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Abstrak—Tujuan  dalam  penelitian  ini, yaitu  (1)  mendeskripsikan pengembangan 

model pembelajaran penemuan terbimbing pada materi kuliah kalkulus integral dan 

(2) untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran penemuan terbimbing dalam 

meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa. Penelitian ini berbentuk 

eksperimen semu dengan sampel mahasiswa semester genap Program Studi 

Pendidikan matematika Universitas Widya Dharma Klaten. Sampel penelitian diambil  

secara cluster random sampling. Dari teknik ini diperoleh satu kelas kontrol terdiri 

dari 22 mahasiswa dengan perlakuan konvensional dan satu kelas eksperimen terdiri 

dari  34 mahasiswa dengan perlakuan model penemuan terbimbing. Instrumen pada 

penelitian ini meliputi tes kemampuan awal (pre-test), tes kemampuan akhir (post-

test), dan angket respon mahasiswa.  Menurut data post-test dianalisis menggunakan 

uji t dengan keputusan menolak H0 untuk taraf signifikasi 5%. 

 

Hal ini 

memberikan kesimpulan bahwa rata-rata hasil post-test pada kelompok dengan model 

penemuan terbimbing lebih baik daripada kelompok dengan model konvensional 

sehingga dapat disimpulkan model penemuan terbimbing lebih efektif daripada model 

konvensional. Disamping itu, butir angket sekurang-kurangnya 75% mendapat respon 

positif sebesar 67.75%. Hal ini menunjukkan pembelajaran penemuan terbimbing 

mendapatkan respon positif 

Kata kunci: efektivitas pemahaman konsep kalkulus integral, model pembelajaran 

konvensional, model pembelajaran penemuan terbimbing 

 

I. PENDAHULUAN 

Integral merupakan materi perkuliahan wajib di program studi pendidikan matematika Universitas 

Widya Dharma Klaten yang dipelajari pada semester genap. Materi ini termuat dalam mata kuliah 

Kalkulus Integral. Pada beberapa mata kuliah lain di semester berikutnya, pemahaman konsep kalkulus 

integral ini sangat dibutuhkan dan bahkan menjadi prasyarat untuk mengikuti perkuliahan, seperti mata 

kuliah kalkulus lanjut, statistika matematika, persamaan differensial biasa, dan persamaan differensial 

parsial. Di samping itu, pada tingkat jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan IPA/IPS, materi ini 

dipelajari secara khusus selama satu semester. Sehingga sebagai calon pendidik yang sedang kuliah di 

Pendidikan Matematika, sangatlah penting untuk menguasai dan memahami materi ini dengan baik. Hal ini 

yang membuat materi kalkulus integral sangatlah penting untuk diajarkan kepada mahasiswa Pendidikan 

Matematika. 

Namun pada kenyataannya setelah melihat data mahasiswa di Universitas Widya Dharma Klaten 

semester I Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2013/2014, sebagian besar mereka berasal dari 

lulusan SMA IPS dan SMK. Hanya sebagian kecil, mereka yang berasal dari tingkat SMA IPA. Kondisi ini 

dimungkinkan akan menjadi permasalahan bagi mahasiswa dalam mempelajari materi kalkulus integral ini. 

Karena pada tingkat pendidikan sekolah SMK atau SMA IPS tidak diberikan materi kalkulus integral. 

Kenyataan yang sama juga dapat dilihat dari pemahaman mahasiswa pada tahun semester yang lalu, masih 

sangat sedikit mahasiswa Pendidikan Matematika tahun lalu yang belum memahami konsep kalkulus 

integral ini. Hal ini dapat dilihat dari catatan nilai mahasiswa kalkulus II pada tahun akademik 2013/2014 

yang menunjukkan bahwa 65,7895% mahasiswa belum menguasai materi dengan baik. Hasil nilai belajar 

kalkulus integral ini tentu belum dikatakan memuaskan. Untuk itu, terdorong dosen yang bersangkutan 
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untuk mencari akar penyebab dari masalah tersebut, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap sebagian 

mahasiswa. Dari hasil wawancara tersebut, ternyata ada banyak variasi jawaban mahasiswa yang 

menyebabkan hasil prestasi belajar mahasiswa pada materi kalkulus integral tersebut masih rendah. 

