
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 465 

      
  

Media Tutorial Berbasis Problem Solving untuk 

Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa pada 

Mata Kuliah Aljabar Linier  

 

Restu Lusiana
1
, Reza Kusuma Setyansah

2
 

 IKIP PGRI Madiun (FPMIPA, IKIP PGRI Madiun) 

restu.87.rl@gmail.com 

 
Abstrak: Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, telah dihasilkan perangkat 

pembelajaran pada mata kuliah aljabar linier yang terdiri dari SAP, LKM, dan THB, 

sehingga peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dan tepat 

untuk mengembangkan kemandirian belajar mahasiswa. Berkembangnya kemandirian 

belajar dapat mempermudah mahasiswa untuk memahami dan mempelajari materi 

pembelajaran. Untuk memahami dan menpelajari materi diperlukan kemampuan 

menganalisa penyelesaian pemecahan masalah dengan langkah-langkah secara 

terpandu. 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan media tutorial berbasis problem solving untuk 

meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier. Media 

tutorial berbasis problem solving ini diharapkan dapat membelajarkan mahasiswa 

secara mandiri. Media tutorial berbasis problem solving berisi materi, permasalahan, 

langkah penyelesaian masalah, dan uji kompetensi.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan Gall & Borg yang 

dimodifikasi menjadi delapan langkah, yaitu: 1) Identifikasi kebutuhan, 2) Desain 

produk, 3) Validasi desain, 4) Revisi desain, 5) Pengembangan produk awal, 6) Uji 

coba produk awal, 7) Revisi produk, dan 8) Uji coba lapangan. Penelitian ini 

dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Matematika IKIP PGRI Madiun Semester 

V. Instrumen penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

angket evaluasi media, angket respon mahasiswa, dan lembar observasi kemandirian 

belajar. Dari rangkaian penelitian dan pengembangan tersebut akan dihasilkan media 

tutorial berbasis problem solving untuk mata kuliah Aljabar Linier dalam bentuk 

Compact Disk (CD). 

Penelitian ini menghasilkan media tutorial berbasis problem solving pada mata kuliah 

aljabar linier. Media tutorial berbasis problem solving yang dikembangkan dinyatakan 

valid, praktis, dan efektif untuk mengembangkan kemandirian belajar mahasiswa pada 

pembelajaran mata kuliah aljabar linier khususnya pada materi sistem persamaan 

linier. 

 

Kata Kunci: Media Tutorial, Problem Solving, Kemandirian Belajar, Aljabar Linier 
 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran berbasis penyelesaian masalah (problem solving) pada dasarnya merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang difokuskan pada penguasaan peserta didik terhadap penyelesaian masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep matematika yang dipelajari. Melalui pembelajaran 

berbasis penyelesaian masalah ini, peserta didik diberi peluang untuk maju sesuai dengan kemampuan 

dan kecepatan mereka sendiri serta dapat meningkatkan tahap penguasaan pembelajarannya.  

Kemandirian belajar mahasiswa perlu dikembangkan karena kemandirian belajar mahasiswa 

merupakan hal yang turut menentukan berhasilnya pengimplementasian pendekatan pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika. Hal ini, cukup beralasan karena pembelajaran yang menciptakan situasi yang 

memerlukan proses penalaran sangat diperlukan kemandirian mahasiswa dalam belajar. Hal ini didukung 

oleh hasil studi Darr dan Fisher dalam referensi [5] yang melaporkan bahwa kemampuan belajar mandiri 

berkorelasi tinggi dengan keberhasilan belajar siswa. 

Salah satu cara untuk mengembangkan kemandirian belajar mahasiswa adalah dengan menggunakan 

media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu alat atau perantara yang berguna untuk 
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memudahkan proses belajar mengajar. Dengan media pembelajaran komunikasi antara guru dan siswa 

dapat berjalan efektif. Media pembelajaran membantu guru dalam mengajar dan memudahkan siswa 

menerima dan memahami pelajaran. Referensi [2] menyampaikan bahwa “media adalah bagian yang 

tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan”. Referensi [7] 

menjelaskan bahwa “media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar”. 

Media pembelajaran telah terbukti berperan aktif untuk meningkatkan keterampilan dan intelektual 

siswa dalam proses belajar mengajar. Pengembangan dan pembaharuan media pembelajaran diperlukan 

sebagai penunjang [4]. Kemajuan teknologi modern merupakan salah satu faktor yang turut menunjang 

usaha pembaharuan. Peranan teknologi begitu menonjol terutama pada masyarakat di negara-negara 

berkembang. Pemerintah dan masyarakat memberikan perhatian secara maksimal terhadap perkembangan 

teknologi, karena mereka menyadari pentingnya peranan dan fungsi teknologi dalam segala bidang. 

