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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Belajar Matematika 

Seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya haruslah belajar dengan 

baik untuk menghasilkan prestasi yang memuaskan. Belajar membuat orang mempunyai 

cita-cita, yang akan diraih, sehingga akan mempunyai masa depan dikemudian hari. Setiap 

orang mengalami proses belajar untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui 

berbagai macam cara dan pemikiran untuk menyelesaikan masalahnya. 

Banyak ahli mengatakan tentang pengertian belajar, salah satunya menurut Nasution 

(1994), yang menyimpulkan bahwa belajar dalam arti luas adalah suatu proses yang 

memungkinkan timbulnya berubahnya suatu tingkah laku sebagi hasil dari terbentuknya 

respon utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah baru itu bukan 

disebabkan oleh adanya kematangan atau adanya perubahan sementara karena sesuatu hal. 

Sedangkan menurut Slameto (2003), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru dan memperoleh 

sesuatu dalam interaksi dengan lingkungan.  Jadi dari kedua pendapat ahli tersebut, dapat 

disimpulkan pengertian belajar adalah bila seseorang yang mengalami perubahan tingkah 

laku dari proses belajar, sehingga seseorang tersebut dapat menggunakan pemikirannya 

dalam menyelesaikan masalah dan mandiri dengan pengetahuan yang ia dapat dari belajar. 

Selain itu, menurut Nasution (1994), untuk belajar sesuatu seseorang memerlukan 

empat kondisi yang fundamental, yaitu (1) harus menginginkan sesuatu; (2) memperhatikan 

sesuatu; (3) melakukan sesuatu; dan (4) harus memperoleh sesuatu. Dengan kata lain dapat 
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dikatakan bahwa untuk belajar seseorang memerlukan beberapa kondisi, yaitu (1) harus ada 

suatu dorongan atau kebutuhan; (2) harus ada suatu perangsang atau isyarat tertentu 

sehingga ada suatu respon apakah berupa tindakan motorik atau bukan; (3) harus ada 

pikiran atau perubahan fisiologis; (4) harus ada suatu ganjaran atau pengukuhan terhadap 

suatu hal yang dipelajari. 

Pembelajaran matematika di perguruan tinggi bertujuan untuk membantu 

mahasiswa berpikir memecahkan masalah sehari-hari dengan menggunakan perhitungan 

matematika. Dalam belajar matematika mahasiswa harus memperhatikan dosen bagaimana 

menyelesaikan masalah matematika, sehingga mahasiswa dapat mengerti cara 

menyelesaikannya dan memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan latihan-latihan 

matematika dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Minat mahasiswa untuk mengikuti pelajaran matematika sangat mempengaruhi 

prestasi belajar matematika, dengan adanya minat mahasiswa belajar matematika dapat 

menimbulkan kreativitas mahasiswa dalam belajar matematika sehingga akan 

menghasilkan prestasi belajar yang baik. Apabila mahasiswa tidak mempunyai minat untuk 

mengikuti pelajaran matematika maka mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep penyelesaian matematika, sehingga kreativitas mahasiswa dalam belajar 

matematika tidak baik dan prestasi belajar juga tidak baik. Timbulnya minat mahasiswa 

untuk mengikuti pelajaran tergantung bagaimana cara atau metode pengajaran yang 

digunakan dosen dalam memberikan materi pelajaran dan bimbingan pada mahasiswa 

dalam meningkatkan kreativitas mahasiswa. 
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B. Motivasi Belajar  

Motivasi menurut Moore (2005), dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 

menguatkan dan mengatur perilaku individu. Sedangkan menurut Sobur (2003), motivasi 

dalam psikologi menunjuk pada seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong, 

dorongan yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkannya, dan tujuan 

atau akhir dari gerakan atau perbuatan. Karena itu, motivasi membangkitkan daya gerak 

atau menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu dalam rangka 

mencapai suatu kepuasan atau tujuan.  

