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RINGKASAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahu 

efektifitas penggunaan model Problem based learning berbantuan mobile learning 

pada matakuliah matematika ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa peserta mata kuliah 

Matematika Ekonomi Universitas PGRI Semarang. Data dikumpulkan melalui tes 

dan angket motivasi. Analisis data awal digunakan untuk memeriksa normalitas dan 

homogenitas data. Analisis akhir menggunakan uji ketuntasan, uji beda dan regresi 

linear. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 1) Hasil belajar mahasiswa 

menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan berbantuan 

mobile learning pada mata kuliah ekonomi telah mencapai ketuntasan belajar. 

Rata-rata hasil belajar mahasiswa kelas eksperimen adalah 73. Serta ketuntasan 

klasikal yang telah dicapai adalah 78,125%. 2) Rata-rata hasil belajar model 

pembelajaran problem based learning dengan berbantuan mobile learning pada 

mata kuliah ekonomi lebih baik dari pada rata-rata hasil belajar kelas 

konvensional. 3) Pengaruh motivasi terhadap hasil belajar pada model problem 

based learning dengan berbantuan mobile learning pada mata kuliah ekonomi 

sebesar 41% sedangkan sisanya ditentukan oleh keadaan lain. 

 

Kata Kunci: Eksperimen, Problem based learning, Mobile learning, 

Matematika ekonomi 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari semua 

jenjang pendidikan. Menurut Hudojo (1988: 2), matematika merupakan ilmu 

abstrak, sehingga dalam mempelajarinya harus menyesuaikan sasaran penelahaan 

matematika.  Matematika terus berkembang sesuai perubahan zaman dan teknologi. 

Perkembangan tersebut akan berdampak pada perubahan proses pembelajaran 

matematika di kelas  sebagai bentuk penyesuaian atau antisipasi perubahan 

kebutuhan mahasiswa terhadap matematika. Hal tersebut dipertegas oleh  National 

Research Council  (1989 : 1) menyatakan bahwa pada zaman yang penuh 

komunikasi dan teknologi yang canggih membutuhkan pekerja cerdas dari pada 

pekerja keras, pekerja yang siap mencerna ide-ide baru, mampu beradaptasi 

terhadap perubahan dan menangani ketidakpastian, mampu menemukan 

keteraturan,  dan mampu memecahkan masalah yang tidak lazim. Sehingga setiap 

mahasiswa membutuhkan kemampuan berpikir dan bernalar untuk menghadapi 

tantangan zaman. 

Berdasarkan kebutuhan tersebut maka dalam proses pembelajaran 

matematika di kelas memuat beberapa kompetensi atau kemampuan yang harus 

dikuasai dan dipelajari oleh mahasiswa. Kompetensi tersebut menurut Lange (2006: 

24), antara lain: (1) berpikir dan bernalar secara matematika; (2) berargumentasi 

secara matematis; (3) berkomunikasi secara matematis; (4) pemodelan; (5) 

penyusunan dan pemecahan masalah; (6) representasi; (7) symbol;dan (8) alat dan 

teknologi. Kompetensi-kompetensi di atas menunjukkan bahwa sangat penting 

mempelajari matematika guna menyiapkan mahasiswa menghadapi masa depan. 

Matematika merupakan sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan pola 

pikir logis, sistematis, obyektif, kritis dan rasional.Oleh sebab itu matematika harus 

mampu menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan daya nalar mahasiswa dan 

dapat meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan matematika untuk 

menghadapi tantangan hidup dalam memecahkan masalah. Glenda (2009: 6) 
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menyatakan matematika sebagai mata pelajaran paling penting pada kurikulum di 

seluruh negara, karena mempengaruhi banyak hal untuk menciptakan dan 

menguasai teknologi masa depan.  

Metematika Ekonomi merupakan salah satu bagian ilmu matematika dan 

mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang wajib diambil oleh mahasiswa di 

program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang. Tujuan 

diajarkan mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menyelesaikan persoalan 

matematika dalam ilmu ekonomi dengan memanfaatkan pemahaman tentang 

aljabar dan kalkulus.   

Dari hasil pengamatan peneliti pembelajaran matematika ekonomi masih 

menggunakan metode ceramah. Perlu adanya inovasi pembelajaran seiring dengan 

perkembangan jaman dan teknologi. Perbaikan kurikulum dibutuhkan untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa dan memperbaiki pembelajaran yang ada. 

Menurut Wilson (dalam Muhson, 2009: 172) menyatakan bahwa paradigma 

pendidikan dominan untuk meningkatkan mutu pendidikan mencakup kurikulum, 

pedagogi dan penilaian hasil belajar. Kurikulum berisi bahan ajar yang harus 

disampaikan kepada mahasiswa. Pedagogi merupakan proses pembelajaran guru 

menggunakan berbagai model pembelajaran. Penilaian merupakan sistem evaluasi 

hasil belajar sesuai dengan standar kemampuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pembelajaran yang efektif didukung dengan perangkat yang baik, 

diharapkan dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan dan mendorong mahasiswa untuk melakukan 

keterampilan proses belajar yang baik. Tindakan tersebut akan berdampak pada 

kemampuan pemecahan masalah. Menurut Nakin (dalam Mahmudi, 2008: 6) saat 

ini terdapat dorongan yang kuat dalam pendidikan untuk menjadikan pemecahan 

masalah sebagai komponen kunci dalam kurikulum pembelajaran matematika. 

Dosen atau pengajar hendaknya memberikan kepada mahasiswa masalah yang 

terkait dengan kehidupan atau terkait dengan disiplin ilmu lain. Pemecahan masalah 

merupakan cara efektif untuk mengeksplorasi ide-ide matematika baru. Hasil 

penelitian Ellison (2009:1) menunjukkan bahwa melalui latihan rutin dan strategi 



3 
 

pengajaran keterampilan pemecahan masalah akan meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah pada mahasiswa. 

Model pembelajaran Problem Based Learning  pembelajaran yang 

diperoleh melalui proses menuju pemahaman atau resolusi suatu  adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, 

tetapi untuk menyelesaikan masalah itu siswa memerlukan pengetahuan baru untuk 

dapat menyelesaikannya menurut Hamruni (Suyadi,  2013 : 129 ). Sementara itu 

PBL mereplikasi pendekatan sistematik yang sudah banyak digunakan dalam 

menyelesaikan masalah atau memenuhi tuntutan – tuntutan dalam dunia kehidupan 

dan karir ( Miftahul, 2013 : 272 ) 

Dosen dapat memotivasi mahasiswa melalui permasalahan yang diberikan 

di awal pembelajaran, memberikan penghargaan, perhatian, partisipasi dalam 

menyelesaikan masalah, dan penugasan.Selain melalui permasalahan, motivasi 

juga dapat dibentuk melalui proses pembelajaran dengan menerapkan metode 

pembelajaran. Menurut Middleton dan  Spanias, keberhasilan dalam prestasi belajar 

matematika dipengaruhi oleh motivasi dan sedangkan menurut Disckinson dan Butt 

menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengerjakan tugas dengan bahagia akan 

memiliki peluang sukses dibandingkan dengan yang tidak bahagia (Yunus dan Ali, 

2009: 93). 

