan tuntas secara klasikal jika paling sedikit 85% dari jumlah siswa yang ada 

mengalami tuntas belajar secara individual. 

E. Siklus 

Penelitian ini dilakukan dalam satu siklus, yang dilaksanakan selama tujuh 

minggu perkuliahan (tujuh kali tatap muka). Dosen melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan multimedia selama enam kali tatap muka, dan pertemuan 

ketujuh digunakan untuk pelaksanaan tes akhir siklus. 



V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan selama tujuh kali minggu perkuliahan. Proses 

pembelajaran dengan tindakan pengintegrasian multimedia dilaksanakan pada enam 

kali pertemuan tatap muka, dan pada pertemuan tatap muka ketujuh dilaksanakan tes 

akhir siklus. 

Uraian berikut membahas tentang perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi 

yang dilakukan selama penelitian. 

A. Perencanaan 

Pada tahap ini dipersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam 

pene litian, diantaranya: 

a. Mempersiapkan materi pembelajaran dan buku sumbernya. Materi yang 

diberikan selama enam kali pertemuan dalam siklus I ini sama dengan materi 

yang telah ada pada silabus perkuliahan, materi tersebut dapat diluhat pada 

lampiran 2. 

b. Menentukan bagian-bagian materi Riset Operasi yang akan dipresentasikan 

dengan multimedia. Bagian-bagian tersebut adalah; 1) Definisi beserta 

penjelasannya, 2) Teorema beserta proses pembuktiannya, 3) Contoh-contoh 

soal, dan 4) Soal-soal tugas. 

c. Merancang program slide dengan menggunakan software Microsoft 

d. Merancang strategi pengintegrasian multimedia. 

e. Membuat lembaran observasi, yang berguna untuk memantau situasi kelas 

selama berlangsungnya perkuliahan. Lembaran observasi dikembangkan untuk 

memantau: 1) berbagai aktifitas mahasiswa dalam perkuliahan baik aktifitas 



positif maupun aktifitas negatif. Format lembaran observasi ini dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

f. Merancang Tes. Soal-soal yang dirancang untuk tes akhir siklus adalah soal-soal 

yang relevan dengan materi pembelajaran selama siklus. Soal-soal ini dapat 

dilihat pada lampiran 4. 

B. Tindakan 

Tindakan selama penelitian ini adalah pengintegrasian lnultimedia dalam 

kegiatan perkuliahan. Kegiatan perkuliahan pada siklus ini dilaksanakan selama 

enam minggu, dalam seminggu dilaksanakan dua kali (satu kali kuliah teori dan 

satu kali responsi). Kuliah teori dilaksanakan di ruang laboratorium Komputasi dan 

Statistik yang sudah terpasang fasilitas komputer, dan data projector 

Kuliah teori dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Pembukaan, 

pada tahap ini dosen memanfaatkan multimedia untuk visualisasi topik-topik yang 

akan dibahas dan tujuan perkuliahan. 2) Pengembangan, pada tahap ini dosen 

memanfaatkan multimedia untuk visualisasi definisi, teorema, dan contoh-contoh 

soal. Visualisasi dengan papan tulis digunakan dosen untuk ~nemperjelas 

visualisasi dengan multimedia, misalnya untuk memperjelas proses pembuktian 

teorema. 3) Penerapan, pada tahap ini dosen memanfaatkan multimedia untuk 

visualisasi contoh-contoh penerapan, 4) Penutup, pada tahap ini dosen 

menianfaatkan multimedia untuk visualisasi rangkuman dan tugas-tugas 

terstruktur 

Kegiatan responsi diisi dengan pembahasan soal-soal tugas terstruktur yang 

ditanyakan mahasiswa, dan soal-soal yang dipilih dosen. Pada kegiatan responsi ini 

kegiatan dosen adalah membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal 



yang berhubungan dengan topik yang sudah dibahas dalam kuliah teori. Pada 

kegiatan responsi media yang digunakan dosen sama dengan perkuliahan 

sebelumnya, yaitu papan tulis. 

