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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Persiapan Penelitian 

Penelitian diawali dengan melakukan observasi ke Program Studi Pendidikan 

Matematika FKIP Universitas PGRI Palembang secara informal untuk mengobservasi 

laboratorium komputer dan kecakapan mahasiswa terhadap komputer, khususnya dalam 

mengakses internet. Kegiatan ini dipandu oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 

FKIP Uniersitas PGRI Palembang. Dari hasil observasi tersebut, digunakan laboratorium 

komputer Program Studi Pendidikan Akutansi, berdasarkan pertimbangan jumlah komputer 

di labaratorium tersebut sebanyak 25 buah. Peneliti menyimpulkan bahwa 

komputer-komputer pada laboratorium Universitas PGRI Palembang dapat berfungsi dengan 

baik dalam mengakses internet, dan juga para mahasiswanya mempunyai literasi komputer 

yang baik. Selanjutnya, peneliti mengurus surat perizinan untuk melakukan penelitian secara 

administrasi mulai dari surat pengantar dari Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke 

Universitas PGRI Palembang (Terlampir). 

Pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2009. 

Mahasiswa yang menjadi kelompok uji coba pertama (kelompok kecil) dalam penelitian              

ini adalah para mahasiswa semester VI kelas VI.I yang berjumlah 5 (lima) orang                  

yang diambil secara acak, dan yang menjadi kelompok uji coba kedua (kelompok 

eksperimen) adalah para mahasiswa semester VI kelas VI.E sebanyak 37 orang. Pelaksanaan 

ujicoba tahap kedua dilakukan selama 3 (tiga) kali pertemuan yaitu tanggal 24 April 2009,  
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01 Mei 2009 dan 08 Mei 2009. Adapun kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 6 
Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pengembangan  
Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website 

 

Bulan Kegiatan Hasil Kegiatan 

Oktober 2008 - 

Februari 2009 

Analisis muka belakang Proposal Tesis 

Februari-April 2009 Menganalisis dan menyusun 

materi pembelajaran struktur 

aljabar.   

Disain bahan ajar pada paper 

based  

 Melakukan tahap 

pengembangan terhadap 

bahan ajar struktur aljabar 

berbasis paper-based 

prototype I  pada tahap uji 

pakar  

Dari hasil uji pakar diperoleh 

Prototype II   

 Melakukan tahap 

pengembangan terhadap 

bahan ajar struktur aljabar 

berbasis website prototype II  

pada tahap uji pakar  

Dari hasil uji pakar diperoleh 

Prototype III   

April-Mei 2009  Mencobakan bahan ajar 

struktur aljabar berbasis 

website prototipe III dalam 

tahap uji coba pertama 

(kelompok kecil) di semester 

VI kelas VI.I  

Dari hasil uji coba pertama 

diperoleh prototype IV  
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Bulan Kegiatan Hasil Kegiatan 

 Mencobakan bahan ajar 

struktur aljabar berwebsite 

prototipe IV pada tahap uji 

coba kedua (kelas 

eksperimen) di semester VI 

kelas VI.E. 

Dari hasil uji coba kedua 

didapat data hasil belajar, sikap 

dan tingkat motivasi mahasiswa 

Mei-Juni 2009 Penganalisisan data dan 

pelaporan  

 

 

2. Deskripsi Pengembangan Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website 

Pada bab tiga mengenai metodologi telah diuraikan bahwa ada tiga tahapan yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu Tahap Analisis Muka-Belakang (Front-End Analysis), 

Tahap Prototipe (Prototype) dan Tahap Penilaian (Assessment) 

 
a. Hasil Tahap Analisis Muka-Belakang (Front-End Analysis) 

 Perangkat pembelajaran bahan ajar struktur aljabar dirancang berdasarkan analisis 

muka belakang. Kegiatan ini dimulai dari melakukan wawancara dengan teman sejawat, 

menganalisis silabus mata kuliah struktur aljabar, menganalisis buku referensi struktur 

aljabar, mereviuw literatur tentang bahan ajar struktur aljabar, serta mempelajari 

karakteristik mahasiswa. 

 Berikut ini diuraikan hasil analisis muka belakang yaitu:  

1) Melakukan wawancara dengan teman sejawat  

Wawancara dengan teman sejawat (dosen pengampu mata kuliah struktur aljabar)  

bertujuan untuk mengetahui masalah/hambatan/fenomena apa saja yang dihadapi di 
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lapangan sehubungan dengan perkuliahan struktur aljabar. Dari hasil wawancara dapat 

disimpulkan mahasiswa kurang memahami konsep dari mata kuliah tersebut, karena 

bersifat abstrak. Selain itu mahasiswa kurang termotivasi untuk mencari bahan referensi 

mengenai materi yang diberikan. 

2) Menganalisis silabus mata kuliah struktur aljabar 

Berdasarkan analisis silabus mata kuliah struktur alajabar yang ada pada Program  Studi 

Pendidikan Matematika FKIP Universitas PGRI Palembang, materi yang                

diajarkan terlalu padat tetapi kurang mendalam dan kompetensi yang diharapkan belum 

jelas. Selain itu, kegiatan perkuliahan yang ada masih bersifat teacher centered . Proses 

perkuliahan yang dirancang hendaknya melibatkan mahasiswa secara aktif dan mandiri. 

Dengan cara memberikan bahan ajar struktur aljabar berbasis website kepada mahasiswa. 

Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah struktur aljabar yang telah 

direvisi, khususnya materi Dasar-dasar Grup, Subgrup dan Order dari Grup terlampir.   

3) Menganalisis dan mereviuw buku referensi struktur aljabar 

Analisis buku referensi struktur aljabar bertujuan untuk melihat isi materi khususnya 

materi Dasar-dasar Grup, Subgrup dan Order dari Grup. Bagaimana cara materi 

disajikan, contoh ataupun yang bukan contoh dalam latihan soal dan tugas-tugas yang 

sesuai dengan silabus mata kuliah yang ada. Setelah buku referensi struktur aljabar 

dianalisis, kemudian direviuw menjadi bahan ajar sesuai dengan silabus yang telah 

dikembangkan. 
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4) Mempelajari karakteristik mahasiswa 

Karakteristik mahasiswa perlu menjadi dasar dalam pengembangan bahan ajar struktur 

aljabar berbasis website. Tujuan peneliti mempelajari karakteristik mahasiswa adalah 

untuk mengetahui kemampuan umum mahasiswa tentang struktur aljabar, kemampuan 

matematika mahasiswa secara umum. Hal ini dilakukan selain untuk menentukan subjek 

uji coba penggunaan bahan ajar struktur aljabar berbasis website juga untuk sebagai 

acuan dalam mengembangkan alat tes/tingkat kesulitan soal serta penggunaan bahasa 

dalam pengembangan bahan ajar struktur aljabar berbasis website. 

 
b. Hasil Tahap Prototipe (Prototype)  

Hasil dari analisis muka-belakang digunakan untuk merancang prototype bahan ajar 

struktur aljabar berbasis website. Pembuatan prototype dalam penelitian ini dilakukan 

melalui dua tahap, yaitu Tahap Validasi dan Tahap Praktikalitas. 