Untuk menimbulkan motivasi yang baik dapat menggunakan media 

pembelajaran berbasis teknologi yaitu mobile learning. Menurut (Yenni, 2012) M-

learning adalah pembelajaran yang unik karena pembelajar dapat mengakses materi 

pembelajaran, arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan course kapanpun dan 

dimana-pun. Hal ini akan meningkatkan perhatian pada materi pembelajaran, 

membuat pembelajaran menjadi pervasif, dan dapat mendorong motivasi 

pembelajar kepada pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).  

Berdasarkan uraian tersebut, kami bermaksud meneliti efektivitas 

pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan mobile 

learning di matakuliah matematika ekonomi. Hasil penelitian ini digunakan untuk 

studi pendahuluan untuk mengembangkan perangkat berbasis masalah. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan ini memiliki tujuan melihat efektivitas pembelajaran 

menggunakan model problem based learning berbantuan m-learning. Indikator 

efektivitas disini adalah (1) prestasi belajar tuntas; (2) prestasi belajar pada kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.; dan (3) ada pengaruh motivasi 

terhadap prestasi belajar. 

1.3. Luaran 

Penelitian ini ditargetkan memperoleh luaran berupa artikel penelitian yang 

akan disampaikan melalui seminar nasional sehingga diharapkan diseminasinya 

dalam lingkup yang luas dan bisa dimanfaatkan oleh para guru maupun dosen.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Problem Based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk menyesaikan masalah 

itu peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya ( 

Hamruni, 2009 ) 

Barrow mendefnisikan pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) sebagai “ 

pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi 

suatu masalah. Masalah tersebut dipertemukan pertama – tama dalam proses 

pembelajaran” (1980:1).PBL merupakan salah satu bentuk peralihan dari 

paradigma pengajaran menuju paradigm pembelajaran.Jadi, fokusnya adalah pada 

pembelajaran siswa dan bukan pada pengajaran guru. 

Secara umum menurut ( Miftahul Huda, 2013:275 ) dapat dikemukakan 

bahwa kekuatan dari penerapan model PBL antara lain :  

a. Pertama – tama siswa disajiakan suatu masalah  

b. Siswa mendiskusikan masalah dalam tutorial PBL dalam sebuah 

kelompok kecil. Mereka mengklarifikasi fakta – fakta suatu kasus 

kemudian mendefinisikan sebuah masalah. Kemudian, mereka 

mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan 

masalah serta apa yang mereka tidak ketahui. Mereka menelaah masalah 

tersebut. Merekaa juga mendesain suatu rencana tindakan untuk 

menggarap masalah.  

c. Siswa terlibat dalam studi independen untuk menyelesaikan masalah 

diluar bimbingan guru.  

d. Siswa kembali pada tutorial PBL, lalu saling shaing informasi atas 

informasi tertentu.  

e. Siswa menyajikan solusi atas masalah. 

f. Siswa mereview apa yang mereka pelajari selama proses pengerjaan 

selama ini. Semua yang berpartisipasi dalam proses tersebut terlibat 



6 
 

dalam review pribadi, review berpasangan, dan review berdasarkan 

bimbingan guru, sekaligus melakukan refleksi atas kontribusi terhadap 

proses tersebut.  

Kelebihan Model Pembelajaran Berbasis Masalah menurut ( Imas 

Kurniasih, 2015:49 ). Model pembelajaran berbasis masalah ini memiliki 

keunggulan yang sangat banyak, diantaranya adalah  

a. Mengembangkan pemikiran kritis dan ketrampilan kreatif siswa.  

b. Dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada siswa 

dengan sendirinya. 

c. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

d. Membantu siswa belajar untuk mentransfer pengetahuan dengan situasi 

yang serba baru. 

e. Dapat mendorong siswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara 

mandiri.  

Kelemahan Pembelajaran berbasis masalah menurut ( Imas Kurniasih, 

2015:49 ). Meskipun pembelajaran ini terlihat lebih baik dan sempurna dalam 

dalam meningkatkan kemampuan serta kreatifitas siswa, tapi tetap saja memiliki 

celah kelemahan, diantaranya adalah : 

a. Model ini butuh pembiasaan, karena model itu cukup rumit dalam 

teknisnya serta siswa betul – betul harus dituntuk konsentrasi dan daya 

kreasi yang tinggi. 

b. Dengan mempergunakan model ini, berarti proses pembelajaran harus 

dipersiapkan dalam waktu 6yang cukup panjang. Karena sedapat 

mungkin setiap persoalan yang akan dipecahkan harus dituntas, agar 

maknanya tidak terpotong.  

c. Siwa tidak dapat benar – benar tahu apa yang mungkin enting bagi 

mereka untuk belajar, terutama bagi mereka yang tidak memiliki 

pengalaman sebelumnya.  

d. Sering juga ditemakan kesulitan terletak pada guru, karena guru kesulitan 

dalam menjadi fasilitator dan mendorong siswa untuk mengajukan 

pertannyaan yang tepat dari pada menyerahkan mereka solusi. 



7 
 

2.2.Media Pembelajaran 

Menurut Cecep (2011: 9), media pembelajaran adalah alat yang dapat 

membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan 

yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan 

sempurna. 

Gagne dalam Komalasari (2013: 111), mengartikan media sebagai jenis 

komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsang mereka untuk 

belajar. Sedangkan Briggs dalam Komalasari (2013: 112), mengartikan media 

sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi peserta didik agar terjadi proses 

belajar. 

2.3.Mobile Learning  

Pembelajaran mobile learning mampu menjadikan handpdhone yang 

awalnya hanya untuk sms, telpon, atau internetan menjadi alat belajar lengkap yang 

berisi pelajaran yang terdiri dari materi, soal, contoh soal, dan quis.Mobile learning 

merupakan model pembelajaran alternatif yang memiliki karakteristik yang unik 

yaitu tidak tergantung tempat dan waktu. 

Menurut Wood dalam Lukita (2011: 3) Istilah  mobile  learning (mlearning)  

mengacu  kepada penggunaan  perangkat  IT  genggam  dan  bergerak,  seperti  

PDA, telepon  genggam,  laptop  dan  tablet  PC,  dalam  pengajaran  dan 

pembelajaran.  