C. Observasi 

Aspek-aspek yang diamati selama penelitian ini adalah: a) aktivitas 

~nahasiswa selalna mengikuti perkuliahan, b) kemampuan mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal-soal tes (prestasi belajar mahasiswa). 

a. Aktifitas mahasiswa dalam perkuliahan selama siklus I. 

Aktifitas mahasiswa dalaln perkuliahan dibagi atas dua kategori, yaitu: 

aktifitas positif dan aktifitas negatif. Aktifitas positif mahasiswa yang diamati 

meliputi; kehadiran (A), mengajukan pertanyaan (B), mengerjakan latihan 

dengan baik (C), dan melontarkan idelgagasan (D). Aktifitas negatif mahasiswa 

yang diamati meliputi; terlambat (P), melamunfmengantuk (Q), minta izin ke 

luar ruangan (R), dan mengerjakan pekerjaan lain (S). 

Kehadiran. Seorang mahasiswa dikatakan hadir jika mahasis\\la tersebut 

tidak terlambat lebih dari 10 menit dan tidak meninggalkan kelas lebih dari 10 

menit. Ketentuan tentang kehadiran ini disepakati oleh dosen dan mahasiswa di 

awal perkuliahan. Mengajukan pertanyaan, seorang mahasiswa dikatakan 

mengajukan pertanyaan bila mahasis~va tersebut bertanya kepada dosen tentang - 
materi yang sedang dibahas atau jrang ada hubungannya. Mengerjakan latihan, 

seorang mahasiswa dikatakan mengerjakan latihan bila dia sudah mulai menulis 

penyelesain soal latihan tersebut di buku latihannya. Melontarkan idelgagasan, 

seorang mahasiswa dikatakan melontarkan idelgagasan bila dia menjawab 



;"o 
pertanyaan dosen, memberi kritikan, ~nelengkapi jawaban teman, dan menjawab 

pertanyaan teman. 

Terlambat, seorang mahasiswa dikatakan terlambat jika dia ~nasuk kelas 

setelah dosen membuka perkuliahan. Melamunfmengantuk, jika mahasiswa 

perhatiannya tidak tertuju pada presentasi dosen atau dia kelihatan mengantuk. 

Minta izin, jika mahasiswa ke luar ruangan tidak lebih dari 10 menit. 

Mengerjakan pekerjaan lain, jika mahasiswa mengerjakan pekerjaan lain yang 

tidak berhubungan dengan materi yang diberikan dosen. 

Berikut adalah data tentang frekuensi aktifitas positif mahasiswa selama 

penelitian. 

Tabel 1. Frekuensi aktifitas positif mahasiswa 

Dari data yang tersaji pada tabel 2 di atas terlihat bahwa: 1) Persentase 

rata-rata kehadiran mahasiswa selama penelitian ini tergolong tinggi (96%). 

Semester sebelumnya persentase rata-rata kehadiran mahasiswa selama 15 kali 

Pertemuan 

I 

I1 

Aktifitas Positif 

% Rata-rata 

D A 

t 
96 

Jlh 

1 

2 

Jlh 

27 

28 

% 

3,6 

7,l 

O h  

96,4 

100 

B 

11,3 

C 

Jlh 

3 

2 

Jlh 

12 

9 

% 

10,7 

7,l 

55,9 

% 

42,9 

32,l 

I 
8,9 



pertemuan adalah 92,2% dari. Jadi tingkat kehadiran mahasiswa selama siklus 

ini tidaklah jauh berbeda dengan tingkat kehadiran pada semester sebelumnya. 