Menurut hasil wawancara dengan mahasiswa diketahui bahwa permasalahan dan akar penyebab 

permasalahannya, yaitu : pertama, mahasiswa beranggapan bahwa materi kalkulus integral merupakan 

materi kuliah yang sulit, dikarenakan mahasiswa merasa kesulitan dalam melakukan penghafalan rumus-

rumusnya. Hal ini dapat muncul dikarenakan mahasiswa hanya cenderung menghafal rumus tanpa bisa 

menemukan konsep-konsep materi. Kedua, mahasiswa cenderung kurang memahami cara memecahkan 

masalah. Hal ini disebabkan karena mahasiswa tidak mampu untuk menemukan cara penyelesaian dari 

permasalahan tersebut, serta mahasiswa tidak memahami tujuan dari soal yang mengakibatkan mahasiswa 

kesulitan dalam menemukan penyelesaian. Ketiga, keterampilan mahasiswa dalam penyelesaian soal yang 

masih rendah. Akar penyebabnya, mahasiswa hanya memperoleh cara penyelesaian yang dicontohkan oleh 

dosen, tanpa diimbangi dari referensi lain atau buku-buku pendukung lainnya sehingga mahasiswa tidak 

mempunyai kreativitas dalam menyelesaikan soal dan mahasiswa kurang wahana wacana bentuk soal serta 

cara penyelesaiannya. Keempat, kegiatan pembelajaran yang tidak terpusat pada mahasiswa. Mahasiswa 

kurang aktif serta kurang dapat dengan leluasa menyampaikan idenya. Akibatnya, pemahaman matematika 

menjadi kurang optimal serta perilaku belajar yang lain seperti keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran 

matematika hampir tidak tampak. 

Untuk itu, maka sangat diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat lebih meningkatkan minat dan 

keaktifan peserta didik untuk belajar yang dilengkapi dengan referensi atau bahan ajar yang relevan. Model 

pembelajaran yang menarik serta dapat memicu peserta didik untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan 

belajar, yaitu dengan model pembelajaran aktif. Pada dasarnya, pembelajaran aktif adalah suatu 

pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif [12]. Peserta didik diajak untuk turut 

serta dalam proses pembelajaran. Di samping itu, peserta didik ikut aktif berpartisipasi, mencoba-coba, dan 

melakukan sendiri apa yang dipelajari. Dalam pembelajaran aktif, dosen mempunyai peran untuk 

menciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan peserta didik berkembang secara optimal dengan 

memberikan kesempatan peserta didik untuk menemukan dan mengaitkan antarkonsep berdasarkan 

pengalaman yang telah dipelajari. 

Ada banyak bentuk model pembelajaran aktif yang dapat diterapkan kepada peserta didik sehingga 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan seperti yang telah dipaparkan di atas. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu seperti model pembelajaran penemuan terbimbing 

(guided discovery learning). Menurut pendapat dari Prince dan Felder [10], dia mengatakan bahwa model 

penemuan terbimbing merupakan salah satu model mengajar secara induktif dan sesuai dengan teori 

kontruktivisme. Pada model pembelajaran penemuan terbimbing terpusat pada peserta didik, dimana 

peserta didik dihadapkan kepada situasi bebas menyelidiki dan menarik kesimpulan, terkaan, instituisi, dan 

mencoba-coba (trial and error). Guru (dosen) membimbing peserta didik jika diperlukan dan peserta didik 

didorong untuk berpikir sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum berdasarkan bahan yang 

disediakan dan sampai seberapa jauh peserta didik dibimbing tergantung pada kemampuannya dan materi 

yang sedang dipelajari. Dengan bimbingan dari  guru sebagai penunjuk jalan, guru dapat membantu peserta 

didik mempergunakan ide, konsep, dan keterampilan yang sudah mereka pelajari untuk menemukan 

pengetahuan yang baru. 