Meskipun para mahasiswa memiliki motivasi yang sama untuk mengerjakan suatu 

tugas, tetapi sumber motivasi mereka mungkin berbeda. Ada beberapa mahasiswa 

mempunyai motivasi dari dalam diri mereka sendiri (intrinsic motivation) untuk belajar, 

karena motivasi mereka berdasarkan kesadaran untuk memahami dan menikmati partisipasi 

dalam aktivitas pembelajaran. Woolfolk (1998) mengatakan ada empat faktor motivasi 

internal, yaitu kebutuhan (needs), ketertarikan (interests), keingintahuan (curiousity), dan 

kesenangan (enjoyment). Kemandirian belajar juga merupakan motivasi yang timbul dari 

diri peserta didik, dimana peserta didik akan mandiri, akan berusaha sendiri dalam 

menyelesaikan pelajaran tanpa bantuan dari pihak lain (Ekowati, 2006). Sedangkan, 

mahasiswa yang lain termotivasi karena stimulasi dari luar (extrinsic motivation) yang 

dapat berupa bujukan (enticement), hadiah (reward) atau kejelasan dosen mengenai tujuan 

pembelajaran. Program komputer yang interaktif dapat menarik motivasi mahasiswa secara 

intrinsik dan ekstrinsik, dimana motivasi intrinsik mahasiswa dapat dilihat dengan suka rela 

mendemonstrasikan pengetahuan yang diperoleh pada temannya. Hal ini menunjukkan 

pencapaian individual seorang mahasiswa. Sedangkan, mahasiswa yang termotivasi secara 
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ekstrinsik dapat dilihat dari faktor kekagumannya terhadap teknologi dan kegembiraan 

dalam setiap pengalaman yang dilakukan dari menggunakan produk tersebut. Oleh karena 

itu, observasi perlu dilakukan untuk melihat motivasi dari mahasiswa. 

 
C. Sikap Mahasiswa 

Menurut Louis Thurstone (1928), Rensis Linkert (1932), dan Charles Osgood 

(dalam Sobur, 2003) bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap 

seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) 

maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. 

Secara lebih spesifik, Thurstone memformulasikan sikap sebagai derajat efek positif atau 

efek negatif terhadap suatu objek psikologi. Muhadjir (dalam Sappaile, 2007) juga 

mengatakan bahwa sikap merupakan kecenderungan afektif suka tak-suka pada sesuatu 

obyek sosial. Sedangkan menurut Harvey dan Smith (dalam Sappaile, 2007) menyatakan 

bahwa sikap merupakan kesiapan merespon secara konsisten  dalam bentuk  positif atau 

negatif terhadap obyek atau situasi. 

Suatu sikap mengandung tiga komponen, yakni (1) komponen kognitif, (2) 

komponen afektif, dan (3) komponen perilaku. Komponen kognitif merupakan representasi 

apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap. Komponen afektif merupakan perasaan 

yang menyangkut aspek emosional, sedangkan komponen perilaku atau konatif merupakan 

aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh 

seseorang. Sikap menentukan apakah seseorang harus setuju atau tidak setuju terhadap 

sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan, dan 

mengenyampingkan apa yang tidak diinginkan dan apa yang harus dihindari. Sikap 

mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak 
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menyenangkan. Sikap timbul dari pengalaman dan merupakan hasil belajar serta sikap juga 

mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan (Sobur, 2003). 

Pada peneltian ini, situasi yang disikapi oleh mahasiswa adalah pembelajaran 

struktur aljabar  yang menggunakan bahan ajar struktur aljabar berbasis website. Sugiyono 

(2006) menyatakan ada tiga teknik pengumpulan data untuk mengukur sikap seseorang, 

yaitu wawancara (interview), angket (kuesioner), dan pengamatan (observasi). Pada 

peneltian ini digunakan angket yang bersifat tertutup untuk mengukur sikap mahasiswa 

terhadap pembelajaran struktur aljabar yang dilakukan pada akhir pembelajaran.   

 
D. Hakikat Hasil Belajar  

Setiap mahasiswa menginginkan prestasi belajar yang baik, untuk menghasilkan 

prestasi belajar yang baik mahasiswa harus rajin dan tekun dalam belajar. Menurut 

Abdurrahman (2003), hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

mengikuti kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. 

