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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Struktur aljabar merupakan salah satu cabang matematika abstrak, yang umumnya 

lebih sulit dibandingkan dengan cabang matematika lain yang lebih konkret. Di dalam 

struktur aljabar dibicarakan tentang himpunan dengan satu operasi dan dua operasi yang 

berupa Grup dan Ring (Gelanggang) yang merupakan suatu aljabar modern yang standar.  

Struktur aljabar menurut Wahyudin (1989) adalah ilmu yang mempelajari suatu 

himpunan dengan satu atau lebih operasi biner yang diberlakukan  pada sistem aljabar 

tersebut. Misalkan S adalah suatu himpunan yang dilengkapi dengan sekelompok operasi 

biner o dan #, maka S menjadi satu struktur aljabar dengan satu operasi biner                       

yang dinotasikan dengan (S,o) atau (S,#), atau dua operasi biner yang dinotasikan (S,o,#) 

atau S,#,o).  

Tujuan kurikuler dalam mata kuliah struktur aljabar berdasarkan silabus Program 

Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Palembang adalah agar diharapkan mahasiswa 

memahami lebih dalam tentang struktur aljabar dan dapat menerapkannya dalam 

menyelesaikan masalah aljabar sederhana, serta mampu berpikir logis dan bernalar secara 

matematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Tujuan kurikuler mata kuliah struktur 

aljabar dalam tiga tahun terakhir ini dapat dikatakan belum tercapai, karena berdasarkan 
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Universitas PGRI Palembang, masih banyak mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari 

70 (kategori: C). Hal ini dapat dilihat dari rekap nilai tiga tahun terakhir. 

 
Tabel 1  

Rekap Nilai Mata Kuliah Struktur ALjabar Tiga Tahun Terakhir 

A % B % C % D % E %

2007/2008 20 10.15 100 50.76 75 38.07 1     0.51 1     0.51 

2006/2007 21 10.99 80 41.88 90 47.12 - -   - -   

2005/2006 20 9.09   130 59.09 65 29.55 5     2.27 - -   

Nilai MahasiswaTahun 
Akademik

Sumber:      DPNA   Program   Studi   Pendidikan   Matematika  FKIP   Universitas   PGRI  
                    Palembang 
 

Berdasarkan wawancara informal dengan beberapa mahasiswa yang telah 

mengambil mata kuliah struktur aljabar dan dosen yang mengajar mata kuliah struktur 

aljabar, diperoleh bahwa mahasiswa kurang memahami konsep struktur aljabar disebabkan 

oleh sifat khusus dari struktur aljabar yang memiliki sifat abstrak. Selain itu, penyebab lain 

adalah bahan ajar struktur  aljabar terlalu bersifat abstrak, metode pembelajaran yang seting 

dipakai ceramah, sehingga kurang interaktif dan tidak menarik. Selama ini dosen dianggap 

sebagai sumber ilmu, bertindak  mendominasi kelas, sedangkan mahasiswa harus duduk 

rapi mendengarkan, meniru, dan mencontoh cara-cara dosen menyelesaikan soal. Dengan 

kata lain mahasiswa bersifat pasif dan dosen yang aktif. Selain itu dosen jarang atau hampir 

tidak pernah menggunakan media seperti Over Head Projector (OHP) atau Liquid Crystal 

Display (LCD).  

Masalah yang dihadapi dalam mata kuliah struktur aljabar cenderung pada metode 

dan teknik yang digunakan dosen dalam melakukan interaksinya dengan mahasiswa agar 
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bahan ajar yang digunakan sampai pada mahasiswa, maka peneliti mencoba untuk 

menonjolkan aspek bahan ajar struktur  aljabar, dengan harapan materi yang tidak terlalu 

abstrak, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik serta mahasiswa dapat mengulang 

metari yang diberikan. Agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, peneliti 

mencoba mengembangkan bahan ajar struktur aljabar tersebut.  

Teknologi pendidikan merupakan suatu bidang yang mencakup penerapan proses 

yang kompleks dan terpadu dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah 

pembelajaran (Miarso, 2007). Hal ini berarti, dalam setiap pemecahan masalah melibatkan 

orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi. Dalam teknologi pendidikan, pemecahan 

masalah itu terjelma dalam bentuk semua sumber belajar yang didisain dan atau dipilih dan 

atau digunakan dalam keperluan belajar. Salah satu sumber belajar ini dapat diidentifikasi 

sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksudkan tentu media 

pembelajaran yang cocok atau efektif untuk membantu keperluan pembelajaran dalam mata 

kuliah struktur aljabar.  

Teknologi komputer adalah sebuah penemuan yang memungkinkan menghadirkan 

media pembelajaran yang lebih optimal.Teknologi berbasis computer merupakan cara-cara 

memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber 

pada mikroprosesor (Seels, 1994). Teknologi berbasis computer ini dibedakan dari 

teknologi lain karena menyimpan informasi secara elektronik dalam bentuk digital, baik 

sebagai bahan cetak atau visual. Saat pertama-tama komputer mulai diperkenalkan 

khususnya pada pembelajaran, maka ia menjadi dikenal atau populer di kalangan anak 

didik. Bisa dimengerti karena berbagai variasi teknik mengajar bisa di buat dengan bantuan 

komputer tersebut. Setelah itu teknologi pembelajaran terus berkembang. Namun pada 
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prinsipnya teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Technology based 

learning dan Technology based web-learning. 

Dosen adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu, sesuai tuntutan zaman, dosen harus mempunyai kemampuan untuk 

memanfaatkan  media pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menonjolkan 

aspek media pembelajaran berupa bahan ajar struktur aljabar berbasis website, dengan 

harapan materi struktur aljabar tidak terlalu abstrak dan pembelajaran pun menjadi lebih 

menarik. Keberadaan dan pengembangan media pembelajaran berupa bahan ajar berbasis 

website menjadi salah satu  pemecahan masalah dalam pembelajaran. 