Teknologi modern dalam bidang komunikasi dengan produk berupa peralatan hardware dan software 

telah mempengaruhi seluruh sektor, termasuk pendidikan.  

Media pembelajaran yang memuat berbagai media digital disebut dengan media pembelajaran 

multimedia. Multimedia pembelajaran menyajikan bahan ajar dalam bentuk instruksi dan narasi dengan 

sistem komunikasi interaktif stimulus respon, disajikan secara struktur, dan sistematis sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. Pengembangan media pembelajaran multimedia interaktif memerlukan software 

yang kompatibel, baik dalam penanganan objek-objek multimedia maupun dalam penanganan 

keinteraktifan [3]. 

Materi yang dikemas melalui program media, akan lebih jelas, lengkap, dan menarik bagi siswa. 

Media pembelajaran juga mampu menyajikan materi yang dapat membangkitkan rasa keingintahuan 

siswa, merangsang siswa untuk bereaksi secara fisik dan emosional [9]. Pemanfaatan media pembelajaran 

multimedia diharapkan dapat mengoptimalkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa dalam 

pembelajaran..  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, telah dihasilkan perangkat pembelajaran pada mata kuliah 

Aljabar Linier yang terdiri dari Satuan Acara Pembelajaran (SAP), Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dan 

Tes Hasil Belajar (THB), sehingga peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran pada mata kuliah 

aljabar linier. Pengaplikasian media pembelajaran yang tepat dapat mengembangkan kemandirian belajar 

mahasiswa. Berkembangnya kemandirian belajar dapat mempermudah mahasiswa untuk memahami dan 

mempelajari materi pembelajaran. Untuk memahami dan menpelajari materi diperlukan kemampuan 

menganalisa penyelesaian pemecahan masalah dengan langkah-langkah secara terpandu.  

Salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah memahami dan mempelajari materi 

pembelajaran secara mandiri adalah video tutorial. Video tutorial merupakan media pembelajaran yang 

menarik yang dikombinasikan dengan animasi 2 dimensi sehingga dapat dipublikasikan untuk 

kepentingan edukatif. Penggunaan video tutorial sebagai media belajar dapat membuat peran dosen 

menjadi lebih positif dan produktif. Dosen dapat berbagi peran dengan media sehingga memiliki banyak 

waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar 

mahasiswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. Dengan penggunaan video 

tutorial ini, maka dosen tidak harus menjelaskan materi pelajaran secara berulang-ulang. Apabila selama 

ini sebagian potensi dosen tercurahkan kepada penyajian materi belajar di depan kelas secara 

konvensional, maka hal tersebut dapat dikurangi, sehingga perhatian dosen dapat lebih diarahkan kepada 

pengembangan dan pendalaman.  

Dengan didukung fasilitas yang tersedia di program studi Pendidikan Patematika IKIP PGRI Madiun, 

yaitu laboratorium komputer yang memiliki Liquid Cristal Display (LCD) sebanyak 6 unit, serta 25 unit 

komputer dengan spesifikasi sistem rata-rata processor intel core i-3, windows 7, RAM 2 GB, Harddisk 

minimal 500 GB HDD, ditambah lagi kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengoperasikan fasilitas-

fasilitas tersebut, serta banyaknya mahasiswa yang sudah mempunyai komputer notebook pribadi, maka 
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sangat dimungkinkan melakukan pengembangan media pembelajaran yang akan menambah 

kebermanfaatan dari fasilitas tersebut.  

Macromedia Flash merupakan salah satu software multifungsi yang dapat digunakan sebagai 

pedukung media pembelajaran tutorial. Terlepas dari fungsi awalnya, yaitu mempermudah pembuatan 

animasi web, ternyata Macromedia Flash berkembang pesat hingga dapat dimanfaatkan sebagai software 

multimedia yang luar biasa. Macromedia Flash dengan action script-nya dapat dimanfaatkan menjadi 

program pembuatan tutorial yang mudah dan efektif.  

Penelitian dan Pengembangan ini diharapkan dapat menghasilkan media tutorial berbasis problem 

solving yang mampu membelajarkan mahasiswa pada mata kuliah aljabar linier khususnya materi sistem 

persamaan linier. Selain itu, media tutorial berbasis problem solving ini juga diharapkan dapat 

mengembangkan kemandirian belajar ahasiswa. Media tutorial berbasis problem solving dikembangkan 

dalam bentuk Compact Disk (CD) yang berisi materi, permasalahan, langkah penyelesaian masalah, dan tes 

hasil belajar. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembanagn Research and Development 

(R&D). R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut [6]. 