Menurut Soedjadi (dalam Sappaile, 2007), hasil belajar dipandang sebagai salah  satu  

indikator pendidikan bagi mutu pendidikan dan perlu disadari bahwa hasil belajar adalah 

bagian dari hasil pendidikan. Sedangkan menurut Suryabrata (dalam Sappaile, 2007), hasil 

adalah suatu istilah yang digunakan untuk  menunjuk  sesuatu  yang dicapai seseorang 

setelah melakukan suatu usaha. Suryabrata juga menyatakan bahwa, bila hasil dikaitkan 

dengan belajar berarti  hasil menunjuk  sesuatu yang dicapai oleh seseorang yang belajar 

dalam selang waktu tertentu. Hasil belajar termasuk dalam kelompok atribut kognitif yang 

“respons” hasil pengukurannya tergolong pendapat (judgment), yaitu respon yang dapat 

dinyatakan benar atau salah.   
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Matematika sebagai bahan pelajaran yang obyeknya berupa fakta, konsep,                   

operasi, dan prinsip yang kesemuanya adalah abstrak. Sehingga, hasil belajar                

matematika  mahasiswa sebagian besar dinilai pada ranah kognitifnya. Penilaiannya 

dilakukan dengan tes hasil belajar matematika.  Agar mendapatkan hasil belajar yang baik 

mahasiswa harus rajin mengerjakan latihan-latihan matematika, dengan seringnya 

mahasiswa mengerjakan latihan matematika, maka mahasiswa lebih terlatih                          

dalam memahami konsep penyelesaiannya sehingga akan menghasilkan prestasi belajar 

yang baik. 

 

E. Media Pembelajaran 

1. Hakikat Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius  yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima 

pesan.  Jadi media merupakan sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. 

Menurut Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2005), mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat mahasiswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 

sikap. Dalam pengertian ini, dosen, buku teks, dan lingkungan perguruan tinggi merupakan 

media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyususun kembali informasi visual atau verbal. 

Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Bovee (dalam 

Indomedia,  2000), mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah sebuah alat yang 

berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran sebagai  proses komunikasi antara 
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pembelajar, pengajar dan bahan ajar dimana komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan 

sarana penyampai pesan atau media. Selain itu Schramm (dalam Sudrajat, 2006) 

mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sementara itu, Briggs (dalam Sudrajat, 2006) 

berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi 

pembelajaran seperti: buku, film, video dan sebagainya. Sedangkan, National Education 

Associaton (dalam Sudrajat, 2006) mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah 

sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi 

perangkat keras. Jadi dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang 

fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses 

belajar pada diri peserta didik. 

 
2. Jenis Media Pembelajaran 

Terdapat berbagai jenis media pembelajaran, diantaranya  menurut Wahono (2006) 

adalah: 

a. Media Visual, yaitu:  

grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik  

b. Media Audial, yaitu:  

radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya  

c. Projected still media, yaitu:  

slide; over head projektor (OHP), in focus dan sejenisnya  

d. Projected motion media, yaitu:  

film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), komputer dan sejenisnya.  
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Sejalan dengan perkembangan IPTEK penggunaan media, baik yang bersifat visual, 

audial, projected still media maupun projected motion media bisa dilakukan secara bersama 

dan serempak melalui satu alat saja yang disebut multimedia. Telah diketahui dewasa ini 

penggunaan komputer tidak hanya bersifat projected motion media, namun dapat meramu 

semua jenis media yang bersifat interaktif.  

Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media yaitu media harus disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Contoh: bila tujuan atau 

kompetensi peserta didik bersifat menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat 

untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan 

maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik 

(gerak dan aktivitas), maka media film dan video bisa digunakan. Di samping itu, terdapat 

kriteria lainnya yang bersifat melengkapi (komplementer), seperti: biaya, ketepatgunaan; 

keadaan peserta didik; ketersediaan; dan mutu teknis. 