 
1) Tahap Validasi 

Pada tahap ini terbagi dalam empat prototype, yaitu: prototype I, prototype II, 

prototype III, dan prototype IV.   

 
(i) Prototype I  

Pada tahap ini dirancang bahan ajar struktur aljabar berupa materi Sifat-sifat Grup, 

Subgrup dan Order dari Grup. Bahan ajar yang dibuat berupa materi, contoh ataupun bukan 

soal, latihan, tugas dan evaluasi. Bahan ajar dibuat dengan paper-based berupa naskah materi 

untuk mempermudah validasi pada tahap awal. Berikut ini adalah hasil bahan ajar struktur 

aljabar yang dibuat dengan menggunakan paper-based. 

 



 

Gambar 4. Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis 

Setelah bahan ajar struktur aljabar berbasis 

prototype I, maka dilakukan uji 

melihat kekurangan dari prototype 

dasar, materi, contoh soal, soal latihan dan evaluasi

dua pakar : 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Paper

bahan ajar struktur aljabar berbasis paper-based didisain dalam bentuk 

I, maka dilakukan uji validitas terhadap pakar (expert review). Uji validitas untuk 

prototype I baik dari segi isi (content) yang berisikan kompetensi

, materi, contoh soal, soal latihan dan evaluasi. Berikut uji validitas yang dilakukan oleh 
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Paper-Based 

didisain dalam bentuk 

). Uji validitas untuk 

yang berisikan kompetensi 

validitas yang dilakukan oleh 
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Tabel 7 
Nama-nama Validator Bahan Ajar Berbasis Paper-Based 

 dan Saran untuk Prototype I 
 

No Nama Jabatan/ Fokus Saran 

1 Dra. Cecil Hiltrimartin, M.Si.  

Dosen Pengampu Mata 
Kuliah Struktur Aljabar 
Program Studi 
Pendidikan Matematika 
FKIP UNSRI (Content)  

• Pendahuluan 
ditambah sejarah 
singkat grup  

• Perbanyak contoh 
dan bukan contoh  

• Perhatikan penulisan 
dalam menjawab 
contoh soal  

2 Evi Yuliza, M.Si.  

Dosen Pengampu Mata 
Kuliah Struktur Aljabar 
Jurusan Matematika 
FMIPA UNSRI 
(Content)  

• Perbanyak contoh 
dan bukan contoh  

• Perhatikan penulisan 
dalam menjawab 
contoh soal  

• Evaluasi tambah soal 
pilihan ganda 

Berdasarkan hasil uji validitas, maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar struktur 

aljabar berupa paper-based yang peneliti disain untuk materi website masih ada kekurangan 

yang menurut para ahli akan mengakibatkan mahasiswa kurang memahami materi yang 

disampaikan. Kekurangan-kekurangan pada prototype I ini akan menjadi acuan bagi peneliti 

untuk memperbaikinya. Saran dari validator diperbaiki dan selanjutnya sebagai dasar untuk 

mendesain bahan ajar struktur aljabar berbasis website. Adapun perbaikan dari prototype I 

adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 



 

Perubahan Sebelum dan Sesudah Revisi 

Sebelum Perbaikan

Belum Ada Soal Pilihan Ganda

Tabel 8  
Perubahan Sebelum dan Sesudah Revisi Prototype

 
Sebelum Perbaikan Sesudah Perbaikan

 

 

Belum Ada Soal Pilihan Ganda 
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 I 

Perbaikan 

 

 

 



 

 Selanjutnya dari perbaikan bahan ajar struktur aljabar berbasis 

dilanjutkan dengan mensketsa 

memperoleh gambaran tentang objek 

Desain terdiri dari login user

ke halaman materi Dasar-dasar Grup serta materi Subgrup dan Order dari Grup

Forum dan Administrator. Sedangkan menu pada flash terdiri dari 

dari materi Dasar-dasar Grup 

perancangan diatas kertas (paper

 

Gambar 

Selanjutnya dari perbaikan bahan ajar struktur aljabar berbasis 

mensketsa bahan ajar struktur aljabar pada kertas yang bertujuan untuk 

memperoleh gambaran tentang objek dan apa saja yang akan ditampilkan pada website. 

user untuk masuk ke menu utama. Menu utama terdiri dari hyperlink 

dasar Grup serta materi Subgrup dan Order dari Grup

Sedangkan menu pada flash terdiri dari soal latihan dan evaluasi 

dasar Grup serta Subgrup dan Order dari Grup. 

perancangan diatas kertas (paper-based). 

 
 

 
Gambar 5. Hasil Perancangan Paper Based 
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Selanjutnya dari perbaikan bahan ajar struktur aljabar berbasis paper-based, 

yang bertujuan untuk 

ditampilkan pada website. 

Menu utama terdiri dari hyperlink 

dasar Grup serta materi Subgrup dan Order dari Grup, Angket, 

soal latihan dan evaluasi 

serta Subgrup dan Order dari Grup. Berikut ini hasil 
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(ii) Prototype II 

Tahap ini berupa perancangan materi dari paper-based (Prototype I) ke komputer 

(website). Software yang digunakan dalam merancangnya menggunakan PHP + MySql dan 

Macromedia Flash 8.0 yang selanjutnya diedit menggunakan Macromedia Dreamweaver 8.0.  

Dalam merancang materi Dasar-dasar Grup serta Subgrup dan Order Grup untuk setiap 

slide pada umumnya sama. Tahap ini, website yang telah dibuat. Karena itu, peneliti 

menunjukkan sebagian dalam merancangnya. Berikut hasil prototype II (website):  

 

 
Keterangan: 
A. Alamat website yaitu: 

http://tesisku.uuuq.com 
B. Sebelum masuk ke menu utama, user 

terlebih dahulu login dengan nama 
mereka 

Gambar 6. Halaman Depan Website 
 

 

 
 

Keterangan: 
A. Tombol Home: berisi pendahuluan mengenai 

materi dan kompetenesi dasar yang diharapkan 
B. Kegiatan Belajar: berisi materi-materi, latihan 

dan evaluasi pembelajaran, untuk kegiatan 
belajar 1 dan kegiatan belajar 2 

C. Angket: berisi angket sikap mahasiswa dan 
angket motivasi tentang pembelajaran  

D. Tutorial: berisi tentang cara mempelajari materi 
pembelajaran 

E. Forum: berisi hal-hal yang akan ditanyakan 
mengenai materi  

F. About Me: berisi informasi peneliti 
G. Admin: untuk mengedit dan melihat hasil dari 

angket 

Gambar 7. Halaman Menu Utama 

A B C D E F G 

A 

B 
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Keterangan: 
A. Belajar 1: berisikan materi mengenai 

Dasar-dasar Grup, dilengkapi dengan 
contoh soal, latihan, tugas dan evaluasi. 