Pengembangan media tutorial berbasis problem solving ini merupakan pengembangan suatu produk 

untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Keabsahan produk tersebut harus 

diuji keefektifannya agar mencapai tujuan pembelajaran. Menurut referensi [6] untuk dapat menghasilkan 

produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan 

produk tersebut, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini meliputi mahasiswa program studi Pendidikan Matematika IKIP PGRI Madiun 

semester V, yang dilibatkan dalam uji coba media tutorial berbasis problem solving dan seorang dosen 

ahli materi dan seorang dosen ahli media. 

C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan Gall & Borg. Menurut referensi [6] 

bahwa siklus R&D tersusun menjadi sepuluh langkah penelitian membagi langkah-langkah ke dalam 

sepuluh tahap, yaitu: 1) identifikasi masalah, 2) pengumpulan informasi, 3) desain produk, 4) validasi 

desain, 5) perbaikan desain, 6) uji coba produk, 7) revisi produk, 8) uji coba pemakaian, 9) revisi produk 

tahap akhir, dan 10) produk massal. Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan ini dapat 

digambarkan pada skema berikut. 
 

 

 

 

 

 

 
 

GAMBAR 1. Langkah-langkah skema Penelitian dan Pengembangan 
 

Berdasarkan langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh referensi [6], 

maka dilakukan aspek pertimbangan waktu dan biaya. Dalam penelitian ini, langkah-langkah penelitian 

tersebut disederhanakan dan dibatasi menjadi delapan langkah, yaitu: 1) Identifikasi kebutuhan, 2) Desain 

produk, 3) Validasi desain, 4) Revisi desain, 5) Pengembangan produk awal, 6) Uji coba produk awal, 7) 

Revisi produk, dan 8) Uji coba lapangan. Dari kedelapan langkah tersebut akan dihasilkan media tutorial 

berbasis problem solving pada mata kuliah Aljabar Linier dalam bentuk CD (Compact Disk). Di bawah 

ini adalah skema langkah-langkah pengembangan media tutorial berbasis problem solving. 
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GAMBAR 2. Flowchart Desain Penelitian 

 

Adapun penjabaran dari langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Identifikasi kebutuhan, memilah kebutuhan dengan cara memilih materi yang akan dimasukkan dalam 

media, serta menganalisis standar kompetensi, kompetensi dasar yang diharapkan, dan indikator yang 

harus dicapai setelah mempelajari materi tersebut. 

2. Desain produk, menyesuaikan aspek-aspek untuk mengembangkan media tutorial. menyusun alur 

pembelajaran berupa flowchart rancangan pengembangan media ini bertujuan untuk menggambarkan 

keseluruhan isi media pembelajaran yang akan dibuat dengan program Adobe Flash CS6.  

3. Validasi desain, untuk mengetahui situasi dan kondisi produk pengkajian media oleh ahli media dan 

ahli materi. Proses ini melalui pengamatan langsung oleh ahli media dan ahli materi untuk melihat 

apakah media yang akan digunakan mampu diterapkan dalam pembelajaran. 

4. Revisi desain, mereview-edit media pembelajaran tutorial oleh pengembang, dengan menjalankan 

media secara menyeluruh, dilakukan dengan mengacu pada storyboard kemudian disusun dengan 

bantuan program Adobe Flash CS6 menyesuaikan kajian media dari ahli media dan ahli materi. 

5. Pengembangan produk awal, membuat dan menjalankan media tutorial dengan komputer agar terlihat 

tampilan media secara keseluruhan dan mengemas media tersebut dalam bentuk CD (Compact Disk), 

6. Uji coba produk awal, Proses uji coba ini bertujuan untuk memperoleh tanggapan  dari ahli media dan 

ahli materi mengenai media tutorial berbasis problem solving yang dikembangkan. Tahap ini di awali 

dengan penggunaan media tutorial berbasis problem solving oleh ahli media dan ahli materi, 

kemudian memberikan penilaian terhadap media pembelajaran tutorial. 

7. Revisi produk, pengkajian oleh ahli media dan ahli materi. Pengkajian ini dilakukan untuk 

memperoleh penilaian terhadap media pembelajaran tutorial berbasis problem solving, masukan dan 

saran untuk perbaikan dan penyempurnaan. 

8. Uji coba lapangan, dilakukan guna memperoleh evaluasi dampak penggunaan media pembelajaran 

tutorial berbasis problem solving terhadap respon mahasiswa, yang diperoleh dari angket respon 

mahasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti uji coba. Evaluasi penilaian terhadap 

media yang telah dikembangkan dan melihat kemandirian belajar mahasiswa.. 

D. Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Angket evaluasi media untuk ahli media. 

Angket ini digunakan sebagai bahan pertimbangan revisi media pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif. Tujuannya perbaikan dan penyempurnaan media dilihat dari berbagai aspek yang terkait 

dengan kualitas media. Angket ini untuk menilai apakah media pembelajaran berbasis multimedia tutorial 

ini baik atau tidak serta menentukan apakah media layak atau tidak untuk digunakan di kampus.  

Angket evaluasi media pembelajaran untuk ahli media ini disusun sebanyak 20 butir pernyataan, 

dengan rentang skor 1 sampai 4. Skor 1 menyatakan tidak baik, skor 2 menyatakan kurang baik, skor 3 

menyatakan cukup baik, dan skor 4 menyatakan baik. 

2. Angket evaluasi materi untuk ahli materi 
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Angket ini digunakan sebagai bahan pertimbangan revisi media pembelajaran berbasis komputer 

multimedia interaktif. Tujuannya, berupa masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan media 

dilihat dari berbagai aspek yang terkait dengan pembelajaran, serta menentukan apakah media layak 

untuk digunakan di kampus. 

Angket evaluasi materi pembelajaran untuk ahli media ini disusun sebanyak 20 butir pernyataan, 

dengan rentang skor 1 sampai 4. Skor 1 menyatakan tidak baik, skor 2 menyatakan kurang baik, skor 3 

menyatakan cukup baik, dan skor 4 menyatakan baik. 

3. Angket respon mahasiswa 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap media tutorial berbasis problem 

solving yang telah digunakan. Angket ini untuk mengetahui kepraktisan media yang dikembangkan. 

Angket ini disusun sebanyak 12 butir pernyataan, dengan 7 butir  pernyataan positif dan 5 butir 

pernyataan negatif. Bentuk angket dengan skala bertingkat dengan menggunakan alternatif pilihan 

jawaban “sangat tidak setuju, tidak setuju , setuju dan sangat setuju ”.  

4. Scene Uji Kompetensi 

Scene uji kompetensi bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar mahasiswa, sehingga dapat 

diketahui tingkat keefektifan media yang dikembangkan. Uji kompetensi pada scene media tutorial yang 

dikembangkan terdiri dari 10 soal objektif dengan 5 alternatif jawaban. 

5. Angket kemandirian belajar mahasiswa 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian belajar mahasiswa. Angket kemandirian 

belajar dibuat berdasarkan 7 indikator dan 63 butir pernyataan.  

E. Teknik Analisis Data 

1. Data lembar evaluasi media untuk ahli media dan ahli materi  

Lembar evaluasi dianalisis tiap butir dengan menghitung jumlah skor jawaban yang diberikan oleh 

validator. Jumlah skor yang merupakan hasil penilaian validator dianalisi dengan menggunakan rumus 

dari referensi [1] sebagai berikut: 

                                                   (1) 

Keterangan: 

V    = Persentase validitas 

TSe = Total skor empiris (jumlah skor penilaian validator) 

TSh = Total skor harapan (jumlah skor maksimal) 

Adapun kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: 

85, 01 % - 100 %   = Sangat valid (dapat digunakan tanpa perbaikan) 

70,01% - 85,00 %  = Cukup valid (dpat digunakan namun perlu perbaikan) 

50,01 % - 70,00 % = Kurang valid (perlu perbaikan besar) 

01,00 % - 50,00 % = Tidak valid (tidak bisa digunakan) 

2. Data angket respon mahasiswa 

Di bawah ini adalah skor angket respon mahasiswa. 
 

TABEL 1. PENSKORAN BUTIR ANGKET RESPON 

Hasil skor yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan rumus dari referensi [8]: 

                                                         (2) 

Keterangan: 

P  = Persentase respon mahasiswa 

A  = Jumlah skor total yang diperoleh 

B  = Jumlah skor ideal Media tutorial berbasis problem solving yang dikembangkan memenuhi kriteria 

praktis jika prosentase P ≥ 70 %. 

3. Data Uji Kompetensi 

Hasil uji kompetensi ketuntasan belajar mahasiswa dianalisis dengan menggunakan rumus: 

                        (3) 

Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 

Positif 1 2 3 4 

Negatif 4 3 2 1 
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Keterangan: 

KB = Persentase ketuntasan belajar 

T    = Jumlah skor yang diperoleh 

   = Jumlah skor total 

Mahasiswa dinyatakan tuntas apabila persentase  ketuntasan individu  65 % dari skor maksimal, 

sedangkan ketuntasan klasikal diperoleh dengan menghitung rata-rata ketuntasan individu. Ketuntasan 

klasikal tercapai jika ≥ 85 % mahasiswa tuntas. 