 
3. Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Media 

pembelajaran harus meningkatkan motivasi mahasiswa. Penggunaan media mempunyai 

tujuan memberikan motivasi kepada mahasiswa. Selain itu media juga harus merangsang 

mahasiswa mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan belajar 

baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan mahasiswa dalam memberikan tanggapan, 

umpan balik dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan praktek-praktek dengan 

benar.  

Media pembelajaran menurut Sudrajat (2000) memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya: 
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a. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para 

peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor 

yang menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan 

melancong, dan sebagainya. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut. 

Jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke obyek langsung yang dipelajari, maka 

obyeknyalah yang dibawa ke peserta didik. Obyek dimaksud bisa dalam bentuk nyata, 

miniatur, model, maupun bentuk gambar–gambar yang dapat disajikan secara audio 

visual dan audial.  

b. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak 

mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para peserta didik tentang suatu 

obyek, yang disebabkan, karena:  

1) obyek terlalu besar; 

2) obyek terlalu kecil;  

3) obyek yang bergerak terlalu lambat;  

4) obyek yang bergerak terlalu cepat;  

5) obyek yang terlalu kompleks;  

6) obyek yang bunyinya terlalu halus;  

7) obyek mengandung berbahaya dan resiko tinggi.  

Melalui penggunaan media yang tepat, maka semua obyek itu dapat disajikan kepada 

peserta didik.  

c. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik 

dengan lingkungannya.  

d. Media menghasilkan keseragaman pengamatan  
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e. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis.  

f. Media membangkitkan keinginan dan minat baru.  

g. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar.  

h. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang konkrit sampai 

dengan abstrak. 

 
4. Karakteristik dan Manfaat Media Pembelajaran 

Sejalan dengan perkembangan IPTEK penggunaan media, baik yang bersifat visual, 

audial, projected still media maupun projected motion media bisa dilakukan secara bersama 

dan serempak melalui satu alat saja yang disebut multimedia. Telah diketahui dewasa ini 

penggunaan komputer tidak hanya bersifat projected motion media, namun dapat meramu 

semua jenis media yang bersifat interaktif.  

 Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media yaitu media harus disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Contoh: bila tujuan atau 

kompetensi peserta didik bersifat menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat 

untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan 

maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik 

(gerak dan aktivitas), maka media film dan video bisa digunakan. Di samping itu, terdapat 

kriteria lainnya yang bersifat melengkapi (komplementer), seperti: biaya, ketepatgunaan; 

keadaan peserta didik; ketersediaan; dan mutu teknis. 

Ada lima faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media yang dapat 

gunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran (Dick & Carey, 1978), yaitu : 
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a. Jenis pembelajaran. Sebagai contoh, jika anda mengajar suatu aktivitas psikomotorik, 

maka anda perlu menggunakan kertas bergambar (pictorial) atau gambar bergerak 

untuk mendemonstrasikan aktivitas tersebut. 

b. Ketersediaan media. Jika anda menggunakan kombinasi videotape, slide, audiotape, dan 

juga buku pelajaran maka berbagai media tersebut mungkin dapat menyebabkan 

masalah secara logistik. Hal ini perlu dipertimbangkan mengenai kepraktisan suatu 

media. 

c. Kemampuan designer untuk memproduksi materi dalam bentuk media atau 

ketersediaan orang dengan keahlian ini. Sebagai contoh, anda mengetahui bahwa 

pembelajaran berbantuan komputer merupakan media yang ideal untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran tertentu, tetapi dikarenakan anda tidak mempunyai keterampilan 

untuk mengembangkan pengajaran yang menggunakan komputer, atau memerlukan 

waktu untuk mempelajarinya, atau karena tidak ada staf yang mengerjakannya, maka 

anda harus menentukan pilihan yang lain, tetapi jika sumber materi tersedia atau anda 

mempunyai keterampilan tersebut, maka anda harus menggunakannya. 

d. Keluwesan (flexibility), Daya tahan (Durability), dan Kemudahan (convenience) materi 

dalam suatu media tertentu. Apakah materi yang dirancang dapat membuat para siswa 

belajar mandiri. Apakah para siswa dapat mengatasinya sendiri tanpa merusak 

perlengkapan yang dibutuhkan materi tersebut. Haruskah materi tersebut mudah dibawa 

(portable). 

e. Efektifitas biaya dari media yang satu dibandingkan dengan yang lain. 