Mobile  learning merupakan bagian dari pembelajaran elektronik atau lebih 

dikenal dengan e-learning. Terkait  dengan  jumlah  pengguna  perangkat  bergerak  

yang banyak,  mobile  learning dapat  dijadikan  salah  satu  alternatif  untuk 

memecahkan  permasalahan  dalam  bidang  pendidikan . 

2.4 Kerangka Berfikir  

Penyusunan kerangka berfikir oleh peneliti dilihat dari tujuan pembelajaran 

terlebih dahulu, sehingga peneliti dapat membuat kerangka berfikir yang baik dan 

dapat dipahami pembaca.Salah satu tujuan pembelajaran adalah meengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah.Untuk mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah tersebut, muncul kesulitan – kesulitan yang dialami peserta didik 
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diantaranya adalah peserta didik kurang terlatih dalam mengembangkan ide – 

idenya dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran Problem Based Learning suatu pendekatan 

pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk 

menyelesaikan masalah itu peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk 

dapat menyelesaikannya dan dalam pembelajaran ini dilakukan secara 

berkelompok, sehingga dalam pembelajaran ini diharapkan dapat membantu 

mahasiswa dalam memaknai proses belajar.  

Berikut adalah bagan dari luar kerangka berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 : Alur Kerangka Berfikir 

 

Terdapat perbedaan hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran PBL  

Model 

Pembelajaran 

Konvensional 

Hasil Belajar  

Materi matematika ekonomi  

Model Pembelajaran 

Problem Based Learning  

Berbantuan Mobile 

Learning  

Hasil Belajar  
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A. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar 

siswa terhadap model pembelajaran PBL berbantuan mobile learning. 

Secara operasional dirumuskan: 

Ha1  : Ada perbedaan hasil belajar matematika antara pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning 

berbantuan Mobile Learning dan pembelajaran konvensional. 

Ha2 :Hasil belajar siswa yang memperoleh model pembelajaran 

Problem Based Learning berbantuan Mobile Learning lebih baik 

dari model pembelajaran konvensional.  

Ha5 : terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar pada model 

pembelajaranProblem Based Learning(PBL)berbantuan Mobile 

Learning. 

 

Dari Hipotesis di atas dimunculkan Ho yaitu : 

Ho1 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang memperoleh 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning berbantuan Mobile Learning, berbantuan Mobile 

Learning dan model pembelajaran konvensional. 

Ho2 : Hasil belajar siswa yang memperoleh model pembelajaran 

Problem Based Learning berbantuan Mobile Learning tidaklebih 

baik dari model pembelajaran konvensional. 

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar pada 

model pembelajaranProblem Based Learning(PBL)berbantuan 

Mobile Learning. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3. 1. Populasi dan Sample  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh prestasi belajar mahasiswa peserta 

matematika ekonomi mahasiswa Universitas PGRI Semarang.Sementara sampel  

Dimbil secara cluster yaitu kelas A dan kelas B.  

3. 2. Desain Eksperimen  

Penelitian ini menggunakan pretest-posttest Experimental Design.  

Didalam subjek penelitian ini akan dibagi kedalam dua kelas, yaitu kelas 

eksperimen dan satu kelas kontrol. Kelas eksperimenI yang didalam kegiatan 

belajar mengajar menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) berbantuan Mobile Learning yaitu kelas 3A. Sedangkan untuk kelompok 

kontrol yang didalam kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran 

konvensional yaitu kelas 3B. 

3. 3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dugunakan untuk mendapatkan informasi mengenai daftar 

nama dan jumlah peserta didik kelas, khususnya data kelas yang menjadi sampel 

penelitian. 

b. Kuesioner (Angket) 

Angket digunakan untuk mengukur motivasi belajar mahasiswa pada pembelajaran 

PBL berbantuan mobile learning 

c. Tes 

Tes digunakan untuk mengukur prestasi belajar sebelum dan sesudah dilakukan 

penelitian. Sebelum tes digunakan, analisis pengembangan butir soal perlu 

dilakukan yaitu uji validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran. 

3. 4. Analisis dan Interpretasi data 

3.4.1Analisis Instrumen Soal 

1. Hasil Analisis Instrumen 
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Banyaknya item soal yang untuk uji coba sebanyak 5 soal dalam 

bentuk uraian. Analisis hasil tes uji coba adalah sebagai berikut : 

a. Validitas 

Untuk mengetahui validitas soal digunakan rumus product 

moment dengan angka kasar pada lampiran 37. Berikut merupakan 

interpretasi data hasil perhitungan validitas soal dapat pada tabel 4.1. 

Tabel 3.1. Hasil Analisis Validitas 

No Item rxy rtabel Keterangan 

1 0,737 0,367 Valid 

2 0,439 0,367 Valid 

3 0,372 0,367 Valid 

4 0,421 0,367 Valid 

5 0,685 0,367 Valid 

 

Semua item yang dinyatakan Valid karena nilai 𝑟𝑥𝑦 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.. 

b. Reliabilitas 

Dari tabel r product moment pada lampiran 37 dengan n = 29 

dan 0,05α  , maka diperoleh 0,367rtabel  , Dari perhitungan 

diperoleh  tabelhitung rr  , yaitu 1,082> 0,367. Maka instrumen tes reliabel 

dan tingkat reliabilitas termasuk kategori sangat tinggi. Hasil 

perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 15 
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c. Taraf Kesukaran 

Interpretasi data hasil analisis taraf kesukaran soal uraian dapat 

dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Hasil Analisis Taraf Kesukaran 

No. Item 

Jumlah 

siswa 

Taraf 

Kesukaran 

Keterangan 

1 29 0,52 Sedang  

2 29 0,67 Sedang  

3 29 0,28 Sukar 

4 29 0,91 Mudah 

5 29 0,58 Sedang 

 

. 

d. Daya Pembeda 

Interpretasi data hasil analisis daya pembeda soal uraian dapat 

dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut : 

Tabel 3.3. Hasil Analisis Daya Pembeda 

No Item DP Keterangan 

1 1,01 Sangat Baik 

2 1,31 Sangat Baik 
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3 0,56 Sangat Baik 

4 1,78 Sangat Baik 

5 1,11 Sangat Baik 

 

Semua item soal dinyatakan sangat baik. 

3.4.2 Analisis Awal 

Analsis data dilakukan untuk mengatahui keadaan awal sampel sebelum penelitian 

dengan menguji hipotesis dari penelitian dan hasil analisis ditarik 

kesimpulan.Analsis dalam penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap awal 

yang merupakan tahap pemadaman sampel dan tahap akhir yang merupakan tahap 

analisis data untuk menguji hipotesis penelitian. 