Dalam proses pembelajaran, model pembelajaran penemuan terbimbing lebih menekankan pada 

interaksi guru atau dosen, peserta didik, dan bahan ajar. Menurut [5], interaksi yang mungkin terjadi pada 

model pembelajaran penemuan terbimbing dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Diagram Interaksi Kegiatan Pembelajaran Penemuan Terbimbing 
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Interaksi dapat terjadi antara guru atau dosen dengan peserta didik tertentu, dengan beberapa peserta 

didik, atau serentak dengan semua peserta didik dalam kelas (S – G), peserta didik dengan peserta didik (S 

– S), peserta didik dengan bahan ajar (S – B), peserta didik dengan bahan ajar dan peserta didik (S – B – 

S), serta peserta didik dengan bahan ajar dan guru (dosen) (S – B – G). Tujuannya untuk saling 

mempengaruhi berpikir masing-masing, guru (dosen) memancing berpikir peserta didik, yaitu dengan 

pertanyaan-pertanyaan terfokus sehingga dapat memungkinkan peserta didik untuk memahami dan 

mengkontruksikan konsep-konsep tertentu, membangun aturan-aturan, dan belajar menemukan sesuatu 

untuk memecahkan masalah. 

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengembangan model pembelajaran penemuan terbimbing pada mata kuliah kalkulus integral. Dan 

mengetahui efektivitas model pembelajaran penemuan terbimbing dalam meningkatkan kemampuan 

pemahaman mahasiswa. Dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para pendidik matematika 

(guru maupun dosen) tentang model pembelajaran penemuan terbimbing dalam meningkatkan prestasi 

belajar terutama dalam perkuliahan atau materi matematika dan memberikan informasi tentang 

implementasi model pembelajaran penemuan terbimbing pada materi yang bersangkutan. 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten. Adapun sampelnya adalah mahasiswa semester genap 

yang mengambil mata kuliah Kalkulus Integral dengan materi kuliah penggunaan integral tertentu dalam 

penyelesaian masalah. Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling. Dari teknik ini diperoleh 

satu kelas kontrol terdiri dari 22 mahasiswa dengan perlakuan konvensional dan satu kelas eksperimen 

terdiri dari 34 mahasiswa dengan perlakuan model penemuan terbimbing. Penelitian ini termasuk dalam 

penelitian eksperimental semu, karena peneliti tidak mungkin mengontrol atau memanipulasi semua 

variabel yang relevan, kecuali beberapa dari variabel-variabel yang diteliti. 

Metode atau instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, angket, dan tes. Metode Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk membantu  

dalam  pengumpulan data yang mendukung identifikasi masalah  pada  fase  analisis. Sementara itu, 

metode angket digunakan untuk memperoleh data mengenai respon positif mahasiswa setelah mengikuti 

pembelajaran. Selain itu, metode angket juga digunakan untuk mengetahui persepsi mahasiswa mengenai 

mata kuliah yang dilihat dari isi materi, referensi maupun  metode pembelajaran yang digunakan. Hasil 

dari angket persepsi ini digunakan sebagai dasar hipotesis dalam penelitian. Angket dalam penelitian ini 

terdiri atas  pernyataan dengan 2 pilihan jawaban, yaitu ya artinya pernyataan sesuai dan tidak artinya 

pernyataan tidak sesuai. Metode tes dipergunakan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa pada masing-

masing kelas. Metode tes ini diberikan setelah kelompok eksperimen dan kontrol diberikan perlakuan. 

Metode tes dilakukan 2 kali pada sampel. Tes dibagi menjadi 2 kali, yaitu pre-test untuk melihat 

kemampuan awal kedua sampel apakah dalam keadaan seimbang sebelum diberi perlakuan pembelajaran, 

sedangkan dari data post-test digunakan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran yang 

dikembangkan. Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data skor hasil belajar tersebut. Instrumen 

pre-test dan post-test terdiri dari soal tes berbentuk uraian.              

 Pada penelitian ini terdapat dua macam data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

berupa lembar validasi perangkat pembelajaran meliputi SAP, bahan ajar, dan lembar angket respon 

mahasiswa. Data kuantitatif berupa data nilai hasil belajar mahasiswa, yaitu nilai pre-test dan nilai post-

test. Menurut Moleong [6], proses analisis data harus dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber. Sumber data pada penelitian ini berasal dari lembar validasi, lembar 

angket respon mahasiswa dan hasil tes. Seluruh data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis. 

Setelah itu diambil kesimpulan, dilakukan refleksi untuk melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi. 

Hasil dari kesimpulan ini dipakai sebagai bahan untuk menyusun tindakan selanjutnya, yaitu jika pada 

refleksi tidak ditemukan kekurangan atau telah sesuai dengan kriteria keberhasilan tindakan maka 

tindakan dinyatakan selesai. Jika ditemukan masih ada kekurangan maka harus dilakukan perbaikan.                                                                                                                                                    
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Data  penelitian  ini terdiri dari data  kuantitatif  berupa  skor  pre-test  dan  skor post-test  mahasiswa. 