2) Persentase rata-rata mahasiswa yang mengajukan pertanyaan selama siklus 

ini hanya 11,3%. Walaupun persentase ini kecil namun bila dibandingkan 

dengan semester sebelumnya angka 9 3 %  ini lebih berarti. Pada semester 

sebelumnya sangat jarang mahasiswa yang mau mengajukan pertanyaan, dalam 

satu kali pertemuan yang mau bertanya itu hanya satu atau dua orang saja. Jadi 

dari pengalaman peneliti tersebut dapat dikatakan bahwa pengintegrasian multi 

I media dalam pembelajaran Riset Operasi telah mampu mengaktifkan mahasiswa 

untuk mau bertanya. 3)  Pada semester sebelumnya ketika mahasiswa diberi soal 

latihan untuk mereka kerjakan, sebagian besar diantara mereka tidak dapat 

, langsung menjawab soal tersebut, mereka tidak tahu harus memulai dari mana 

.. . dan bagaimana,.tetapi selama pengintegrasian multimedia dalam pembelajaran 

yang peneliti lakukan ini sebagian besar mahasiswa terlihat aktif dalam 

mengerjakan latihan yang diberikan terutama pada pertemuan keempat, kelima, 

dan keenam. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan yang diberikan mampu 

meningkatkan konsentrasi dan perhatian siswa terhadap materi pelajaran. 4) 

Tindakan yang diberikan selama penelitian ini, yaitu penggunaan fasilitas 

multimedia dalam pembelajaran mampu memancing respon mahasiswa untuk 

menyampaikan idelgagasan. Hal ini terbukti dengan cendrung meningkatnya 

jumlah mahasiswa yang berani menyampaikan pendapat. Walaupun 

persentasenya kecil, namun angka ini cukup berarti bila dibandingkan dengan 

keberanian mahasiswa mengemukakan pendapat pada mata kuliah Riset Operasi 

ini semester sebelumnya. 



Jadi, dari hasil pengamatan terhadap aktifitas positif mahasiswa dapat 

disimpulkan bahwa tindakan pengintegrasian multimedia dalam pembelajaran 

Riset Operasi mampu meningkatkan: 1) partisifasi (kehadiran), 2) kemauan 

mahasiswa untuk bertanya, 3) kegairahan mahasiswa dalam mengerjakan 

latihan, dan 4) kemauan siswa berkomunikasi (menyampaikan ide/gagasan). 

Berikut adalah data tentang aktifitas negatif mahasiswa selama enam kali 

pertemuan tatap muka. 

Tabel 2. Frekuensi aktifitas negatif mahasiswa 

1 I Aktifitas Negatif I 

Dari data yang tersaji pada tabel 2 di atas terlihat bahwa persentase rata- 

rata pada satu kali pertemuan untuk mahasiswa yang terlambat 3,6%, untuk 

mahasiswa yang melamun/mengantuk 3,6%, untuk mahasiswa yang minta izin 

ke luar kelas 4,2%, dan untuk mahasiswa yang mengerjakan pekerjaan lain 0%. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa aktifitas negatif mahasiswa 

selama perkuliahan dengan tindakan pengintegrasian multimedia frekuensinya 

sangat sedikit. 



b. Hasil tes akhir siklus 

Tes akkir siklus dilaksanakan pada minggu ke tujuh perkuliahan. Tes ini 

sekaligus merupakan ujian tengall semester (UTS) dari mata kuliah Riset Operasi. 

Tes berbentuk esai dengan jumlah soal sebanyak 4 butir (soal-soal dapat dilihat 

pada lampiran 3). Soal-soa! yang dipilih untuk tes akhir ini sama dengan soal yang 

digunakan pada UTS semester Juli-Desember 2002, soal tes ini disamakan dengan 

pertimbangan; 1) Semester Juli-Desember 2002 peneliti mengajar mata kuliah 

Riset Operasi dengan menggunakan media konvensiona!, 2) Karakteristik 

mahasiswa peserta kuliah Riset Operasi pada semesterJuli-Desember 2004 d m  

semester Juli-Desember 2002 relatif sama, 3) Agar peneliti dapat membandingkan 

prestasi belajar mahasiswa yang mengikuti kuliah yang menggunakan media 

konvensional dengan yang menggunakan multimedia. 