4. Data angket kemandirian belajar mahasiswa 

Penskoran untuk tiap butir pernyataan positif adalah 5 untuk pilihan “Sangat Setuju”, 4 untuk pilihan 

“Setuju”, 3 untuk pilihan “Tidak yakin”, 2 untuk pilihan “Tidak Setuju” dan 1 untuk pilihan “Sangat 

Tidak Setuju”, serta untuk pernyataan negatif sebaliknya. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 

          (4) 

Kualifikasi hasil angket kemandirian belajar mahasiswa sesuai dengan tabel berikut: 
TABEL 2. KUALIFIKASI HASIL KUESIONER KEMANDIRIAN BELAJAR 

Media tutorial dikatakan efektif jika kemandirian belajar mahasiswa meningkat 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Pengembangan Media Tutorial berbasis Problem Solving 

Adapun. Hasil peneliti yang telah dilaksanakan oleh peneliti akan dipaparkan sebagai berikut: 

1. Identifikasi kebutuhan 

Tahap ini merupakan tahap untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Awal 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen mata kuliah aljabar linier dan dengan analisis angket 

kebutuhan yang diberikan kepada mahasiswa program studi Pendidikan Matematuka semester V terdapat 

beberapa permasalahan yang dihadapi mahasiswa, yaitu: 1) masih terdapat banyak mahasiswa yang 

belum mandiri, artinya masih banyak mahasiswa yang bergantung dengan penjelasan dosen; 2) bahan ajar 

dan media pembelajaran yang digunakan oleh dosen dalam pembelajaran masih sebatas buku penunjang 

mata kuliah aljabar linier dan media Power Point Presentation (PPT) yang berisi materi singkat dan 

latihan soal, tidak terdapat langkah-langkah pengerjaan, maka mahasiswa akan sulit mengulang kembali 

untuk mempelajari materi sendiri. 

Berdasarkan analisis awal tersebut dibutuhkan suatu media pembelajaran berbasis penyelesaian 

masalah yang dapat mengembangkan kemandirian belajar mahasiswa pada mata kuliah aljabar linier, 

diharapkan permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. 

b. Analisis Materi 

Analisis materi merupakan tahap menganalisis materi yang akan digunakan dalam media yang akan 

dikembangkan. Analisis materi dilakukan dengan merinci isi materi pembelajaran, seperti di bawah ini: 

1) Analisis struktur isi 

Salah satu materi yang ada pada mata kuliah aljabar linier adalah Sistem Persamaan Linear. Materi 

tersebut adalah materi dasar, sehingga mahasiswa harus memahami materi tersebut untuk dapat 

mempelajari materi berikutnya dengan baik. Penulisan materi disusun dalam bentuk penyelesaian 

masalah supaya mahasiswa dapat memahami dengan baik. Selain materi, juga akan diberikan contoh soal 

dan latihan soal untuk menguji pemahaman mahasiswa tentang  materi yang sudah dipelajari. 

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat difokuskan materi tutorial yang digunakan untuk 

mengembangkan media pembelajaran adalah pengertian sistem persamaan linear, cara menyelesaikan 

masalah tentang sistem persamaan linear yang terdiri dari: a) SPL dengan penyelesaian OBE; b) SPL 

dengan eliminasi gauss Jordan; c) SPL Homogen; d) Operasi aljabar matriks; e) Matriks Invers; dan f) 

Matriks reduksi. Serta dengan nambahkan uji kompetensi pada bagian akhir sebagai latihan tambahan 

bagi mahasiswa. 

2) Analisis prosedural 

Analisis prosedural bertujuan untuk menentukan langkah pengerjaan soal-soal sistem persamaan linier 

yang terdiri dari a) Mengidentifikasi objek-objek dalam soal; b) Memisalkan objek-objek tersebut; c) 

No  Rentang skor yang diperoleh Kualifikasi  

1 Kapasitas Self-Regulation (Kuartil Atas) NS - 239 Tinggi 

2 Kapasitas Self-Regulation (Kuartil Tengah) NS - 214-238 Menengah 

3 Kapasitas Self-Regulation (Kuartil Bawah) NS - 213 Rendah 
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Membuat persamaan berdasarkan permisalan yang disepakati sebelumnya; d) Menyelesaikan soal sesuai 

dengan metode yang diinginkan; e) Menyimpulkan hasil yang telah diperoleh. 