B. Belajar 2: berisikan materi mengenai 
Subgrup dan Order dari Grup, 
dilengkapi dengan contoh soal, latihan, 
tugas dan evaluasi 

Gambar 8. Halaman Materi Struktur Aljabar 
 
 

 

Keterangan: 
A. Motivasi: berisikan angket mengenai 

tingkat motivasi mahasiswa terhadap 
pembelajaran struktur aljabar, terdiri 
dari 20 butir pertanyaan 

B. Sikap: berisikan angket mengenai sikap 
mahasiswa terhadap pembelajaran 
struktur alajabar berbasis website, 
terdiri dari 16 butir pertanyaan  

Gambar 9. Halaman Angket Motivasi dan Angket Sikap 
 
 

 

 
Keterangan: 
Tutorial: berisi tentang cara mempelajari 
materi pembelajaran struktur aljabar 
berbasis website, untuk kegiatan belajar 1 
dan kegiatan belajar 2.  
 

Gambar 10. Halaman Petunjuk Kegiatan Belajar 
 
 

A 

B 

A 

B 
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Keterangan: 
Forum: berisikan forum tanya jawab 
mengenai materi yang belum dipahami atau 
materi yang berhubungan dengan 
pembelajaran  

Gambar 11. Halaman Forum 
 
 

 
 

Keterangan: 
About Me: berisikan informasi mengenai 
peneliti 

Gambar 12. Halaman Tentang Peneliti 
 
 

 
 

Keterangan: 
Admin: untuk administrator 
menghapus/mengedit/menambah 
pertanyaan untuk angket sikap mahasiswa 
dan angket tingkat motivasi mahasiswa 

Gambar 13. Halaman Administrator 
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Keterangan: 
A. Materi kegiatan belajar 1 tentang 

sifat-sifat grup 
B. Bahan ajar bersifat personal, menyapa 

dengan nama user login  
C. Tombol untuk melanjutkan ke materi 

berikutnya 

Gambar 14. Halaman Kegiatan Belajar 
 
 

 
 

Keterangan: 
A. Contoh soal sebagai latihan interaktik 
B. Kolom-kolom yang harus diisi 
C. Tombol untuk melanjutkan soal 

berikutnya 
D. Tombol untuk kembali/melanjutkan ke 

materi berikutnya 

Gambar 15. Halaman Latihan 
 
 

 

Keterangan: 
Animasi terbentuknya suatu grup 

Gambar 16. Halaman Animasi Grup 
 
 

Setelah bahan ajar struktur aljabar berbasis website didisain dalam bentuk prototype 

II, maka dilakukan uji validitas terhadap pakar (expert review). Uji validitas untuk melihat 

A 

B 

C 

C 

D 

A B 
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kekurangan dari prototype II baik dari segi isi materi (content) maupun dari tampilan 

(layout). Berikut uji validitas yang dilakukan oleh tiga pakar : 

 
Tabel 9 

Nama-nama Validator Bahan Ajar Berbasis Website dan Saran untuk Prototype II 

No Nama Jabatan/ Fokus Saran 

1  Dra. Cecil Hiltrimartin, M.Si. Dosen 
Pendidikan 
Matematika 
UNSRI (Content/ 
Interface) 

• Contoh 5 dan contoh 6 
jadikan latihan soal 

• Latihan 1 dan latihan 2 
jadikan evaluasi 

• Buat menu sublink untuk ke 
materi-materi berikutnya 

• Materi setiap slide terlalu 
padat 

• Masih ada simbol-simbol 
matematika yang tidak 
terbaca 

• Kagiatan belajar ganti 
dengan materi, kegiatan 
belajar 1 dan kegiatan 
belajar 2 ganti dengan nama 
materinya 
 

2  Jaidan Jauhari, S.Pd., M.T.  Dosen 
Pendidikan 
Matematika 
UNSRI (Content/ 
Interface) 

• Tugas dan evaluasi buat 
menu tersendiri 

• Buat menu untuk ke 
materi-materi berikutnya 

• Skor untuk evaluasi jangan 
dimunculkan setelah soal 
dijawab semua 

• Tombol tutorial diganti 
petunjuk 

• Background latihan dan 
evaluasi dibedakan  

• Setelah login menu home 
jangan terlalu panjang, buat 
link ke materi kegiatan 
belajar 1 dan kegiatan 
belajar 2 
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No Nama Jabatan/ Fokus Saran 

3  M. Win Afgani, S.Si, M.Pd.  Alumni 
Mahasiswa S2 
Pendidikan 
Matematika 
UNSRI (Content/ 
Interface)  

• Materi setiap slide terlalu 
padat 

• Masih ada simbol-simbol 
matematika yang tidak 
terbaca 

• Tombol tutorial ganti 
dengan petunjuk 

• Lebar tombol pada bar atas 
agar disesuaikan 
 

 

Berdasarkan hasil uji validitas, maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar struktur 

aljabar berbasis website yang peneliti disain masih banyak kekurangan yang menurut para 

ahli akan mengakibatkan user dalam hal ini mahasiswa kurang memahami materi yang 

ditampilkan. Kekurangan-kekurangan pada prototype II ini akan menjadi acuan bagi peneliti 

untuk memperbaikinya untuk menjadi bahan ajar struktur alajabar berbasis website 

prototype. Berdasarkan saran-saran dari validator pada prototype II, peneliti merevisi 

prototype II sebagai dasar rancangan prototype III. Berikut perubahan sebelum dan sesudah 

revisi prototype II :  
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Tabel 10 
Perubahan Sebelum dan Sesudah Revisi Prototype II 

Prototype II Prototype III 

 

 
 

 
 

• Latihan interaktif terpisah dalam 
contoh 5 dan contoh 6 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Contoh 5 dan Contoh 6, dijadikan 
latihan sifat-sifat Grup 

• Latihan dijadikan satu slide, dibuat 
pilihan untuk mengerjakan latihan 

 
 
 

 
 
 



56 
 

Prototype II Prototype III 

• Belum ada latihan buat materi 
subgrup dan order grup 

 

 
 

• Latihan untuk materi subgrup dan 
order grup 
 

 

 
 

• Evaluasi unuk materi sifat-sifat grup 
dalam latihan 1 
 

 

 
 

• Evaluasi untuk materi sifat-sifat 
grup 
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Prototype II Prototype III 

 

 
 

• Evaluasi untuk materi subgrup dan 
order grup dalam latihan 2 
 

 

 
 

• Evaluasi untuk materi subgrup dan 
order grup 
 

 

 
 

• Belum ada menu sublink untuk ke 
materi berikutnya dalam kegiatan 
belajar 1 

• Simbol matematika belum terbaca 

 

 
 

• Telah ada menu sublink untuk ke 
materi berikutnya (atau materi yang 
diinginkan) dalam kegiatan belajar 1 

• Terdiri dari definisi, teorema, contoh 
dan latihan soal mengenai materi 
sifat-sifat grup 

• Tombol lanjut, lebih diperjelas ke 
materi yang akan di pelajari 

• Simbol matematika telah terbaca 
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Prototype II Prototype III 

 

 
 

• Belum ada untuk ke materi 
berikutnya dalam kegiatan belajar 2 

• Simbol matematika belum terbaca 

 

 
 

• Telah ada menu sublink untuk ke 
materi berikutnya dalam kegiatan 
belajar 2 

• Terdiri dari definisi, teorema, contoh 
dan latihan soal 

• Tombol lanjut, lebih diperjelas ke 
materi yang akan di pelajari 

• Simbol matematika telah terbaca 

 

 
 

• Isi menu home terlalu panjang  
• Belum ada link ke materi kegiatan 

belajar 1 dan kegiatan belajar 2 dari 
menu home 

 

 
 

• Isi menu home telah dibuat pendek 
dan dibuat link untuk isi lengkapnya 

• Telah ada link ke materi kegiatan 
belajar 1 dan kegiatan belajar 2 dari 
menu home 
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Prototype II Prototype III 

 

 
 

• Lebar tombol pada bar atas tidak rata 

 

 
 

• Lebar tombol pada bar atas telah 
dibuat rata 

• Menu Kegiatan Belajar diubah 
menjadi Materi  

• Menu Tutorial diubah menjadi 
Petunjuk 

• Penambahan menu untuk Soal 
Latihan dan Evaluasi 
 

 

 
 
 
 

• Menu tugas dan evaluasi belum 
dibuat menu tersendiri, masih masuk 
dalam belajar 1 dan belajar 2. 