Nilai hasil UTS pada semester Juli-Desember 2002 dapat dilihat pada 

lampiran 4, dan nilai hasil UTS pada semester Juli-Desember 2004 dapat dilihat 

pada lampiran 5. Tabel berikut memperlihatkan deskripsi statistik kedua kelompok 

data nilai tersebut. Hasi! yang diperlihatkan oleh tabe! 3 diperoleh dengan 

menggunakan software Microsoft Esce! 

Tabe! 3. Deskripsi statistik data nilai UTS Riset Operasi pada semester Juli- 
Desember 2002 dan 2004. 

Mean 
Juli-Des 2( 

56.42307( 

- 
Median 
Standard Deviation 
Sample Variance 
Ranoc  

Standard Error 2.08671481 1 2.494 173 104 1 
56 

10.640 19954 
113.2138462 

47 

70 
13.1 9792352 
174.185 1852 

48 



Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai rata-rata UTS mahasiswa yang 

mengikuti kuliah pada semester Juli-Desember 2004 lebih tinggi dari nilai UTS 

mahasiswa yang mengikuti kuliah pada semester Juli-Desember 2002. Dengan kata 

lain, nilai rata-rata mahasiswa yang mengikuti kuliah dengan menggunakan 

multimedia lebih tinggi dari nilai rata-rata mahasiswa yang mengikuti kuliah 

dengan media konvensinal (papan tulis sebagai media presentasi). 

Data hasil tes juga dianalis dengan menggunakan kriteria ketuntasan belajar 

secara individual dan secara klasikal. Seorang mahasiswa dikatakan tuntas belajar 

secara individual jika nilai yang diperolehnya terletak pada interval dari 65 sampai 

100, dan tuntas secara klasikal jika paling sedikit 85% dari jumlah siswa yang ada 

mengalami tuntas belajar secara individual. 

Tabel berikut memperlihatkan data tentang jumlah dan persentase 

mahasiswa yang tuntas belajar secara individual berdasarkan nilai UTS mereka 

pada semester Juli-Desember 2002 dan Juli Desember 2004. 

Tabel 4. Jumlah dan persentase mahasiswa yang mencapai ketuntasan belajar 
individual pada semester Juli-Desember 2002 dan Juli-Desember 2004 

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase ketuntasan belajar mahasiswa 

secara individual pada semester Juli-Desember 2002 yang mengintegrasikan 

Semester 

Juli-Des 2002 
Juli-Des 2004 

multimedia dalam perkuliahannya lebih tinggi dari persentase ketuntasan belajar 

Nilai < 6,5 

mahasiswa secara individual pada semester Juli-Desember 2004 yang 

Jumlah 
Siswa 

26 
2 8 

Jumlah 
23 
11 

perkuliahannya menggunakan media konvensional. 

YO 
88,5 
39,3 

Jadi dilihat dari perbedaan nilai rata-rata dan ketuntasan belajar mahasiswa 

Nilai 2 6,5 

seperti yang terurai di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengintegrasian 

Jumlah 
3 
17 

YO 
11,5 
60,7 



n~ultin~edia dalaln perkuliahan Riset Operasi dapat meningkatkan prestasi belajar 

mahasiswa. 

C. Refleksi 

Refleksi dilakukan pada setiap akhir perkuliahan tatap muka untuk 

mengevaluasi praktek pembelajaran yang telah dilakukan dosen. Refleksi ini 

bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jika terdapat kelemahan 

dalam pembelajaran maka segera diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. 

Pada perkuliahan tatap inuka pertama dosen mempresentasikan materi 

dengan 'Power Point' terlalu cepat. Mahasiswa sulit untuk mengikuti presentasi 

dosen karena pergantian slide demi slide begitu cepat. Maka pada pertemuan 

kedua tempo penyajian slide demi slide diperlambat, dosen menambah waktu 

dalam memberikan penjelasan tentang materi yang sedang ditampilkan dengan 

slide. 