c. Analisis konsep  

Konsep dalam pengembangan media pembelajaran ini menggunakan media tutorial berbasis problem 

solving. Di dalam problem solving ada beberapa aspek yang perlu dicermati, yaitu: mengamati, 

melaporkan, mendeskripsi, menganalisis, mengklasifikasi, menafsirkan, mengkritik, meramalkan, 

menarik kesimpulan, dan membuat generalisasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan diolah, 

sehingga di dalam media yang akan dikembangkan harus memuat semua aspek tersebut. Dalam penelitian 

ini media tutorial lebih mengutamakan pengamatan, menganalisis, mengklasifikasi dan menarik 

kesimpulan. Penguatan media tutorial khususnya terhadap penyelesaian pada setiap langkah Operasi 

Baris Elementer (OBE), Operasi Aljabar pada Matriks dan Matriks Invers. 

d. Perumusan tujuan 

Tujuan pengembangan media tutorial berbasis problem solving adalah untuk: 

1) Memudahkan mahasiswa dalam memahami materi sistem persamaan linier dan metode 

penyelesaiannya, terutama kasus khusus penyelesaian sistem persamaan linier (SPL) dengan materi 

sebagai berikut: 1) SPL dengan penyelesaian OBE, 2) SPL dengan eliminasi gauss jordan, 3) SPL 

Homogen, 4) Operasi aljabar matriks, 5) Matriks Invers dan 6) Matriks reduksi. 

2) Membantu mahasiswa lebih memahami secara mandiri untuk memecahkan masalah tentang sistem 

persamaan linier dengan metode-metode penyelesaian yang dilewatkan melalui media tutorial. 

3) Mengembangkan kemandirian belajar mahasiswa sehingga mahasiswa tidak bergantung pada dosen 

dengan mudah mengakses media pembelajaran tutorial. 

2. Desain produk 

a. Menentukan produk yang akan dikembangkan 

Produk yang dikembangkan oleh peneliti berupa media tutorial berbasis problem solving yang disusun 

untuk mengembangkan kemandirian belajar mahasiswa. Media tutorial dikembangkan khususnya 

terhadap materi Operasi Baris Elementer (OBE), Operasi Aljabar pada Matriks dan Matriks Invers.  

b. Menyusun alur pembelajaran 

Perancangan alur media tutorial digambarkan flowchart guna mempermudah alur media. 

Pengembangan ini dibuat dengan program Adobe Flash CS6, PowerPoint, dan Corel Draw. 
 

3. Validasi desain 

Rancangan awal (draft I) media tutorial berbasis problem solving kemudian divalidasi oleh para ahli 

(validator) untuk mengetahui kelayakan dari media tutorial tersebut. Para ahli (validator) terdiri dari satu 

dosen program studi matematika sebagai validator materi pembelajaran dan satu dosen program studi 

teknik informatika sebagai validator media tutorial. Saran yang diberikan oleh para ahli (validator) 

dijadikan sebagai acuan untuk merevisi draft I sehingga lebih sempurna menjadi draft II. 

Berdasarkan hasil penilaian para ahli (validator) terhadap kelayakan media tutorial berbasis problem 

solving diperoleh skor rata-rata sebesar 3,40 hingga 4,00. Menurut hasil analisis tersebut disimpulkan 

dalam kategori Valid, sehingga desain produk tersebut layak digunakan menunjang proses pembelajaran 

mata kuliah aljabar linier. Adapun saran dari para ahli (validator) adalah sebagai berikut: 
 

TABEL 3. KOMENTAR PARA AHLI (VALIDATOR) MEDIA TUTORIAL 

4. Hasil desain akhir 

Revisi desain merujuk dari draft I saran dari validator, diantaranya menambahkan konten pillihan 

kedalam rujukan materi.  Adapun hasil desain akhir media tutorial adalah sebagai berikut: 

No. Saran Perbaikan 

Validator 1 (Materi) 

1. Penambahan item soal pada tes problem solving Penambahan 5 item soal menjadi 10 item soal pada latihan 

2. Tampilan materi media tutorial sebaiknya tidak monoton 

seperti slide, sebaiknya diperkuat dengan tahapan tutorial 

contoh penyelesaian 

Apabila pengembang ingin mempertahankan materi tutorial, 

sebaiknya ditambahan menu program tambahan tutorial SPL untuk 

memperkuat materi tutorialnya dengan ditambahkan animasi dalam 

penyelesaian. 