 

 
 

 
 

 
 

• Menu Kegiatan Belajar, diubah 
menjadi Materi dan sub menu nya 
di ubah menjadi Materi Sifat-sifat 
Grup serta Materi Subgrup Dan 
Order Grup 

• Menu Soal Latihan mempunyai sub 
menu Soal Sifat-sifat Grup serta 
Soal Subgrup dan Order Grup 

• Menu Evaluasi mempunyai sub 
menu Evaluasi Sifat-sifat Grup 
serta Evaluasi Subgrup dan Order 
Grup 
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Prototype II Prototype III 

 

 
 

 

 
 

• Menu Angket, sub menunya 
ditambahkan Angket Motivasi dan 
Angket Sikap 

 
 

 
 

• Background  latihan dan evaluasi 
sama  
 

 
 

 
 

• Background  latihan dan evaluasi 
dibedakan  
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Prototype II Prototype III 

 

 
 

• Skor untuk setiap jawaban dievaluasi 
dimunculkan  
 

 

 
 

• Skor untuk setiap jawaban dievaluasi 
tidak dimunculkan  

 

 

 
 

• Ada tombol untuk mengulang evaluasi  
 

 

 
 

• Tombol untuk mengulang evaluasi 
dihapus, diganti dengan animasi. 

• Animasi raut sedih bila belum 
mencapai ketuntasan 75% dan animasi 
gembira bila telah mencapai 
ketuntasan 75% 
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(iii) Prototype III & Prototype IV 

Pada prototype III dilakukan uji validitas terhadap 3 pakar (expert review) yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah masih ada kekurangan pada bahan ajar struktur aljabar 

berbasis website. Berikut uji validitas yang dilakukan oleh tiga pakar : 

 
Tabel 11 

Nama-nama Validator Bahan Ajar Berbasis Website  
dan Saran untuk Prototype III 

No Nama Jabatan/ Fokus Saran 
1  Ety Septiati, S.Si., M.T Dosen Pendidikan 

Matematika 
Universitas PGRI 
Palembang (Content/ 
Interface) 

• Masih ada 
simbol-simbol 
matematika 
yang tidak 
terbaca 

• Materi sudah 
baik 

2  Jaidan Jauhari, S.Pd., M.T.  Dosen Pendidikan 
Matematika UNSRI 
(Content/ Interface) 

• Tambahkan 
menu logout 
untuk mengganti 
nama user 

• Materi sudah 
baik  
 

3  Tribasuki Kurniawan, S.Kom, M.Eng  Dosen Ilmu 
Komputer Universitas 
Bina Darma 
(Interface)  

• Tampilan awal, 
beri batasan 
berapa karakter 
nama 
maksimum 

• Tambahkan 
menu logout 
untuk mengganti 
nama user 

• Tampilan 
website sudah 
cukup baik, 
sudah bisa untuk 
diujicobakan 
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Berdasarkan hasil uji validitas, maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar struktur 

aljabar berbasis website yang peneliti disain telah lebih baik dari prototype II. 

Kekurangan-kekurangan pada prototype III ini akan menjadi acuan bagi peneliti untuk 

memperbaikinya untuk menjadi bahan ajar struktur aljabar berbasis website prototype IV. 

Pada prototype III dilakukan juga uji coba yang pertama (kelompok kecil) dalam 

penelitian ini adalah para mahasiswa semester VI kelas VI.I yang berjumlah 5 (lima) orang 

yang diambil secara acak. Hal ini dilakukan untuk melihat keefektifan bahan ajar struktur 

aljabar berbasis website yang digunakan pada saat pembelajaran. Indikator yang dilihat 

adalah sikap mahasiswa, tingkat motivasi dalam belajar mandiri, dan hasil belajar. 

Pembelajaran dilakukan di secara mandiri diluar jam kuliah dengan mengkondisikan satu 

komputer untuk satu orang mahasiswa. Selama pembelajaran, kegiatan mahasiswa 

diobservasi untuk melihat tingkat motivasi mereka. Untuk melihat apakah mahasiswa telah 

mencapai tujuan pembelajaran, maka mahasiswa diberikan soal-soal latihan dan tugas 

dimana dalam mengerjakan latihan dan tugas tersebut mahasiswa menggunakan bahan ajar 

struktur aljabar berbasis website sebagai panduannya. Berdasarkan hasil observasi selama 

kegiatan pembelajaran diperoleh tingkat motivasi mahasiswa belajar secara mandiri dengan 

menggunakan bahan ajar struktur aljabar rata-rata mempunyai tingkat motiviasi dengan 

kategori termotivasi dan sikap mahasiswa terhadap bahan ajar struktur aljabar rata-rata 

mempunyai sikap dengan kriteria tertarik terhadap bahan ajar struktur aljabar berbasis 

website.  

Disain prototype IV dilakukan berdasarkan saran-saran dari validator pada prototype 

III. Perubahan prototype IV terjadi hanya pada tampilan websitenya saja dan untuk materi 
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pada simbol-simbol matematika yang tidak terbaca. Berikut perubahan sebelum dan sesudah 

revisi prototype III : 

Tabel 12 
Perubahan Sebelum dan Sesudah Revisi Prototype III 

Prototype III Prototype IV 

 
 
• Belum ada menu logout untuk mengganti 

nama user 

 
 

• Telah ada menu logout untuk mengganti 
nama user 

 
 

 
 

• Tampilan awal, belum ada batasan berapa 
karakter nama maksimum 

 

 
 

• Tampilan awal, telah ada batasan berapa 
karakter nama maksimum  

 
 
2) Tahap Praktikalitas 

Pada tahap uji coba yang kedua merupakan tahap praktikalitas yang dilakukan pada 

mahasiswa semester VI kelas VI.E dengan jumlah 37 orang. Hal ini dilakukan untuk melihat 

keefektifan bahan ajar struktur aljabar berbasis website. Indikator yang dilihat adalah tingkat 

motivasi dalam belajar mandiri, sikap mahasiswa terhadap bahan ajar struktur aljabar 

berbasis website, dan hasil belajar mahasiswa. Pembelajaran dilakukan di laboratorium 
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komputer Program Studi Pendidikan Akutansi. Pelaksanaan ujicoba tahap kedua dilakukan 

selama 3 (tiga) kali pertemuan yaitu pertemuan pertana pada tanggal 24 April 2009, 

pertemuan kedua pada tanggal 01 Mei 2009 dan pertemuan ketiga pada tanggal 08 Mei 2009, 

dengan waktu kegiatan 120 menit (2 jam). 