Pada pertemuan kedua dijumpai bahwa sebagian besar mahasiswa mencatat 

tuntas apa yang tersaji pada slide. Aktifitas mereka tersebut jelas akan mengurangi 

konsentrasi mereka memperhatikan penjelasan dosen. Untuk mengatasi ha1 ini, 

mahasiswa diperkenankan untuk mengkopi file-file yang telah dipresentasikan. 

Jadi pada perkuliahan selanjutnya mahasiswa hanya perlu mencatat bagian-bagian 

yang penting saja dari penjelasan dosen dan catatan yang ada di papan tulis. 

Hasil refleksi lainnya yang penting adalah pada pembuktian teorema dan 

penyelesaian soal-soal. Dosen tidak perlu mempresentasikannya secara lengkap, 

cukup ide-ide kuncinya saja yang ditampilkan. Dosen memberikan proses 

pembuktian dan penyelesaian secara rinci tersebut dengan menggunakan papan 

tulis. 



VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan ternyata pengintegrasian 

multimedia atau penggunaan 'data projector' dan program slide (Microsoft Power 

Point) sebagai media presentasi pada mata kuliah Riset Operasi telah dapat 

meningkatkan kegairahan mahasiswa dalam belajar. Hal ini dapat dilihat dari 

tingginya persentase berbagai aktifitas positif mereka dan rendahnya persentase 

berbagai aktifitas negatif mereka pada setiap pertemuan tatap muka. 

Dari hasil tes yang dilakukan pada akhir siklus dapat diketahui bahwa 

tindakan yang diberikan selama penelitian memberikan dampak yang positif 

terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari tingginya nilai rata- 

rata rnahasiswa pada penelitian ini, dan tingginya persentase ketuntasan belajar 

mahasiswa secara individual bila dibandingkan dengan hasil tes yang sama yang 

diujikan pada mahasiswa semester sebelumnya yang perkuliahannya 

menggunakan media konvensional. 

Jadi berdasarkan kedua ha1 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengintegrasian multimedia dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas 

Perkuliahan Riset Operasi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti menyarankan 

hal-ha1 sebagai berikut: 1) Proses pembelajaran selanjutnya pada mata kuliah Riset 

Operasi di Jurusan Matematika FMIPA UNP agar tetap memanfaatkan fasilitas 

multimedia ini untuk mendukung penyajian materi, 2) Dalam pembelajaran 

menggunakan multimedia, pengajarldosen disarankan hanya menyajikan ide-ide 



pokok saja dengan fasilitas tersebut, papan tulis berperan penting untuk 

memberikan gambaranluraian lebih rinci, 3) Dosen lain dapat pula mengadopsi 

tindakan yang diberikan pada penelitian ini untuk meningkatkan kualitas 

perkuliahan yang mereka berikan. 
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pada SLPN se-Kecamatan Koto Tangah Padang (Penelitian 2003) 
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siswa kelas IIIAl MAN Koto Baru Padang Panjang 



Lampiran 2 

Distribusi Materi Perkuliahan Selama Penelitian 

Pertemuan 
I 

I1 

I11 

IV 

V 

VI 

Materi Perkuliahan 
Matriks & Sistem 
Persamaan Linear, 
Operasi Baris 
Elementer 
Masalah Pemrograman 
Linear, Metode Grafik 

Metode Simpleks 

Metode Simpleks 

Masalah Dual 

Masalah Transportasi 

Buku Sumber 
Winston, Wayne. 1995. Introduction to 
Mathematical Programming. Duxbury 
Press: USA 

Winston, Wayne. 1995. Introduction to 
Mathematical Programming. Duxbury 
Press: USA 