3. Tombol keluar (exit) dipermudah atau disamakan Perbaikan tombol ikon exit 

Validator 2 (Media) 

1. Media tutorial dikembangkan ke dalam tahap yang lebih 

mudah diakses oleh mahasiswa masa kini, yaitu program 
*.apk (berbasis android) 

Apabila dimungkinkan pengembang memiliki waktu yang 

dimungkinkan dalam proses pengerjaan akan dilanjutkan ke dalam 
tahap proses pengerjaan program *.apk (berbasis android) 

2. Sebaiknya tes evaluasi SPL diberikan timer (waktu 
hitung) sehingga memberikan memotivasi atau tantangan 

mahasiswa latihan 

Menambahkan timer pada program latihan SPL dan diberikan 
tambahan petunjuk proses pengerjaan test. 

3. Evaluasi hasil tes ditambahkan note lebih memotivasi 

mahasiswa. 

Penambahan evaluasi catatan hasil terutama peningkatan belajar. 
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GAMBAR 3. Flowchart desain akhir media tutorial 

 

Hasil akhir pada tahap ini adalah draft II dikemas dalam bentuk Compact Disk (CD) yang didesain 

dengan cover yang sesuai dengan materi penyajian yang akan diberikan kepada mahasiswa pada saat uji 

coba produk awal. 

5. Uji coba produk awal 

Proses uji coba produk awal ini bertujuan memperoleh tanggapan dari ahli media dan ahli materi 

terhadap media tutorial berbasis problem solving yang dikembangkan. Tahap ini dilaksanakan di 

laboratorium komputer pendidikan matematika diawali penggunaan media tutorial berbasis problem 

solving oleh ahli media dan ahli materi, kemudian penilaian terhadap media pembelajaran tutorial. 

6. Revisi produk 

Pada tahap ini dilakukan pengkajian oleh ahli media dan ahli materi. Pengkajian ini dilakukan untuk 

memperoleh penilaian terhadap media pembelajaran tutorial berbasis problem solving. Masukan dan 

saran yang diberikan digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan produk. Adapun fokus saran yang 

diberikan oleh ahli adalah sebagai berikut: 1) Tampilan materi media tutorial sebaiknya tidak monoton 

seperti slide, sebaiknya diperkuat tahapan tutorial contoh penyelesaian, 2) Penambahan item soal pada tes 

problem solving, dan 3) Sebaiknya tes evaluasi SPL diberikan timer (waktu hitung) sehingga memberikan 

memotivasi atau tantangan mahasiswa latihan. 

Revisi produk (draft II) dilakukan sesuai dengan saran yang diberikan oleh ahli, diantaranya adalah 

merubah menambahkan item soal, timer dan efisien ikon. Revisi produk (draft II) dilakukan sesuai 

dengan saran yang diberikan oleh ahli media, diantaranya adalah efektif dan efisien media tutorial. 

7. Uji coba lapangan 

Uji coba lapangan dilakukan guna memperoleh evaluasi dampak penggunaan media pembelajaran 

tutorial berbasis problem solving terhadap respon mahasiswa. Uji coba lapangan ini dilakukan kepada 

mahasiswa semester V kelas A sebagai subjek penelitian. Dalam tahap ini mahasiswa menggunakan 

media tutorial yang telah dikembangkan sebagai sarana untuk belajar secara mandiri. Setelah mahasiswa 

menggunakan media tersebut mereka diberikan angket yang bertujuan untuk mengetahui respon 

mahasiswa setelah menggunakan media tutorial berbasis problem solving  yang dikembangkan.  

Berdasarkan hasil angket terlihat bahwa respon mahasiswa terhadap media tutorial berbasis problem 

solving positif. Dari hasil skor dan saran yang mereka berikan menunjukkan bahwa mahasiswa senang 

dengan adanya media tersebut karena membantu mereka dalam memahami materi sistem persamaan 

linier secara mandiri.  
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Pada uji coba lapangan ini juga dilakukan tes berupa post test untuk mengetahui apakah mahasiswa 

mampu mendapatkan hasil belajar yang baik setelah menggunakan media tutorial berbasis problem 

solving yang dikembangkan. Hasil uji kompetensi mahasiswa pada uji coba produk awal menunjukkan 

hasil yang memuaskan.  

B. Analisis Hasil Pengembangan 

1. Hasil Analisis Validasi Media Tutorial berbasis Problem Solving  

Hasil telaah media tutorial berbasis problem solving diperoleh dari validasi para ahli untuk 

menghasilkan media pembelajaran yang layak digunakan sebagai bahan ajar inovatif yang mampu 

mengembangkan kemandirian belajar mahasiswa. Validasi dilakukan dengan memberikan rancangan 

pertama (draft I) kepada para ahli (validator) untuk kemudian dinilai setiap aspeknya. Para ahli (validator) 

terdiri dari satu dosen program studi matematika sebagai validator materi pembelajaran dan satu dosen 

program studi teknik informatika sebagai validator media tutorial. 