 Dikarenakan terbatasnya komputer yang ada, maka mahasiswa dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri dari 20 orang mahasiswa dan kelompok kedua 

terdiri dari 17 orang mahasiswa. Kelompok pertama pembelajaran dimulai pukul 09.00 s/d 

11.00 WIB dan kelompok kedua dimulai pukul 13.00 s/d 15.00 WIB. Adapun kegiatan yang 

dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 13 
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian  

 
Pertemuan 

ke- Hari/Tanggal Pukul Jumlah 
Mahasiwa Kegiatan 

1 
Jumat, 

24 April 2009 

09.00 – 11.00 WIB 20 orang • Pembelajaran materi 
Sifat-sifat Grup 

• Penilaian latihan 
mahasiswa 

• Tugas mandiri 13.00 – 15.00 WIB 17 orang 

2 
Jum’at, 

01 Mei 2009 

09.00 – 11.00 WIB 20 orang • Pembelajaran materi 
Subgrup dan Order 
Grup 

• Penilaian latihan 
mahasiswa 

• Tugas mandiri 
13.00 – 15.00 WIB 17 orang 

3 
Jum’at, 

08 Mei 2009 

09.00 – 11.00 WIB 20 orang 
• Evaluasi materi 

Sifat-sifat Grup serta 
materi Subgrup dan 
Order Grup 

• Pengisian Angket 
Tingkat Motivasi 
dan Angket Sikap 
Mahasiswa 

13.00 – 15.00 WIB 17 orang 



 

c. Hasil Tahap Penilaian (Assessment

1) Hasil Penilaian Tingkat Motivasi Mahasiswa

 Berdasarkan hasil observasi 

diperoleh tingkat motivasi maha

yaitu terjadi peningkatan 8,

Termotivasi. Sedangkan kategori Cukup Termotivasi terjadi penurunan sebesar 2

kategori Kurang termotivasi turun 

mahasiswa (n = 37) pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua : 

Gambar 17. Diagram Batang 
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27.03%

Diagram Hasil Observasi Tingkat Motivasi Mahasiswa Terhadap 

Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website

(Assessment) 

Hasil Penilaian Tingkat Motivasi Mahasiswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas mahasiswa selama kegiatan pembelajaran 

mahasiswa dalam pembelajaran struktur aljabar berbasis website, 

,10% pada kategori Sangat Termotivasi dan 27

Termotivasi. Sedangkan kategori Cukup Termotivasi terjadi penurunan sebesar 2

kategori Kurang termotivasi turun 8,10 %. Berikut diagram batang tingkat

) pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua :  

. Diagram Batang Hasil Observasi Tingkat Motivasi Mahasiswa

35.14%
37.84%

8.11%

0

62.16%

10.81%

0.00% 0.00%

Diagram Hasil Observasi Tingkat Motivasi Mahasiswa Terhadap 

Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website
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selama kegiatan pembelajaran 

dalam pembelajaran struktur aljabar berbasis website, 

7,03% pada kategori 

Termotivasi. Sedangkan kategori Cukup Termotivasi terjadi penurunan sebesar 27,03%, dan 

batang tingkat motivasi 

 

Tingkat Motivasi Mahasiswa 

Diagram Hasil Observasi Tingkat Motivasi Mahasiswa Terhadap 

Pertemuan Pertama

Pertemuan Kedua



 

Dari hasil observasi per deskriptornya, deskriptor kedua sampai ketujuh terjadi peningkatan 

presentase. Sedangkan deskriptor kedelapan sampai kesepuluh terjadi penurunan presentase. 

Untuk deskriptor tingkat kehadiran 

mengekspresikan perasaan gembira naik 

tenang naik 27,03%, deskriptor mempelajari materi secara sistematis naik 4

deskriptor mencatat atau meng

website tidak terjadi perubahan, 

turun 32,43%, deskriptor bertanya bila memerlukan turun 

teman yang membutuhkan penjelasan turun 

motivasi mahasiswa (n = 37

Gambar 18. Diagram Garis Hasil Observasi Tingkat Motivasi Mahasiswa 
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Diagram Hasil Observasi Tingkat Motivasi Mahasiswa Terhadap 

Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website untuk Tiap Diskriptor

Dari hasil observasi per deskriptornya, deskriptor kedua sampai ketujuh terjadi peningkatan 

presentase. Sedangkan deskriptor kedelapan sampai kesepuluh terjadi penurunan presentase. 

Untuk deskriptor tingkat kehadiran mahasiswa tidak terjadi perubahan, desk

mengekspresikan perasaan gembira naik 48,65%, deskriptor mempelajari materi dengan 

%, deskriptor mempelajari materi secara sistematis naik 4

deskriptor mencatat atau meng-copy materi naik 29,73%, deskriptor mengerjakan 

tidak terjadi perubahan, deskriptor berkosentrasi naik 8,11%, deskriptor bermenung 

deskriptor bertanya bila memerlukan turun 21,62%, dan deskriptor membantu 

teman yang membutuhkan penjelasan turun 21,62%. Berikut diagram ga

7) untuk tiap deskriptor : 

. Diagram Garis Hasil Observasi Tingkat Motivasi Mahasiswa 
untuk Tiap Diskriptor 

51.35% 51.35%

40.54%

70.27%

100.00%

54.05%

100.00%

78.38%
83.78%

100.00% 100.00%

62.16%

P3 P4 P5 P6 P7 P8

Diagram Hasil Observasi Tingkat Motivasi Mahasiswa Terhadap 

Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website untuk Tiap Diskriptor
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Dari hasil observasi per deskriptornya, deskriptor kedua sampai ketujuh terjadi peningkatan 

presentase. Sedangkan deskriptor kedelapan sampai kesepuluh terjadi penurunan presentase. 

siswa tidak terjadi perubahan, deskriptor 

%, deskriptor mempelajari materi dengan 

%, deskriptor mempelajari materi secara sistematis naik 43,243%, 

mengerjakan latihan di 

deskriptor bermenung 

%, dan deskriptor membantu 

%. Berikut diagram garis hasil observasi 

 
. Diagram Garis Hasil Observasi Tingkat Motivasi Mahasiswa  

45.95%

37.84%37.84%

13.51%
16.22%16.22%

P9 P10

Diagram Hasil Observasi Tingkat Motivasi Mahasiswa Terhadap 

Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website untuk Tiap Diskriptor
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Keterangan: 
P1 : Kehadiran mahasiswa 
P2 : Mengekspresikan perasaan gembira 
P3 : Mempelajari materi dengan tenang 
P4 : Mempelajari materi secara sistematis 
P5   : Mencatat atau meng-copy materi 
P6 : Mahasiswa mengerjakan latihan di website 
P7 : Mahasiswa berkosentrasi 
P8 : Mahasiswa bermenung 
P9 : Bertanya bila memerlukan 
P10 : Membantu teman yang membutuhkan 
 

Akhir pertemuan diberikan angket motivasi yang bersifat tertutup. Angket ini 

diberikan 20 pertanyaan dengan responden sebanyak 37 mahasiswa semester VI kelas VI.E. 