1. Analisis Tahap Awal   

Sebelum memberi perlakuan kepada kelas eksperimen, perlu dianalisis kedua 

kelompok melalui uji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan nilai 

semester gasal masing-masing kelompok. 

Dalam analisis awal ini data yang digunakan adalah nilai tes pembagian kelas yang 

digunakan untuk uji normalitas, uji homogenitas, d uji anava satu arah. 

a. Uji Normalitas dan homogenits 

Ujinormalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil prestasi belajar 

mahasiswa pada suatu kelas berdistribusi normal atau tidak.  Uji normalitas akan 

menggunakan Uji Liliefors.(Sudjana, 2005: 466-467). Sedangkan uji menguji 

homogenitas digunakan uji barlett, yang bentuknya sebagai berikut : 

2. Analisis Tahap Akhir 

1) Uji Ketuntasan dengan uji t satu pihak kanan  

Hipotesis yang akan diuji: 

H0 :𝝁1 = 70 

Ha :𝝁1>70 

2) Uji beda rata-rata 
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Hipotesis yang akan diuji: 

H0 :𝝁1 = 𝝁2 

Ha : 𝝁1> 𝝁2 

1) Uji Regresi Linier Sederhana 

Hipotesis yang akan diuji: 

H0 : terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar mahsiswa pada 

pembelajaran problem based learning berbantuan mobile learning 

Ha :   tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar mahasiswa 

pada pembelajaran problem based learning berbantuan mobile learning 

 

Model regresi linier sederhana dapat digunakan rumus: 

Ŷ = a + bX 

Koefisien – koefisien regresi a dan b untuk regresi linier, dapat dihitung dengan 

rumus: 

a =
(∑ Y)( ∑ X2) − (∑ X)( ∑ XY)

n ∑ X2 − (∑ X)2
 

b =
n ∑ XY − (∑ X)( ∑ Y)

n ∑ X2 − (∑ X)2
 

Rumus – rumus di atas dipakai untuk menentukan koefisien – koefisien regresi Y 

atas X. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut 

ini. Perencanaan yang peneliti lakukan adalah merancang instrumen yang akan 

digunakan sebagai alat untuk mengambil data soal tes yang terdiri dari soal 5 soal 

uraian, dan angket motivasi. Selanjutnya peneliti merancang materi yang akan 

diappload di blog untuk memudahkan pembelajaran melalui mobile learning. 

Setelah itu peneliti merancang kelas yang akan dijadikan sebagai kelas eksperimen 

dan kelas ujicoba. Metode yang peneliti gunakan untuk merancang kelas 

eksperimen dan kelas ujicoba adalah metode cluster random sampling. Diperoleh 

kelas 6A sebagai kelas eksperimen dan kelas 6B sebagai kelas ujicoba. 

Pada saat pelaksanaan penelitian, yang pertama kali peneliti lakukan adalah 

merancang materi melalui mobile learning menggunakan blog melalui alamat 

matematikaekonomilearning.blogspot.co.id, kemudian menguji coba instrumen 

soal tes dan angket motivasi pada kelas ujicoba yaitu kelas 6C. Sedangkan pada 

kelas eksperimen yaitu kelas 6A peneliti melaksanakan model pembelajaran 

problem based learning. Pembelajaran ini dilakukan untuk mendapatkan data 

motivasi, dan hasil belajar mahasiswa. Setelah semua data diperoleh, peneliti 

melakukan pengolahan data akhir sehingga dapat diketahui pengaruh motivasi 

terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah matematika ekonomi. 

4.1.1 Uji data awal 

4.1.1.1 Uji Normalitas 

Sebelum menguji hipotesis yang diajukan, terlebih dahulu diajukan uji 

normalitas data yang merupakan variabel dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

menentukan statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Data berdistribusi normal. 

Ha : Data berdistribusi tidak normal. 

Uji persyaratan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis dengan 

menguji normalitas data hasil belajar UTS matematika pada mata kuliah 
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matematika ekonomi. Berdasarkan perhitungan diperoleh 
2

hitung  = 2.9057. Untuk 

data yang banyaknya 32, taraf  kepercayaan 5% dan dk = 2 diperoleh 
2

tabel = 7.81. 

Dengan demikian 
2

hitung  < 
2

tabel , ini berarti sampel kelompok kontrol berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan pada kelas eksperimen didiperoleh 

2

hitung = 5,346. Untuk data yang banyaknya 32, taraf  kepercayaan 5% dan dk = 2 

diperoleh 
2

tabel = 7.81. Dengan demikian 
2

hitung < 
2

tabel , ini berarti sampel 

kelompok eksperimen berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dari uji 

normalitas pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen maka diperoleh data 

bahwa populasi berasal dari data yang berdistribusi normal. 

 

4.1.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai 

evaluasi sampel yang diambil mempunyai varians yang homogen. Uji 

persyaratan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji 

homogenitas data hasil belajar matematika pada mata kuliah matematika 

ekonomi. Dengan menggunakan uji kesamaan dua varian diperoleh nilai hitungF

=1.090, sedangkan untuk data dengan dk=62, taraf  kepercayaan 5% diperoleh 

tabelF  = 2,05. Dengan demikian hitungF < tabelF , ini berarti kedua kelompok 

dikatakan mempunyai varian sama. kemudian dilanjutkan dengan uji kesamaan 

dua rata-rata diperoleh nilai 
2

hitung =0.330, sedangkan untuk data dengan dk=62, 

taraf  kepercayaan 5% diperoleh 
2

tabel  = 2,00. Dengan demikian 
2

hitung < 
2

tabel

, ini berarti kedua kelompok dikatakan homogen. 

Sebelum melakukan tes hasil belajar pada kelas ekperimen dan kelas 

kontrol, dilakukan terlebih dahulu uji coba soal tes hasil belajar pada kelas uji 

coba dengan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.1. Keseluruhan Hasil Analisis Instrumen Penelitian 

Soal Validitas                     

(r tabel = 0,367) 

Reabilitas Taraf 

Kesukaran 

Daya Pembeda (t 

tabel = 1,76) 

Keterangan 

r hitung Ket TK Ket DP Ket 

1 0,737 Valid Reliabel 

ST 

0,52 

    

1,01 

1,01 SB Digunakan 

2 0,439 Valid Reliabel ST 0,67 1,31 1,31 SB Digunakan 

3 0,372 Valid Reliabel ST 0,28 0,56 0,56 SB Digunakan 

4 0,421 Valid Reliabel ST 0,91 1,78 1,78 SB Digunakan 

5 0,685 Valid Reliabel ST 0,58 1,11 1,11 SB Digunakan 

Dari hasil analisis instrumen tes di atas diketahui bahwa butir soal 

yang akan digunakan dalam tes evaluasi sebanyak 5 soal. 