 
Kemp & Dayton (dalam Arsyad, 2005) menyatakan bahwa media pembelajaran 

mempunyai manfaat, yaitu sebagai berikut: 
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a. Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Setiap mahasiswa yang melihat atau 

mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. 

b. Pengajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan 

membuat mahasiswa tetap terjaga dan memperhatikan. 

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. 

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. 

f. Sikap positif mahasiswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar 

dapat ditingkatkan. 

g. Peran dosen dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban dosen untuk penjelasan 

yang berulang-ulang mengenai isi materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 

  
Berdasarkan ulasan tersebut, media website mempunyai manfaat sebagai media 

yang dapat menarik perhatian, memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk 

berinteraksi langsung sehingga memberikan sikap positif kepada mahasiswa untuk belajar 

secara mandiri dengan dosen sebagai fasilitator.  

 
F. Website Sebagai Media Pembelajaran 

1. Hakikat E-learning 

Electronic learning disingkat menjadi e-learning. Kata ini terdiri dari dua bagian, 

yaitu ‘e’  yang merupakan singkatan dari ‘electronica’ dan ‘learning’ yang berarti 

‘pembelajaran’. Jadi e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan 

perangkat elektronika. Jadi dalam pelaksanaannya e-learning menggunakan jasa audio, 

video atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. Dengan kata lain e-learning 
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adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, 

audio, vidiotape, transmisi satelit atau komputer.  

E-learning memang merupakan suatu teknologi pembelajaran yang yang relatif baru 

di Indonesia. E-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat 

elektronika. Jadi dalam pelaksanaannya e-learning menggunakan jasa audio, video atau 

perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. Dengan kata lain e-learning adalah 

pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, 

vidiotape, transmisi satelit atau komputer.  

Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa 

mengenal batas teritorial, hukum dan budaya. Secara fisik dianalogikan sebagai jaring laba-

laba (The Web) yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik (node) yang saling 

berhubungan. Node bisa berupa komputer, jaringan lokal atau peralatan komunikasi, 

sedangkan garis penghubung antar simpul disebut sebagai tulang punggung (backbone) 

yaitu media komunikasi terestrial (kabel, serat optik, microwave, radio link) maupun satelit. 

Node terdiri dari pusat informasi dan database, peralatan komputer dan perangkat 

interkoneksi jaringan serta peralatan yang dipakai pengguna untuk mencari, menempatkan 

dan atau bertukar informasi di internet.  

 Website adalah situs yang dapat diakses dan dilihat oleh para pengguna internet 

Pembelajaran berbasis website merupakan salah satu media pembelajaran yang 

menggunakan e-learning, karena website  tersebut menggunakan merupakan pembelajaran 

yang menggunakan elektronika.  
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2. Teknologi Pendukung E-learning 

Dalam prakteknya e-learning memerlukan bantuan teknologi. Dalam 

perkembangannya, komputer yang paling populer dipakai sebagai alat bantu pembelajaran 

secara electronic, karena itu dikenal dengan istilah: 

a. Computer Based Learning (CBL) yaitu pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan 

komputer; 

b. Computer Assisted Learning (CAL) yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu 

utama komputer. 

 
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 prinsipnya teknologi tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Technology based learning 

Technology based learning ini pada prinsipnya terdiri dari Audio Information 

Technologies (misalnya: radio, audio tape, voice mail telephone) dan Video Information 

Technologies (misalnya: video tape, video text, video messaging). 

b. Technology based web-learning 

Technology based web-learning pada dasarnya adalah data information technologies 

(misalnya: bulletin board, Internet, e-mail, tele-collaboration).  

 
Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, yang sering dijumpai adalah kombinasi dari 

kedua teknologi tersebut (audio/data, video/data, audio/video). Teknologi ini juga sering di 
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pakai pada pendidikan jarak jauh (distance education), dimasudkan agar komunikasi antara 

murid dan pendidik bisa terjadi dengan keunggulan teknologi e-learning ini. 