Angket dibuat berdasarkan modifikasi dari angket tingkat motiviasi yang telah diteliti oleh 

Zubaidah (2008). Adapun daftar pertanyaan angket untuk mengukur tingkat motivasi 

mahasiswa terhadap bahan ajar struktur aljabar berbasis website adalah sebagai berikut: 

Tabel 14 
Daftar Pertanyaan Angket Motivasi 

NO PERNYATAAN 
TANGGAPAN 

SS S R TS STS 

1 
Materi matematika terutama struktur aljabar selama 
ini terlalu sulit bagi saya, sehingga saya malas 
mengikutinya 

  
 

  

2 
Tugas-tugas yang sulit dan memerlukan waktu yang 
banyak biasanya saya tangguhkan terlebih dahulu 

  
 

  

3 
Bila saya menemui kesulitan dalam menyelesaikan 
soal yang tidak dapat diselesaikan maka saya selalu 
memikirkan penyelesaiannya. 

  
 

  

4 
Jika jawaban saya salah dalam mengerjakan soal-soal 
maka saya berusaha mencari jawaban yang benar 

  
 

  

5 
Masalah yang diberikan pada pembelajaran 
matematika selama ini mendorong rasa ingin tahu saya 

  
 

  

6 
Saya mau mengerjakan tugas perkuliahan karena saya 
takut pada hukuman dosen 

  
 

  



69 
 

NO PERNYATAAN 
TANGGAPAN 

SS S R TS STS 

7 
Pembelajaran struktur aljabar selama ini kurang 
menarik perhatian saya 

  
 

  

8 
Saya senang mengerjakan soal-soal struktur aljabar 
dan ingin mencoba mengerjakan soal baru 

  
 

  

9 
Saya yakin dapat berhasil dalam mempelajari struktur 
aljabar, jika saya belajar dengan sungguh-sungguh 

  
 

  

10 
Saya percaya bahwa keberhasilan atau kegagalan 
dalam pembelajaran struktur aljabar tergantung pada 
usaha saya sendiri 

  
 

  

11 
Saya sering merasa tidak yakin dapat menyelesaikan 
soal-soal, sehingga saya lebih suka mencontek hasil 
pekerjaan teman 

  
 

  

12 
Saya menjadi gugup bila disuruh menyelesaikan soal 
struktur aljabar kedepan kelas. 

  
 

  

13 
Pujian yang diberikan oleh dosen kepada saya 
membuat saya lebih giat lagi untuk belajar struktur 
aljabar 

  
 

  

14 
Saya memperoleh kepuasan tersendiri atas segala 
upaya yang saya lakukan dalam pembelajaran baik 
berupa nilai maupun berupa komentar. 

  
 

  

15 
Saya merasa bahwa nilai yang diperoleh dalam 
pembelajaran struktur aljabar tidak mempengaruhi 
saya untuk berprestasi 

  
 

  

16 Saya tidak mengharapkan nilai ujian saya tinggi      

17 

Saya akan berusaha terus dalam mempelajari 
matematika agar saya menjadi seseorang yang dapat 
menyumbangkan pengetahuan matematika saya 
kepada orang yang membutuhkan. 

  

 

  

18 
Saya mau belajar matematika hanya karena terlanjur 
masuk jurusan pendidikan matematika 

  
 

  

19 
Saya akan berusaha terus dalam mempelajari struktur 
aljabar agar mendapat hasil yang lebih baik sehingga 
saya tidak merasa minder di antara teman-teman 

  
 

  

20 
Saya malas untuk menguasai materi struktur aljabar 
dengan baik, karena saya merasa struktur aljabar tidak 
ada hubungannya langsung dengan pelajaran lain. 

  
 

  

 



 

Keterangan: 
SS : berarti sangat setuju terhadap peryataan tersebut.
S : berarti setuju terhadap pernyataan tersebut.
R : berarti ragu-ragu atau tidak mempunyai tanggapan terhadap
TS : berarti tidak setuju terhadap pernyataan tersebut.
STS   : berarti sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut.
 

Berdasarkan hasil angket mengenai 

pembelajaran struktur aljabar berbasis

27,03% siswa termasuk dalam kriteria Sangat Ter

Termotivasi, dan 5,41% termasuk dalam kriteria Cukup Ter

tingkat motivasi mahasiswa 

Gambar 19. Diagram Batang 
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Diagram Hasil Angket Tingkat Motivasi Mahasiswa 

Terhadap Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website

berarti sangat setuju terhadap peryataan tersebut. 
berarti setuju terhadap pernyataan tersebut. 

ragu atau tidak mempunyai tanggapan terhadap pernyataan tersebut.
berarti tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. 
berarti sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. 

Berdasarkan hasil angket mengenai tingkat motivasi maha

struktur aljabar berbasis website yang diberikan pada akhir pertemuan terdapat 

% siswa termasuk dalam kriteria Sangat Termotivasi, 67,57% termasuk dalam kriteria 

% termasuk dalam kriteria Cukup Termotivasi. Berikut dia

tingkat motivasi mahasiswa terhadap bahan ajar struktur aljabar berbasis website 

Diagram Batang Hasil Angket Tingkat Motivasi Mahasiswa

Termotivasi Cukup 

Termotivasi

Kurang 

Termotivasi

Tidak 

Termotivasi

67.57%

5.41%
0 0

Diagram Hasil Angket Tingkat Motivasi Mahasiswa 

Terhadap Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website
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pernyataan tersebut. 

tingkat motivasi mahasiswa terhadap 

akhir pertemuan terdapat 

% termasuk dalam kriteria 

Berikut diagram batang 

r aljabar berbasis website tersebut: 

 

Tingkat Motivasi Mahasiswa 

Diagram Hasil Angket Tingkat Motivasi Mahasiswa 

Terhadap Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website

Tingkat Motivasi
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2) Hasil Penilaian Sikap Mahasiswa 

Angket sikap mahasiswa terhadap bahan ajar struktur aljabar berasis website bersifat 

tertutup. Angket ini diberikan 16 pertanyaan dengan responden sebanyak 37 mahasiswa 

semester VI kelas VI.E. Angket dibuat berdasarkan modifikasi dari angket sikap mahasiswa 

yang telah diteliti oleh Afgani (2009). Adapun daftar pertanyaan angket untuk mengukur 

sikap  mahasiswa terhadap bahan ajar struktur aljabar berbasis website adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 15 
Daftar Pertanyaan Sikap Mahasiswa 

NO. PERNYATAAN TANGGAPAN 
SS S R TS STS 

1. Saya merasa belajar struktur aljabar menggunakan 
media website merupakan suatu pengalaman yang 
sangat berharga. 

     

2. Saya merasa frustrasi belajar struktur aljabar 
menggunakan media website. 

     

3.  Penggunaan media website sangat membantu saya 
untuk mengetahui kemajuan yang telah saya capai 
dalam belajar struktur aljabar 

     