2. Chvatal, Vasek. 1993. Linear 
Programming. W.H. Freeman and 
Company: USA 

3. Winston, Wayne. 1995. Introduction 
to Mathematical Programming. 
Duxbury Press: USA 

1. Chvatal, Vasek. 1993. Linear 
Programming. W.H. Freeman and 
Company: USA 

2. Winston, Wayne. 1995. Introduction 
to Mathematical Programming. 
Duxbury Press: USA 

Chvatal, Vasek. 1993. Linear 
Programming. W.H. Freeman and 
Company: USA 

Winston, Wayne. 1995. Introduction to 
Mathematical Programming. Duxbury 
Press: USA 
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UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA 

JURUSAN MATEMATIKA 

UJIAN TENGAH SEMESTER 
- 

SOAL: 
1. Selesaikan SPL berikut dengan eliminasi Gauss-Jordan 

5x1 - 2 x 2  + 6x-3 = 0 

Mata Kuliah 
H a r n a n g g a l  
Waktu 
Dosen Penguj i 

2. Gunakan Metode Simpleks untuk menyelesaikan masalah berikut: 
Maksimumkan 5x1+4x2+3x3 
dengan kendala: 2x1+3x2+x3 1 5 

4x1+x2+2x3 1 1 1 
3xI+4x2+2x3 < 8 
XI,  x2, x3 L 0 

3. Swtu  perusahaan air minum mempunyai tiga reservoir yang mensuplai kebutuhan untuk 
empat kota. Setiap reservoir dapat mensuplai air minum (dalam ribu galon per jam) sbb: 
reservoir 1, 35; reservoir 2, 50; reservoir 3, 40. Puncak permintaan air pada kota-kota 
tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan (dari pukul 1 s.d. 2 siang), dengan alokasi 
sebagai berikut (dalam ribu galon per jam): kota 1, 45; kota 2, 20; kota 3,30; kota 4, 30. 
Biaya pengiriman 1 ribu galon dari suatu reservoir ke suatu kota tergantung pada jarak 
yang mesti ditempuh (lihat tabel 1). Fonnulasikan suatu Pemrograman Linier untuk 
meminimumkan biaya pada titik puncak pennintaan air pada setiap kota tsb, dan 
selesaikan. 

Tabel 1 

: 
: 
: 
: 

4. Tulisalah dual dari masalah optimasi berikut: 
Maksimumkan 3x1+2x2+4x3 
dengan kendala xl+x2+2x3 1 4  

2x1+ 3x3 1 5  
2x1+x2+3x3 5 7 
XI,  x2, x3 1 0. 

Riset Operasi 
rabu120 Oktober 2004 
90 Menit 
Drs. Hendra Syarihddin, M.Si 
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Nilai Hasil Tes Akhir Siklus (UTS Semester Juli-Desember 2004) 
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Nilai UTS Semester Juli-Desember 2002 pada Mata Kuliah riset Operasi 



Lampiran 6 

Format Lembaran Observasi 

LEMBARAN OBSERVASI 

Keterangan: 

HariITanggal 
Pukul 
Siklus ke 
Pertemuan ke 
Pokok Bahasan 
Dosen 

1 A I = I Kehadiran I 
-- 

( B I = I Mengikuti kuliah dengan tekun 

: 
: Drs. Hendra Syarifuddin, M.Si 

C 
D 
E 

= 
= 
= 

Mengajukan pertanyaan 
Mengerjakan latihan 
Melontarkan idelgagasan 
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LEMBARAN OBSERVASI 

HariJTanggal 
Pukul 1 

I Siklus ke 

I Pertemuan ke I : / 
Pokok Bahasan I : I 
Dosen I : I Drs. Hendra Svarifuddin. M.Si 

Keterangan: 
I P I = I Terlambat 

Q 
R 
S 
T 

= 

= 

= 
= 

Melamun, mengantuk 
Minta izin ke luar ruangan 
Mengerjakan pekerjaan lain 
Menganggu teman 