Berdasarkan hasil penilaian para ahli (validator) terhadap kelayakan media tutoria berbasis problem 

solving yang telah dikembangkan diperoleh skor rata-rata sebesar 3,40 dari skor maksimal 4,00. 

Persentasenya validitas yang diperoleh adalah 85,16 %. Menurut hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa media yang dikembangkan termasuk dalam kategori Sangat Valid, sehingga media tutoria berbasis 

problem solving tersebut layak digunakan sebagai bahan ajar inovatif untuk menunjang proses 

pembelajaran mata kuliah aljabar linier. 

2. Hasil Analisis Kepraktisan Media Tutorial berbasis Problem Solving 

Hasil telaah lembar kepraktisan diperoleh dari angket respon mahasiswa terhadap media tutoria 

berbasis problem solving. Angket respon siswa terdiri dari 12 pernyataan yang harus dijawab mahasiswa. 

Angket tersebut diberikan kepada mahasiswa pada saat uji coba lapangan setelah menggunakan media 

tutoria berbasis problem solving yang dikembangkan. 

Berdasarkan analisis hasil angket respon mahasiswa pada uji coba lapangan terhadap media tutoria 

berbasis problem solving  yang telah dikembangkan diperoleh persentase angket respon siswa sebesar 

81,75 %. Menurut hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa media tutorial berbasis problem 

solving yang dikembangkan termasuk dalam kategori praktis. Dari uji coba lapangan, beberapa 

mahasiswa juga memberikan saran secara tertulis pada ruang saran, diantaranya yaitu perlu 

dikembangkan lagi untuk semua materi pada mata kuliah aljabar linier sehingga dapat membantu 

mahasiswa dalam memahami materi yang diajarkan. Berdasarkan saran yang diberikan oleh beberapa 

mahasiswa pada uji kelas terbatas terlihat bahwa mahasiswa menunjukkan respon yang positif terhadap 

media tutorial berbasis problem solving.  

3. Hasil Analisis Keefektifan Media Tutorial berbasis Problem Solving 

Hasil telaah lembar keefektifan didapatkan dari tes hasil belajar yang dikerjakan mahasiswa setelah 

menggunakan media tutoria berbasis problem solving. Berdasarkan penilaian hasil uji kompetensi 

mahasiswa pada uji lapangan diperoleh persentase rata-rata nilai sebesar 78,48%. Sedangkan persentase 

ketuntasan belajar yang diperoleh adalah 81,71%. Menurut hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa media tutoria berbasis problem solving yang dikembangkan efektif dan dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemandirian belajar mahasiswa dengan baik.  

4. Hasil analisis Kemandirian Belajar Mahasiswa 

Hasil analisis kemandirian belajar mahasiswa diperoleh dari data hasil angket kemandirian belajar 

yang diberikan kepada mahasiswa pada saat pembelajaran sebelum menggunakan media (pre test) dan 

pada saat uji coba lapangan setelah menggunakan media tutorial berbasis problem solving (post test). 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan rata-rata skor kemandirian belajar mahasiswa pada saat pre test 
adalah  217 dan pada saat post test adalah 340. Dari hasil tersebut terlihat bahwa media tutorial berbasis 
problem solving mampu mengembangkan kemandirian belajar mahasiswa pada mata kuliah aljabar linier. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Media tutorial berbasis problem solving pada mata kuliah aljabar linier memenuhi kriteria valid, 

praktis, dan efektif untuk mengembangkan kemandirian belajar mahasiswa, sehingga layak uuntuk 

digunakan. 

2. Respon mahasiswa terhadap media tutorial berbasis problem solving pada mata kuliah aljabar linier 

positif. 

3. Kemandirian belajar mahasiswa menggunakan media tutorial berbasis problem solving pada mata 

kuliah aljabar linier dapat berkembang 



 ISBN. 978-602-73403-1-2 

MP 474 

 

B. Saran 

1. Penelitian pengembangan ini dibatasi hanya sampai tahap ke enam, sebaiknya dilakukan sampai tahap 

ke sepuluh supaya penelitian pengembangan lebih sempurna. 

2. Media tutorial berbasis problem solving yang dihasilkan masih berupa file simulasi, sebaiknya untuk 

penelitian pengembangan yang serup media tutorial dibuat game yang memuat punishment dan 

reward, sehingga dapat membuat mahasiswa lebih semangat belajar. 
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