4. Penggunaan media website membuat saya 
kesulitan dalam belajar struktur aljabar 

     

5. Penggunaan media website membantu saya 
mengetahui tujuan pembelajaran struktur aljabar 

     

6. Belajar struktur aljabar berbasis website membuat 
saya tidak mengerti apa tujuan yang ingin dicapai 

     

7. Media website dapat juga diterapkan pada materi 
struktur aljabar yang lain. 

     

8. Media website hanya cocok digunakan dalam 
pembelajaran struktur aljabar saja. 

     

9. Penyampaian materi dengan menggunakan media 
website sangat membantu saya dalam pemahaman 
struktur aljabar 
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NO. PERNYATAAN TANGGAPAN 
SS S R TS STS 

10.  Penyampaian materi dengan menggunakan media 
website tidak membingungkan saya dalam belajar 
struktur aljabar  

     

11. Belajar struktur aljabar berbasisa website dapat 
meningkatkan daya ingat saya dalam memahami 
materi yang disampaikan 

     

12. Belajar struktur aljabar berbasis website tidak 
dapat menjamin keberhasilan saya dalam 
mengerjakan soal-soal latihan 

     

13. Belajar struktur aljabar berbasis website secara 
berulang-ulang meningkatkan kemampuan saya 
mengerjakan soal-soal latihan 

     

14. Belajar menggunakan media website secara 
berulang-ulang menambah kebingungan saya 
dalam memahami materi struktur aljabar. 

     

15. Belajar struktur aljabar berbasis website sangat 
membantu saya mengetahui materi yang telah 
dipahami dan yang belum dipahami. 

     

16. Belajar struktur aljabar berbasis website tidak 
dapat membantu saya mencapai tujuan 
pembelajaran 

     

 
Keterangan: 
SS : berarti sangat setuju terhadap peryataan tersebut. 
S : berarti setuju terhadap pernyataan tersebut. 
R : berarti ragu-ragu atau tidak mempunyai tanggapan terhadap pernyataan tersebut. 
TS : berarti tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. 
STS   : berarti sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. 
 

Berdasarkan hasil angket mengenai sikap mahasiswa semester VI kelas VI.E 

terhadap pembelajaran struktur aljabar berbasis website yang diberikan pada akhir 

pertemuan terdapat 18,92% mahasiswa termasuk dalam kriteria Sangat Tertarik, 56,76% 

termasuk dalam kriteria Tertarik, 21,62% termasuk dalam kriteria Cukup Tertarik, dan 



 

sisanya 2,7% termasuk dalam kriteria Kurang Tertarik. Berikut diagram batang sikap siswa

tersebut : 

Gambar 20. 

 
3) Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Evaluasi diberikan dalam 2 (dua) tahap, masing

maksimum bila benar semua adalah 40. Tahap pertama mengenai materi sifat

tahap kedua mengenai materi subgroup dan order grup. Jadi total skor maksimum bernilai 

benar adalah 80, yang nantinya akan dikompersi pada interval 0 
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termasuk dalam kriteria Kurang Tertarik. Berikut diagram batang sikap siswa

. Diagram Batang Hasil Angket Sikap Mahasiswa

Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

Evaluasi diberikan dalam 2 (dua) tahap, masing-masing 30 menit, dan skor 

maksimum bila benar semua adalah 40. Tahap pertama mengenai materi sifat

tahap kedua mengenai materi subgroup dan order grup. Jadi total skor maksimum bernilai 

dalah 80, yang nantinya akan dikompersi pada interval 0 – 100. 
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0
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termasuk dalam kriteria Kurang Tertarik. Berikut diagram batang sikap siswa 

 

Sikap Mahasiswa 

masing 30 menit, dan skor 

maksimum bila benar semua adalah 40. Tahap pertama mengenai materi sifat-sifat grup, dan 

tahap kedua mengenai materi subgroup dan order grup. Jadi total skor maksimum bernilai 

100. Adapun daftar 

Diagram Hasil Angket Sikap Mahasiswa Terhadap 

Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website

Sikap Mahasiswa
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pertanyaan evaluasi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa terhadap bahan ajar struktur 

aljabar berbasis website adalah sebagai berikut: 

Tabel 16 
Soal Evaluasi Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website 

Sifat-sifat Grup Subgrup dan Order Grup 
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Sifat-sifat Grup Subgrup dan Order Grup 
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Sifat-sifat Grup Subgrup dan Order Grup 
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Sifat-sifat Grup Subgrup dan Order Grup 
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Sifat-sifat Grup Subgrup dan Order Grup 
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Sifat-sifat Grup Subgrup dan Order Grup 

 

 

 

Hasil dari evaluasi ini ditambahkan dengan nilai tugas dan latihan, menghasilkan 

nilai akhir. Nilai akhir inilah sebagai indikator keberhasilan mahasiswa. Setelah dianalisis,              

maka hasil belajar mahasiswa semester VI kelas VI.E yang mempunyai kategori Sangat Baik 

sebanyak 54,04 %, kategori Baik sebanyak 27,03 %, dan kategori cukup sebanyak 18,92 %. 

Pada uji coba prototype IV ini tidak terdapat mahasiswa yang hasil belajarnya tergolong 

dalam kategori Cukup dan kategori Gagal. Berikut diagram batang hasil belajar mahasiswa 

semester VI kelas VI.E terhadap bahan ajar struktur aljabar berbasis website:  



 

 Gambar 

Jika persentase maha

sebesar 75 %, maka 67,57 % 
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Gambar 21. Diagram Batang Hasil Belajar Mahasiswa
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Gambar 22. Diagram Batang
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validasi isi bahan ajar oleh pakar, kemudian dilanjutkan dengan mendisain materi bahan ajar 

berbasis computer based. Tahap pengembangan bahan ajar struktur aljabar berbasis website, 

peneliti merancangnya menggunakan software PHP + MySql dan Macromedia Flash 8.0 yang 

selanjutnya diedit menggunakan Macromedia Dreamweaver 8.0. Sofware PHP + MySql 

digunakan untuk mendesain materi agar bersifat personal dan sebagai database untuk menu 

yang membutuhkan penyimpanan data. Sedangkan Macromedia Flash 8.0 digunakan untuk 

mendesain latihan soal dan evaluasi. Hasil disain materi tersebut kemudian di-upload ke web 

hosting http://tesisku.uuuq.com dimana layout tampilan web memanfaatkan hosting gratis 

yang mendukung PHP + MySql yang ada pada hosting tersebut. Untuk meningkatkan 

performa website, peneliti memanfaatkan fasilitas dari forum untuk hyperlink tanya jawab 

mengenai materi.  