 

4.1.2 Uji Data Akhir 

Uji data akhir dimulai dengan uji normalitas data pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. Uji dalam penelitian ini adalah melakukan analisis dengan 

menguji normalitas data hasil belajar UAS pada mata kuliah matematika ekonomi. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh 
2

hitung  = 3.87. Untuk data yang banyaknya 32, 

taraf  kepercayaan 5% dan dk = 2 diperoleh 
2

tabel = 7.81. Dengan demikian 
2

hitung  

< 
2

tabel , ini berarti sampel kelompok kontrol berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Sedangkan pada kelas eksperimen didiperoleh 
2

hitung = 4,56. 

Untuk data yang banyaknya 32, taraf  kepercayaan 5% dan dk = 2 diperoleh 
2

tabel

= 7.81. Dengan demikian 
2

hitung < 
2

tabel , ini berarti sampel kelompok eksperimen 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dari uji normalitas pada kelompok 
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kontrol dan kelompok eksperimen maka diperoleh data bahwa populasi berasal dari 

data yang berdistribusi normal. 

4.1.2.1 Uji Ketuntasan Hasil Belajar 

Dari perhitungan diketahui bahwa rata-rata kelas eksperimen adalah 73,09 

dan simpangan baku 6,83 sehingga diperoleh thitung = 2,66 dengan taraf nyata 5% 

dan dk = 37 diperoleh ttabel = t(0,975)(31) = 1,7. Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak 

artinya rata-rata prestasi belajar dengan menggunakan model problem based 

learning berbantuan mobile learning pada mata kuliah matematika ekonomi ≠ 70. 

Hal ini bisa berarti < 70 atau > 70. Dengan melihat rata-rata prestasi belajar siswa 

73,09 maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa telah melebihi minimal 

nilai ketuntasan belajar 70. 

Selanjutnya dengan menghitung jumlah mahasiswa yang telah mencapai 

KKM kemudian dihitung ketuntasan belajar klasikal. Jumlah mahasiswa yang telah 

mencapai KKM adalah 25 mahasiswa sehingga diperoleh 

Ketuntasan klasikal = 
25

32
 × 100% = 78,125 % 

 

4.1.2.2. Uji Banding Hasil Belajar  

Uji banding hasil belajar yang dimaksud adalah uji perbandingan dua rata. 

Untuk melakukan uji perbandingan dua rata-rata maka perlu dilakukan uji 

kesamaan dua varian. Dengan menggunakan uji kesamaan dua varian diperoleh 

nilai hitungF =1.375, sedangkan untuk data dengan dk=62, taraf  kepercayaan 5% 

diperoleh tabelF  = 2,05. Dengan demikian hitungF < tabelF , ini berarti kedua kelompok 

dikatakan mempunyai varian sama. kemudian dilanjutkan dengan uji kesamaan dua 

rata-rata diperoleh nilai 
2

hitung =5,88, sedangkan untuk data dengan dk=62, taraf  

kepercayaan 5% diperoleh 
2

tabel  = 2,00. Dengan demikian 
2

hitung < 
2

tabel , ini 

berarti kedua kelompok dikatakan mempunyai perbedaan rata-rata hasil belajar 

yang signifikan. Dengan melihat rata-rata hasil belajar kelompok kontrol sama 

dengan 63,99 dan rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen adalah 73,09 maka 
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dapat disimpulkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas 

kontrol. 

4.1.2.3. Uji Regresi 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh persamaan estimasi regresi 

Y


= 54,894+ 0,527 X1. Variabel X1 menyatakan motivasi belajar dan variabel Y


 

menyatakan hasil belajar siswa. 

Jika X1= 0 (motivasi belajar tidak ada) masih tetap diperoleh skor Y


sebesar 

54,894. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Y


 tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi 

belajar saja tetapi ada faktor lain yang mempengaruhinya. Jadi selain motivasi 

belajar masih ada faktor lain yang mempengaruhi seperti minat belajar, kebiasaan 

belajar, keadaan sosial, iklim sosial dalam kelas, karakteristik belajar, tingkat 

intelegensi, persepsi siswa terhadap guru dan lain sebagainya. Persamaan regresi 

yang diperoleh juga menunjukkan bahwa rata-rata skor hasil belajar meningkat 

sebesar 0,527 untuk peningkatan satu skor motivasi.  

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil dari pengalamannya dalam interaksi dengan lingkungannya. Interaksi belajar 

mengajar mengandung arti adanya kegiatan interaksi dari tenaga pengajar yang 

melaksanakan tugas mengajar di satu pihak, dengan warga belajar (mahasiswa, 

anak didik/ subjek didik) yang sedang melaksanakan kegiatan belajar di pihak lain. 

Pembelajaran dengan menggunakan mobile learning yang lakukan pada mata 

kuliah matematika ekonomi dirancang sesuai dengan standar kompetensi yang telah 

ditetapkan dalam silabus matematika ekonomi Universitas PGRI Semarang. Mobile 

learning digunakan mahasiswa sebagai bantuan belajar agar mahasiswa dapat 

memiliki motivasi yang lebih dalam memperlajari matematika ekonomi. Semua 

mahasiswa kelas eksperimen mempunyai smartphone untuk menggunakan mobile 

learning yang telah di buat oleh peneliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan 

dengan lancar. Panduan mobile learning sudah lengkap sehingga mampu 

memberikan bantuan yang berarti bagi mahasiswa yang mempelajarinya. 



20 
 

Hasil belajar adalah adalah hasil yang telah dicapai (dari yang dilakukan, 

dikerjakan, dan sebagainya) dalam penguasaan pengetahuan atau sikap atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan 

nilai tes atau observasi yang diberikan oleh guru. Hasil belajar menggunakan model 

based learning berbantuan mobile learning pada mata kuliah matematika ekonomi 

telah membantu mahasiswa untuk mencapai KKM. Besarnya ketuntasan klasikal 

adalah 78,125% berarti secara klasikal mahasiswa kelas eksperimen telah mencapai 

ketuntasan klasikal yang dipersyaratkan dalam kurikulum 2013 adalah 75%. Hal ini 

seiiring dengan hasil riset Kiger, D., Herro, D., & Prunty, D. (2012), bahwa pada 

kelas yang menggunakan mobile learning memberikan peningkatan prestasi belajar. 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar salah satunya adalah faktor motivasi 

belajar. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukan bahwa faktor motivasi 

belajar juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil belajar dan jika dilihat 

dari besarrnya kontribusi ternyata faktor motivasi belajar juga memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa. Setelah diuji 

keberartian dan kelinearan regresi ternyata persamaan tersebut berarti dan linear. 