Banyak website tentang media pembelajaran, tetapi tidak mengakomodir minat 

mahasiswa dalam pembelajaran. Karena website yang dibuat hanya sebagai informasi saja, 

bukan sebagai bahan ajar dan latihan bagi mahasiswa. Media pembelajaran yang baik harus 

memenuhi beberapa syarat. Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi mahasiswa. 

Selain itu media pembelajaran juga harus merangsang mahasiswa mengingat apa yang 

sudah dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru. Media pembelajaran yang 

baik juga akan mengaktifkan mahasiswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan 

juga mendorong mahasiswa untuk melakukan praktek-praktek dengan benar.  

Beberapa studi terdahulu tentang penggunaan media pembelajaran matematika telah 

dilakukan diantaranya oleh Zulkardi (2002) yang meneliti mengenai pembelajaran realistik 

bagi calon guru matematika dengan mengkombinasikan media website dengan aktivitas 

kelas. Penelitian tersebut dinamakan Computer Assisted Curriculum Analysis, Design, and 

Evaluation for an Innovation in Mathematics Education in Indonesia (CASCADE-IMEI) 

dengan alamat website http://www.geocities.com/zulkardi/DR.html, yang bertujuan 
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membantu calon guru matematika di UPI Bandung dalam hal sumber informasi dan alat 

komunikasi serta kolaborasi tentang kompleksitas saat mereka terlibat dalam proses belajar 

dan mengajar matematika realistik di sekolah. 

Selanjutnya penelitian Pengembangan Computer Aided Learning (CAL) pada Mata 

Kuliah Analisis Real oleh Susanty (2008), yang bertujuan mengembangakan prototype 

perangkat lunak CAL pada mata kuliah analisis real serta melihat efek CAL terhadap 

keaktifan dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah analisis real. 

Peneliti bermaksud merancang website yang merupakan media pembelajaran untuk 

mata kuliah struktur aljabar sebagai pengembangan bahan ajar yang berbasis website yang 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam pembelajaran struktur 

aljabar, yang sesuai dengan kriteria Dikmenum tahun 2006 (Wahono, 2006) untuk menilai 

karya media pembelajaran yang masuk pada program Smart Teacher. Adapun aspek-aspek 

tersebut adalah aspek rekayasa perangkat lunak; aspek desain pembelajaran; dan aspek 

komunikasi visual. 

Peneliti juga ingin membuat suasana belajar yang berbeda. Selama ini pembelajaran 

matematika selalu dilaksanakan di kelas. Dengan media pembelajaran berupa bahan ajar 

berbasis website, pembelajaran struktur aljabar akan dilaksanakan di laboratorium 

komputer. Selain itu, diharapkan dengan bahan ajar berbasis website, mahasiswa dapat 

belajar struktur aljabar tidak hanya di kampus tetapi juga dapat belajar secara mandiri baik 

di warnet maupun di rumah.  

Selain pembuatan media pembelajaran berupa bahan ajar struktur aljabar berbasis 

website, peneliti ingin tahu efek dari pembelajaran struktur aljabar yang menggunakan 

bahan ajar yang berbasis website. Peneliti bermaksud menguji coba efek dari pembelajaran 
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struktur aljabar yang menggunakan bahan ajar berbasis website terhadap pembelajaran 

struktur aljabar di Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas PGRI 

Palembang, serta respon mahasiswa terhadap bahan ajar struktur aljabar berbasis website 

cukup baik atau tidak. Oleh karena itu, judul dalam penelitian ini adalah “ Pengembangan 

Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website pada Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Persatuan Guru 

Republik Indonesia Palembang”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah karakteristik prototype bahan ajar struktur aljabar berbasis website yang 

dikembangkan valid dan praktis?  

2. Bagaimana efek bahan ajar struktur aljabar berbasis website terhadap motivasi 

mahasiswa selama pembelajaran pada mata kuliah struktur aljabar? 

3. Bagaimana efek bahan ajar struktur aljabar berbasis website terhadap sikap mahasiswa 

selama pembelajaran pada mata kuliah struktur aljabar? 

4. Bagaimana efek bahan ajar struktur aljabar berbasis website terhadap hasil belajar 

mahasiswa selama pembelajaran pada mata kuliah struktur aljabar? 

  
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 



 

 

7

1. Menghasilkan deskripsi proses pengembangan prototype bahan ajar struktur aljabar 

berbasis website yang dikembangkan valid dan praktis 

2. Mengetahui efek bahan ajar struktur aljabar berbasis website terhadap motivasi 

mahasiswa selama pembelajaran pada mata kuliah struktur aljabar. 

3. Mengetahui efek bahan ajar struktur aljabar berbasis website terhadap sikap mahasiswa 

selama pembelajaran pada mata kuliah struktur aljabar. 

4. Mengetahui efek bahan ajar struktur aljabar berbasis website terhadap hasil belajar 

mahasiswa pada mata kuliah struktur aljabar. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahan ajar struktur aljabar berbasis website diharapkan bermanfaat sebagai media 

pembelajaran alternatif bagi dosen untuk mengajar mata kuliah struktur aljabar. 

2. Bahan ajar struktur aljabar berbasis website diharapkan bermanfaat sebagai alternatif 

belajar bagi mahasiswa, baik itu secara mandiri maupun secara kooperatif, sehingga 

dapat menimbulkan motivasi dan sikap mahasiswa dalam pembelajaran pada mata 

kuliah struktur aljabar. 

3. Bahan ajar struktut  aljabar berbasis website diharapkan menambah website matematika 

Indonesia di internet. 

 