Berdasarkan hasil analisis data prototype I masih ada kekurangan mengenai isi 

materi, perbaikan dilakukan berdasarkan saran pakar. Pada prototype I pengembangan bahan 

ajar struktur aljabar masih berbentuk paper based. Revisi prototype I sebagai dasar untuk 

mendesain bahan ajar dalam bentuk computer based (website), hasil dari revisi prototype I 

menghasilkan prototype II. Berdasarkan hasil analisis data prototype II masih banyak 

kekurangan baik mengenai materi, tampilan latihan soal dan evaluasi pada flashnya, maupun 

dalam hyperlink halaman pada website. Hal ini menunjukkan bahwa prototype II belum 

efektif jika dipelajari oleh mahasiswa. Selanjutnya revisi prototype II menghasilkan 

prototype III yang kemudian dilakukan uji validitas dan uji coba ke responden penelitian 

kelompok kecil (5 orang mahasiswa semester VI  kelas VI.I). Uji validitas terhadap pakar 

menunjukkan bahwa penyajian materi pada prototype III telah lebih baik dari prototype II, 

tetapi masih belum adanya menu untuk logout untuk mengganti user dan belum jelas karakter 
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maksimum nama pengguna.  Ini menunjukkan prototype III masih belum efektif dan perlu 

dilakukan revisi kembali.  

Revisi prototype III menghasilkan prototype IV dimana saran-saran dari pakar dan 

kejadian di lapangan saat uji coba prototype III dijadikan sebagai acuan. Berdasarkan hasil 

analisis data menunjukkan bahwa prototype IV lebih baik dari prototype III. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil observasi tingkat motivasi mahasiswa semester VI kelas VI.E dalam belajar 

mandiri tidak ada lagi mahasiswa yang masuk dalam kategori Kurang Termotivasi pada 

pertemuan kedua. Dari angket motivasi, ketika mahasiswa tidak memahami materi yang ada 

pada website, maka tidak ada lagi mahasiswa yang melewatinya, dan sebagian besar 

berusaha memahaminya sendiri dengan mengulangi lagi. Ketika mahasiswa mengerjakan 

latihan pada website, maka hanya 29,73% langsung mengklik atau menginput nilainya hanya 

dengan memperkirakan saja, dan ketika mahasiswa mendapatkan nilai < 75 setelah 

mengerjakan latihan pada website, maka hanya 5,41% tidak mengulanginya lagi. Dari sikap 

mahasiswa, hanya 2,70% mahasiswa yang kurang tertarik belajar mandiri menggunakan 

website. Jika dilihat dari hasil belajar, tidak ada mahasiswa yang masuk dalam kategori 

kurang dan gagal, dan ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 67,57%. Ini menunjukkan 

prototype IV telah potensial efektif dalam memotivasi, memperbaiki sikap siswa, dan 

meningkatkan hasil belajar. Oleh karena itu, prototype IV dianggap sebagai hasil akhir dari 

disain bahan ajar struktur aljabar berbasis website pada materi sifat-sifat grup, subgroup, dan 

order grup yang telah sesuai dengan klasifikasi karakteristik pembelajaran yang 

menggunakan media komputer menurut Roblyer (dalam Said, 2004), yaitu: 
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1. Telah tercapainya kompetensi dasar dengan 54,05% mahasiswa masuk dalam kategori 

Sangat Baik, 27,03% mahasiswa masuk dalam kategori Baik, dan 18,92 % mahasiswa 

masuk dalam kategori cukup;  

2. Telah sesuai dengan karakteristik mahasiswa Program STudi Pendidikan Matematika 

FKIP Universitas PGRI Palembang yang memiliki litetasi komputer yang baik dengan 

tidak terdapatnya keluhan dalam mengoperasikan computer; 

3. Telah terjadinya interaksi antara mahasiswa dengan komputer, mahasiswa dengan 

mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi 

berupa forum pada website; 

4. Telah terciptanya suasana belajar mandiri dengan turunnya 21,62% deskriptor 

mahasiswa yang bertanya bila memerlukan pada pertemuan kedua; 

5. Telah mempertahankan minat mahasiswa dengan naiknya 8,11% deskriptor 

berkosentrasi pada pertemuan kedua; 

6. Telah memberikan sikap yang positif kepada mahasiswa dengan naiknya 48,65% 

deskriptor mengekspresikan perasaan gembira pada pertemuan kedua; 

7. Telah efektif dalam memberikan umpan balik dengan munculnya skor setelah 

menyelesaikan latihan maupun evaluasi secara interaktif; 

8. Telah cocok dengan lingkungan pembelajaran yang setiap satu komputer dihadapkan 

pada satu orang mahasiswa; 

9. Telah dirancang berdasarkan prinsip desain pembelajaran dengan dimulainya tutorial 

materi dan diakhiri dengan pemberian latihan interaktif pada akhir materi 
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10. Telah dievaluasi melalui uji validitas terhadap enam pakar dan uji coba ke lapangan 

dengan lima responden dari mahasiswa semester VI kelas VI.I (kelompok kecil) dan 37 

responden dari mahasiswa semester VI kelas VI.E (kelompok eksperimen). 

 
Hasil penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan baik secara isi materi 

maupun teknisnya, sehingga diharapkan pengembangan bahan ajar struktur aljabar berbasis 

website selanjutnya dapat menggunakannya sebagai acuan. Berikut kekurangan-kekurangan 

tersebut : 

1. Bahan ajar struktur aljabar berbasis website yang dikembangkan hanya terbatas pada 

materi sifat-sifat grup serta subgrup dan order grup; 

2. Karena keterbatasan peneliti dalam pembuatan program, maka materi pada soal latihan 

hanya pada materi yang bisa dikomputersasikan saja; 

3. Selain itu, karena latihan soal dan evaluasi menggunakan flash, skor akhir belum ada  

database-nya; 

4. Materi dan latihan/evaluasi terpisah tidak dalam satu objek, materi menggunakan html 

dan latihan/evaluasi menggunakan flash; 

5. Materi dan latihan/evaluasi masih bersifat statik, untuk mengubah/mengedit harus 

membuka html nya, ini dikarenakan simbol-simbol matematika kadang-kadang tidak 

terbaca oleh website; 

6. Belum adanya suara yang mendukung tutorial materi.  

 
Menurut pengamatan peneliti, ketertarikan mahasiswa dalam pembelajaran struktur 

aljabar menggunakan bahan ajar berbasis website terlihat dari semangat mereka dalam 

mempelajari materi pada website. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung tidak terjadi 
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hambatan berarti dalam pengelolaan kelas, hanya saja masih ada terjadi gangguan teknis 

dalam koneksi komputer yang menyebabkan suasana pembelajaran sedikit terganggu. 

Berikut gambar kegiatan pembelajaran struktur aljabar barbasis website, mahasiswa 

semester VI kelas VI.I Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas PGRI 

Palembang. 

 

  
 

Gambar 23. Mahasiswa Sedang Belajar Mandiri Menggunakan 
Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website 

 
 

  
 

Gambar 24. Mahasiswa Sedang Mengerjakan Latihan Menggunakan 
Bahan Ajar Struktur Aljabar Berbasis Website 
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Dengan demikian bahan ajar struktur aljabar berbasis website yang telah 

dikembangkan peneliti valid dan praktis ketika digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada 

mahasiswa semester VI kelas VI.E Program Pendidikan Matematika FKIP Universitas PGRI 

Palembang. Hal ini dapat dilihat dari tingkat motivasi mahasiswa, sikap mahasiswa, dan hasil 

belajar mahasiswa yang tergolong dalam kategori baik, artinya bahan ajar struktur aljabar 

berbasis  website dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran struktur aljabar.  