Artinya persamaan tersebut dapat digunakan untuk menaksir harga Ŷ  jika X1 

diketahui. Diketahui pula nilai b = 0,527 sebagai koefisien arah regresi bernilai 

positif, ini menunjukkan bahwa nilai Ŷ meningkat jika nilai X1 meningkat begitu 

juga sebaliknya, nilai Ŷ  akan menurun jika nilai X1 menurun. Jadi, setiap 

penambahan (karena tanda positif) 1 skor pada motivasi maka akan meningkatkan 

hasil belajar mahasiswa sebesar 55,421. 

 Dari perhitungan diperoleh Ŷ  =  54,894+ 0,527 X1 yang berarti terdapat 

korelasi positif antara motivasi dalam pembelajaran model problem based learning. 

Meningkatnya motivasi meningkat pula menyelesaikan soal berbasis masalah. 

Besar hubungannya ditentukan oleh koefisien determinasinya (rhitung)
2 = 0,410 atau 

sebesar 41,0%. Ini berarti bahwa meningkatnya atau menurunnya kemampuan 

menyelesaikan masalah 41,0% dapat dijelaskan oleh motivasi mahasiswa melalui 

hubungan linear yang persamaanya Ŷ  =  54,894+ 0,527 X1, sisanya sebesar 59 % 

ditentukan oleh keadaan lain. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan 



21 
 

mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan 

minat. Mahasiswa memiliki minat terhadap sesuatu bidang tertentu cenderung 

tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasinya untuk mempelajari 

bidang studi tersebut. Motivasi dapat bersifat internal, artinya datang dari diri 

sendiri, dapat juga bersifat eksternal, yaitu datang dari orang lain seperti dari guru, 

orang tua, teman dan sebagainya. Menurut Ngalim (1990:102) motivasi merupakan 

pendorong organisme untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa tujuan 

motivasi adalah untuk menggerakkan/ menggugah seseorang agar timbul keinginan 

dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil/ mencapai 

tujuan tertentu. Dengan demikian belajar akan lebih berhasil bila mahasiswa 

memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. 

Seorang dosen hendaknya dapat memotivasi mahasiswanya dalam 

pembelajaran. Untuk dapat memotivasi mahasiswa, dosen perlu memahami dan 

mengerti tentang teknik-teknik pemberian motivasi yang dapat dilakukan dalam 

proses pembelajaran. Menurut Uno, (2007:34) teknik-teknik pemberian motivasi 

tersebut antara lain memberikan pernyataan penghargaan secara verbal, 

menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan, menimbulkan rasa ingin 

tahu mahasiswa, memunculkan sesuatu yang tidak diduga oleh mahasiswa, 

menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi mahasiswa, menggunakan materi 

yang dikenal mahasiswa sebagai contoh dalam belajar, gunakan kaitan yang unik 

dan tak terduga untuk menerapkan suatu konsep dan prinsip yang telah dipahami, 

menuntut mahasiswa untuk menggunakan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya, 

menggunakan simulasi dan permainan, memberi kesempatan kepada mahasiswa 

untuk memperlihatkan kemahirannya di depan umum, mengurangi akibat yang 

tidak menyenangkan dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan belajar, 

memahami iklim sosial dalam sekolah, memanfaatkan kewibawaan dosen secara 

tepat, memadukan motivasi-motivasi yang kuat, memperjelas tujuan belajar yang 

hendak dicapai, merumuskan tujuan-tujuan sementara, memberitahukan hasil kerja 

yang telah dicapai, membuat suasana persaingan yang sehat diantara para 

mahasiswa, mengembangkan persaingan dengan diri sendiri, dan memberikan 

contoh yang positif. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian berserta analisisnya maka dapat 

disimpulkan antara lain: 

1. Hasil belajar mahasiswa menggunakan model pembelajaran problem 

based learning dengan berbantuan mobile learning pada mata kuliah 

ekonomi telah mencapai ketuntasan belajar. Rata-rata hasil belajar 

mahasiswa kelas eksperimen adalah 73. Serta ketuntasan klasikal yang 

telah dicapai adalah 78,125%. 

2. Rata-rata hasil belajar model pembelajaran problem based learning 

dengan berbantuan mobile learning pada mata kuliah ekonomi lebih 

baik dari pada rata-rata hasil belajar kelas konvensional. 

3. Pengaruh motivasi terhadap hasil belajar pada model problem based 

learning dengan berbantuan mobile learning pada mata kuliah ekonomi 

sebesar 41% sedangkan sisanya ditentukan oleh keadaan lain. 

 

 

5.2 Saran 

 

Penelitian efektifitas model pembelajaran probelem basedlearning 

berbantuan mobile learning pada mata kuliah matematika ekonomi masih 

masih bisa dikembangkan lagi berkaitan dengan motivasi dan minat mahasiswa. 

Oleh karena itu peneliti menyarankan perlu adanya pengembangan minat juga agar 

motivasi yang dimiliki mahasiswa bisa tergali dengan baik sesuai dengan minat 

mahasiswa.. 
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Lampiran 11. Biodata Ketua dan anggota 

A. Ketua Peneliti 

A. Identitas Diri 

1 Nama lengkap (dengan gelar) Rina Dwi Setyawati, S.Pd, M.Pd 

2 Jabatan fungsional Asisten Ahli 

3 Jabatan structural - 

4 NPP 108201291 

5 NIDN 0615128201 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Wonogiri, 15 Desember 1982 

7 Alamat rumah Jl. Tlogo pacing IV kav A no 1 Semarang, 

Kelurahan Tlogomulyo kecamatan Pedurungan 

8 Nomor Telepon/Fax/ Hp 081325333248 

9 Alamat Kantor Jl. Sidodadi Timur no.24/ Dr. Cipto Semarang 

10 Nomor Telepon/ Fax (024) 8316377 / (024) 8448217 

11 Alamat e-mail Ikippgri@ikippgrismg.ac.id 

12 Lulusan yang telah dihasilkan S-1=       orang, S-2=        orang, S-3=        

orang 

13 Mata Kuliah Yang Diampu 

1. Perencanaan Pembelajaran Matematika 

2. Program Linier 

3. Aljabar 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi IKIP PGRI Semarang UNNES  

Bidang Ilmu Pendidikan 

Matematika 

Pendidikan 

Matematika 

 

Tahun Masuk-Lulus 2000-2004 2009-2011  

Judul 

Skripsi/Thesis/Disertasi 

Analisis Kesalahan 

dalam Menyelesaikan 

soal-soal pokok 

bahasan Peluang pada 

siswa kelas 2 semester 

1 SMU N 10 Semarang 

Tahun Pelajaran 

2003/2004 

Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran 

Matematika dengan 

Model Problem Based 

Learning Berwawasan 

Entrepreneurship dan 

Berbantuan CD 

Interaktif SMK 

 

Nama 

Pembimbingan/Promotor 

1. Drs. Sudargo, M.Si. 

2. Drs. Sutopo, M.Pd. 

1. Dr. Scolastika 

Mariani, M.Si. 