 
3. Pemanfaatan Website sebagai Media Pembelajaran 

Ahli-ahli pendidikan dan ahli internet menyarankan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan sebelum seseorang memilih website sebagai media dalam pembelajaran 

(Hartanto dan Purbo, 2002) antara lain:  

a. Analisis Kebutuhan (Need Analysis). Dalam tahapan awal, satu hal yang perlu 

dipertimbangkan adalah apakah memang memerlukan e-learning. Pertanyaan ini tidak 

dapat dijawab dengan perkiraan atau dijawab berdasarkan atas saran orang lain. Setiap 

lembaga menentukan teknologi pembelajaran sendiri yang berbeda satu sama lain. 

Untuk itu perlu diadakan analisis kebutuhan atau need analysis yang mencakup studi 

kelayakan baik secara teknis, ekonomis, maupun sosial.  

b. Rancangan Instruksional yang berisi tentang isi pelajaran, topik, satuan kredit, bahan 

ajar/kurikulum.  

c. Evaluasi yaitu sebelum program dimulai, ada baiknya dicobakan dengan mengambil 

beberapa sampel orang yang dimintai tolong untuk ikut mengevaluasi.  

Terakhir yang harus diperhatikan masalah yang sering dihadapi yaitu: 

a. Masalah akses untuk bisa melaksanakan website seperti ketersediaan jaringan internet, 

listrik, telepon dan infrastruktur yang lain. 

b. Masalah ketersediaan software (piranti lunak). Bagaimana mengusahakan piranti lunak 

yang tidak mahal. 

c. Masalah dampaknya terhadap kurikulum yang ada. 

d. Masalah skill and knowledge. 
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G. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. 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), yang bertujuan membantu calon guru matematika di UPI                    

Bandung dalam hal sumber dan alat komunikasi serta kolaborasi tentang kompleksitas 

saat mereka terlibat dalam proses belajar dan mengajar matematika realistik di             

sekolah.  

2. Susanty (2008), yang meneliti mengenai pembelajaran analisis real dengan mengunakan 

perangkat lunak CAL. Penelitian tersebut dinamakan  Pengembangan Computer              

Aided Learning (CAL) pada Mata Kuliah Analisis Real, 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. 

3. Afgani (2009), yang meneliti mengenai pembelajaran Program Linier                            

dengan menggunakan media website. Penelitian tersebut dinamakan Pengembangan 

Media Website pada Materi Program Linear di Sekolah Menengah Atas, yang     

bertujuan mengembangkan prototype  media website pada materi program                   

linier di Sekolah Menengah Atas serta melihat efek media website terhadap               

motivasi, sikap dan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. 
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H. Mata Kuliah Struktur Aljabar 

Mata kuliah Struktur Aljabar dipelajari pada semester VI (enam) pada Program 

Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas PGRI. Dalam hal ini karakteristik 

mahasiswa yang ada dalam kelas sangat heterogen. 

Mahasiswa diharapkan untuk mengambil terlebih dahulu mata kuliah Aljabar I dan 

Aljabar II, agar lebih mudah memahami mata kuliah ini. Struktur Aljabar merupakan  

materi tentang matematika abstrak, maka dalam hal ini tidak dilakukan perhitungan, tetapi 

belajar tentang konsep abstrak, fakta serta prinsip yang saling berkaitan.  

Jadwal mata kuliah Struktur Aljabar di Universitas PGRI Palembang, ada yang 

pagi, siang, sore dan malam. Oleh karena itu metode pembelajaran dalam mata kuliah 

Struktur Aljabar disesuaikan dengan jadwal kuliah mahasiswa, sehingga diharapkan 

mahasiswa yang dapat jadwal sore atau malam bisa menerima materi dengan baik.  