2. Dr. Mulyono, M.Si. 

 

 

mailto:Ikippgri@ikippgrismg.ac.id
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, 

maupun Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta 

Rp) 

1 2010 Hubungan Pemahaman Konsep dan 

Intensitas Belajar Persamaan Garis 

Lurus Berbasis WEB Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa SMP 

Muhammadiyah 1 Semarang.  

LPPM 3 

2 2011 Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Trigonometri Melalui Model 

pembelajaran Problem Posing Pre 

Solution Posing secara berkelompok 

berbasis karakter BangsaIKIP PGRI 

Semarang. Tahun Pelajaran 

2010/2011. 

LPPM 3 

3 2011 Tracer Study Program Pendidikan 

Matematika IKIP PGRI Semarang. 

LPPM 3 

4 2012 Pembelajaran Savi Berbantuan Cabri 

3d Sebagai Upaya Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Kritis Dan 

Komunikasi Matematis  Pada Materi 

Kubus Dan Balok Kelas Viii Smp 

Pgri 01 Semarang Tahun Pelajaran 

2011/2012 

LPPM 6 

5 2012 Implementasi Model 

PembelajaranGroup Investigation 

Berbantuan LKM dan CDF 

UntukMeningkatkanHasilBelajarPad

a Mata KuliahMetodeNumerik 

LPPM 5,75 

6 2012 PengembanganPerangkatPembelajara

nBerbasisWeb 

MenggunakanAplikasiMOODLEMat

akuliahStatistikaPendidikan 

PG MIPA BI 6 

7 2012 Pengembangan Model Pembelajaran 

IPA Berbasis Kearifan Lokal Dan 

ICT Pada Siswa Tuna Grahita Di SLB 

LPPM 8 

8 2013 PenerapanMicroteaching Lesson 

Study (MLS) Pada Mata Kuliah 

PPL1UntukMereduksiMiskonsepsida

nMeningkatkanKeterampilanMengaj

LPPM 4 
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arMahasiswa PGMIPA 

UnggulanIKIP PGRI Semarang 

 

9 2013 PengembanganPerangkatPembelajara

nMatematikaBerbasisHumanistik 

Dan 

BerpikirKritisDenganPendekatanSav

i (Somatic Auditory Visual 

Intellectual) Berbantuan Cd 

Interaktif  

DIKTI  

10 2014 PengembanganPerangkatPembelajara

nMatematika Interaktif Berbasis 

Tutorial Flash Melalui E- Learning 

Guna Membangun Karakter 

Mahasiswa 

(StudiKasusMatakuliahGeometri) 

 

DIKTI 83,5 

11 2014 Pengembangan Video Ketrampilan 

Bertanya Lanjut menggunakan Socio 

Mathematical Norms 

PGMIPA U 6 

12 2015 Pengembangan Bahan Ajar Aljabar 

Berkarakter Menggunakan Sientific 

Approach melalui Mobile Learning 

System 

LPPM 6,75 

13 2015 Rancang Bangun Authentic 

Asessment Matematika Online Dan 

Offline Berbasis Wondershare Di 

Perguruan Tinggi 

DIKTI 75 

 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun 

Terakhir  

 

No Tahun Judul Pengabdian kepada Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1 2010 Pelatihan Menggunakan CD Animasi 

Pembelajar dan Membuat Soal-Soal 

Interaktif  sebagai Media Sosialisasi Cinta 

Anak Terhadap Pembelajaran Matematika 

di Tingkat TK dan SD Tahun 2010 

LPPM 4 

2 2011 Pelatihan Pengolahan Data Statistik 

Inferensia Berbantuan Perangkat Lunak 

SPSS 16 For Windows  UPTD Jepara 

tahun 2011 

LPPM 5 
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3 2012 Pelatihan dan Workshop Pembelajaran 

Berbantuan E-learning dengan media 

WEB bagi kelompok Guru SMP N 7 

Semarang 

LPPM 5 

4 2013 

 

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan 

Judul IbM Kerupuk Rambak Kulit Kerbau 

DIKTI 35 

5 2014 Pelatihan Pembelajaran Matematika 

Berbasis Software Geogebra 

LPPM 5 

 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun 

Terakhir  

 

No Judul Artikel Ilmiah 
Volume/ Nomor/ 

Tahun 
Nama Jurnal 

1 Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Trigonometri Melalui Model 

pembelajaran Problem Posing Pre 

Solution Posing secara berkelompok 

berbasis karakter Bangsa IKIP PGRI 

Semarang. Tahun Pelajaran 

2010/2011.ISSN 2086-2725 

Vol. 2/No.2/ 

September 2011 

Aksioma 

Universitas PGRI 

Semarang 

2 Penelusuran Alumni (Tracer Study) 

Program Studi Pendidikan 

Matematika IKIP PGRI Semarang 

Sebagai Kajian Relevansi. ISSN 

2086-2725 

Vol 5 No 1 Maret 

2014 

Aksioma 

Universitas PGRI 

Semarang 

3 Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Berbasis Web 

Menggunakan Aplikasi MOODLE 

Matakuliah Statistika Pendidikan. 

ISSN 2088-7868 

Vol 4, No 1, Juli 

2014 

Pheneomon 

UIN Semarang 

4 Pengembangan Bahan Ajar dengan 

Scientific Approach melalui mobile 

learning system mata kuliah aljabar. 

ISSN 2086-2725 

Vol 5 No 2 

September 2014 

Aksioma 

Universitas PGRI 

Semarang 

6 Keefektifan Pembelajaran 

Matematika Berbasis Kurikulum 

2013 Untuk Meningkatkan Karakter 

Siswa Pada Sd Kelas III" 

Vol  6 No 1  

Maret 2015 

Aksioma  

Universitas  

PGRI Semarang 

7 Development Learning Model Of 

Charactereducation Through E-

Comic In elementary School 

Vol. 3 No. 9 

September 2015 

International 

Journal of 

Education and 

Research 
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F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / 

Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir  

 

No 
Nama Pertemuan 

Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Seminar LPPM Tacer Study Program Studi 

Pendidikan Matematika IKIP PGRI 

Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang, sebagai 

anggota 

2 Seminar UNNES Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Matematika Dengan 

Model Problem Based Learning  

Berorientasi Entrepreneurship 

Materi Program Linier Smk Kelas 

XI 

Universitas negeri 

Semarang sebagai 

ketua 

3 Seminar UNNES Pengembangan Media Pembelajaran 

E-learning dengan Tutorial Flash 

Mata Kuliah geometri 

UNNES, sebgaai 

Anggota, 23 

November 2013 

4 Seminar UPY Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Berkarakter melalui 

E-learning matakuliah Geometri 

Universitas PGRI 

Yogyakarta, 24 Mei 

2014 

5 Seminar UNS Efektivitas PembelajaranBerbasis 

Media Tutorial Interaktif Materi 

Geometri 

UNS, 18 Oktober 

2014 

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

1  -       

dst         

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1         

dst         
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Anggota Peneliti 