Tujuan kurikuler mata kuliah  Struktur Aljabar adalah setelah mengikuti mata 

kuliah Struktur Aljabar diharapkan mahasiswa memahami lebih dalam tentang struktur 

aljabar dan dapat menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sederhana aljabar, serta 

mampu berpikir logis dan bernalar secara matematis dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Sedangkan tujuan umum dari mata kuliah Struktur Aljabar, diharapkan setelah 

mengikuti mata kuliah struktur aljabar mahasiswa semester VI (enam) Program Studi 

Pendidikan Matematika FKIP Universitas PGRI Palembang dapat : 

1. menggunakan operasi pada himpunan untuk memecahkan masalah dan 

mengidentifikasi suatu himpunan terhadap suatu operasi biner 

2. mengidentifikasi dan memahami konsep dari  Semigrup dan Monoid  

3. mengidentifikasi dan mengenal sifat-sifat dasar suatu Grup 
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4. mengenal dan mengaplikasikan sifat-sifat Grup Siklik, Grup Permutasi dan 

Homomorfisma Grup 

5. mengenal dan mengaplikasikan sifat-sifat dari Grup Faktor 

6. mengenal dan mengaplikasikan sifat-sifat suatu Ring, Integral Domain dan Field 

7. mengidentifikasi suatu Ring merupakan Sub Ring dan Ideal 

8. mengenal dan mengaplikasikan sifat-sifat Ring Faktor dan Homomorfisma Ring 

9. mengenal dan mengaplikasikan sifat-sifat Ring Polinom 

 
Penelitian ini dibatasi hanya pada pokok bahasan grup, subgrup, orde suatu grup 

dan grup siklik. Pada setiap materi akan diberikan contoh dan latihan soal mengenai materi 

yang sedang dipelajari. 

 
I. Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website sebagai Media Pembelajaran 

Bahan ajar struktur aljabar berbasis website merupakan salah satu media 

pembelajaran yang didesain menggunakan website sehingga bisa diakses dimana saja, 

kapan saja, dan tanpa ada batas waktu dalam menjalankannya. Dalam merancang bahan 

ajar struktur aljabar berbasis website ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam 

menerangkan materi-materi dan latihan-latihan pada mata kuliah struktur aljabar dengan 

pendekatan konseptual, sehingga mahasiswa dapat mudah  memahaminya. Selain itu, 

dengan bahan ajar ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih memahami dan 

lebih suka dengan mata kuliah struktur aljabar. 

Dalam pembuatan bahan ajar struktur aljabar berbasis website ini, ada tiga aspek 

yang harus diperhatikan sesuai dengan dengan kriteria Dikmenum tahun 2006 (Wahono, 
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2006) untuk menilai karya media pembelajaran yang masuk pada program Smart Teacher. 

Adapun aspek-aspek tersebut adalah : 

1. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

a) Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media pembelajaran 

b) Reliable (handal) 

c) Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah) 

d) Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya) 

e) Ketepatan pemilihan jenis aplikasi/software/tool untuk pengembangan 

f) Kompatibilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi/dijalankan di berbagai 

hardware dan software yang ada) 

g) Pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam eksekusi 

h) Dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap meliputi: petunjuk 

instalasi (jelas, singkat, lengkap), trouble shooting (jelas, terstruktur, dan 

antisipatif), desain program (jelas, menggambarkan alur kerja program) 

i) Reusable (sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat dimanfaatkan 

kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain) 

2. Aspek Desain Pembelajaran 

a) Kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis)  

b) Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum  

c) Cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran  

d) Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran  

e) Interaktivitas  

f) Pemberian motivasi belajar  



27 
 

 

g) Kontekstualitas dan aktualitas  

h) Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar  

i) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran  

j) Kedalaman materi  

k) Kemudahan untuk dipahami  

l) Sistematis, runut, alur logika jelas  

m) Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan  

n) Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran  

o) Ketepatan dan ketetapan alat evaluasi  

p) Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi  

3. Aspek Komunikasi Visual 

a) Komunikatif; sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan dengan keinginan 

sasaran 

b) Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan 

c) Sederhana dan memikat 

d) Audio (narasi, sound effect, backsound,musik) 

e) Visual (layout design, typography, warna) 

f) Media bergerak (animasi, movie) 

g) Layout Interactive (ikon navigasi) 

 