A. Identitas Diri 

1 Nama lengkap (dengan gelar) Irkham Ulil Albab, S.Pd, M.Pd 

2 Jabatan fungsional Asisten ahli 

3 Jabatan structural - 

4 NPP 148801447 

5 NIDN 010048801 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Kendal, 10 April 1988 

7 Alamat rumah Desa Mojo 2/5 Ringinarum Kendal 

8 Nomor Telepon/Fax/ Hp 085641695694 

9 Alamat Kantor Jl. Sidodadi Timur no.24/ Dr. Cipto 

Semarang 

10 Nomor Telepon/ Fax (024) 8316377 / (024) 8448217 

11 Alamat e-mail irkhamulilalbab@gmail.com 

12 Lulusan yang telah dihasilkan S-1=       orang, S-2=        orang, S-

3=        orang 

13 Mata Kuliah Yang Diampu 

4. Perencanaan Pembelajaran 

Matematika 

5. Strategi Pembelajaran 

Matematika  

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan Tinggi IKIP PGRI Semarang UNSRI  

Bidang Ilmu Pendidikan Matematika Pendidikan Matematika 

Tahun Masuk-Lulus 2007-2011 2012-2014 

Judul 

Skripsi/Thesis/Disertasi 

Pengembangan Lembar 

Kerja siswa Kelas BI 

dilengkapi dengan 

pelafalan matematis 

Membangun konsep 

geometri transformasi 

menggunakan refleksi 

geometri 

Nama 

Pembimbingan/Promot

or 

Drs. Wijonarko, 

M.Kom. 

Ir. Agung Hanyanto, 

M.Pd. 

Dr.Yusuf Hartono 

Dr. Dramawijoyo, 

M.Sc. 

 

Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun 

Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta 

Rp) 

1 2012 PMRI Classroom observation .  Beasiswa 

PMRI 

 

mailto:irkhamulilalbab@gmail.com
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2 2014 Mengajarkan konsep waktu 

melalui PMRI dalam kUrikulum 

2013. 

Beasiswa 

PMRI 

 

 

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir  

 

No Tahun 
Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta 

Rp) 

1 2014 Pelatihan Kurikulum 2013 bersama 

UPTD Depag Kota Palembang 

DEPAG - 

 

 

C. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun 

Terakhir  
 

No Judul Artikel Ilmiah 

Volume/ 

Nomor/ 

Tahun 

Nama 

Jurnal 

1 Strategi siswa dalam belajar 

geometri transformasi 

Oktober 2014 Cakrawala 

pendidikan 

 

D. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / 

Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir  

 

No 
Nama Pertemuan 

Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1 SEA-DR Confrence 

on Design and 

Develompment 

Research 

Membangun Konsep 

refleksi melalui 

generator Isometri 

UNSRI, 2014 

2 KNM 17  Membangun Konsep 

rotasi  

ITS 

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

1  Problem 

Solving 

 2013  150  Lingkar 

Pena 

2 Diophantine 

Equation 

2013 80  PPs Unsri 

Press 
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BIODATA ANGGOTA 

F. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap 
Dhian Endahwuri, S.Pd, M.Pd                           

(P) 

2 Jabatan Fungsional - 

3 Jabatan Struktural - 

4 NPP 128701373 

5 NIDN 0615078701 

6 Tempat  dan Tanggal Lahir Grobogan, 15 Juli 1987 

7 Alamat Rumah 
Dusun jeruk RT.01 RW 06 Desa 

Monggot Kec Geyer Grobogan 

8 Nomor Telepon/HP 085647466446 

9 Alamat Kantor Jl. Sidodadi Timur No. 24 Semarang           

10 Nomor Telepon/Faks 024-8316377/ 024- 8448217 

11 Alamat email endahwuridhian14@yahoo.co.id 

12 Lulusan yang telah dihasilkan S-1 =    0  orang 

13 Mata Kuliah yang diampu 

1. Aljabar 

2.Inovasi Pembelajaran Matematika 

3 Matematika Ekonomi 

 

A. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Muhamadiyah Surakarta 

(UMS) 

Universitas Sebelas Maret 

( UNS ) 

Bidang Ilmu Pendidikan Matematika Pendidikan Matematika 

Tahun Masuk-

Lulus 

2005 – 2009 2009 – 2011 

Judul 

Skripsi/Thesis 

Eksperimentasi Pembelajaran 

Kooperatif tipe team Assisted 

Individually dan Think Pair Share 

pada pokok bahasan bangun ruang 

ditinjau dari keaktifan siswa 

Eksperimentasi 

Pembelajaran Kooperatif 

tipe team Assisted 

Individually dan Think 

Pair Share pada pokok 

bahasan bangun ruang 

ditinjau dari keaktifan 

siswa SMP Negeri se 

Kabupaten Grobogan 
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Nama 

Pembimbing 

1.Dra. Sri Sutarni, M.Pd 

2.Dra.Ning Setyaningsih, M.Pd 

1.Prof.Dr.Budiyono,M.Sc 

Drs. Sutrima, M.Sc 

 
B. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber 
Jml (Juta 

Rp) 

1 2013 Peluang kebangkrutan 

perusahaan asuransi dimana 

waktu antar klaim 

berdistribusi gamma   

LPPM 
UNIVERSITAS 
PGRI 
SEMARANG 

 

2 2013 Pengembangan Bahan Ajar 

Matematika Statistik Untuk 

Meningkatkan  Kemampuan 

Berpikir Pola Divergen 

Melalui Open Ended 

Question Berbasis Realistic 

Mathematic. 

LPPM 
UNIVERSITAS 
PGRI 
SEMARANG 

 

3 2013 Efektivitas Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Group 

Investigation Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Mahasiswa Pada Mata 

Kuliah Analisis Riil 

LPPM 
UNIVERSITAS 
PGRI 
SEMARANG 

 

4 2014 Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Matematika 

Dengan Model 

Pembelajaran Problem 

Posing Berbasis Pendidikan 

Karakter Berbantuan CD 

Pembelajaran Ditinjau Dari 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa SMP 

LPPM 
UNIVERSITAS 
PGRI 
SEMARANG 

 

5 2015 Pengembangan 

Matiklopedia Berbasis 

Pendidikan Karakter Di 

Sekolah Menengah Pertama 

Se Wilayah 

KEDUNGSAPUR Di Tinjau 

Keefektivannya. 

DIKTI  
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