Skor  pre-test  digunakan  sebagai  data  pada  uji prasyarat dan skor post-test digunakan sebagai data 

pada uji efektivitas model pembelajaran dalam pembelajaran kalkulus integral. Uji kemampuan awal 

mahasiswa dengan mengambil data pre-test dilakukan untuk mengetahui kondisi awal yang seimbang 

antara kedua kelas sampel. Hal ini  dilakukan agar  hasil  pada penelitian  ini benar-benar akibat dari 

perlakuan yang dibuat. Analisis data kuantitatif dilakukan 2 kali dengan menggunakan uji-t untuk 2 

sampel independen yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis  pertama dilakukan untuk uji 

prasyarat dan analisis kedua dilakukan untuk mengukur efektivitas model pembelajaran penemuan 

terbimbing. Sebelum menggunakan uji-t maka dilakukan uji normalitas dan homogenitas variansi  

terlebih dahulu. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas  berasal dari populasi. Uji 

prasyarat yang dipakai dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

atau tidak. Menurut Budiyono [2], Uji normalitas dapat menggunakan metode Lilliefors. Uji homogenitas 

digunakan untuk menguji apakah k populasi mempunyai variansi yang sama. Uji homogenitas 

menggunakan metode Bartlett dengan statistik uji Chi Kuadrat. 

 Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui kelompok dengan model pembelajaran 

penemuan terbimbing dan kelompok dengan model pembelajaran konvensional mempunyai rataan yang 

seimbang. Data diambil dari ujian pre-test merupakan hasil ujian mid semester genap materi kuliah 

Kalkulus Integral. Dengan uji prasyarat bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal dan 

homogen maka statistik uji yang digunakan adalah uji-t. Data diambil dari hasil belajar ujian post-test 

mata kuliah Kalkulus Integral dengan materi kuliah penerapan integral. Statistik uji yang digunakan 

adalah uji-t. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), 
dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan 
secara logis, dan mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.  

Dalam penelitian ini mengembangkan model pembelajaran penemuan terbimbing. Pengembangan 
model pembelajaran meliputi pengembangan model pembelajaran yang terlihat dari Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP), modul pembelajaran/bahan ajar yang disusun oleh peneliti, instrumen soal pre-test, 
maupun soal post-test, dan lembar angket. Peneliti mengambil sampel kelas mahasiswa yang mengikuti 
perkuliahan kalkulus integral. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kalkulus integral tersebut terdiri dari 
dua kelas. Dua kelas tersebut meliputi, satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Kelas eksperimen 
diberikan perlakuan dengan model pembelajaran penemuan terbimbing, sedangkan kelas kontrol diberikan 
perlakuan dengan model pembelajaran konvensional. Kelas yang diberikan perlakuan model penemuan 
terbimbing terdiri dari 34 mahasiswa, sedangkan kelas kontrol terdiri dari 22 mahasiswa. 

Dalam mengembangkan model pembelajaran ini, peneliti melakukan eksperimen pembelajaran dengan 
materi perkuliahan penerapan kalkulus integral. Adapun eksperimen dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan, 
yang pertemuan perkuliahan dimulai bulai Mei hingga bulan Juli. Sebelum dilakukan eksperimen maka 
perlu disiapkan berbagai instrumen kelengkapannya, yang meliputi silabus/kurikulum, instrumen perangkat 
pembelajaran SAP, modul/bahan ajar yang digunakan, dan media pembelajarannya. Perangkat 
pembelajaran SAP dan bahan ajar yang digunakan dalam penelitian, sebelumnya perlu dilakukan validasi 
oleh 3 validator yang ditunjuk.  

Sebelum dilakukan penelitian, diambil data kemampuan awal mahasiswa yang digunakan untuk 
menunjukkan kemampuan awal yang sama antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Adapun data 
kemampuan awal mahasiswa diambil dengan memberikan ujian pre-test terhadap mahasiswa pada kelas 
kontrol maupun kelas eksperimen. Dari skor pre-test ini dianalisis menggunakan uji t untuk menunjukkan 
bahwa pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan mempunyai kemampuan 
awal yang sama atau dalam keadaan seimbang antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Kemudian, 
barulah pada kelas eksperimen diberikan perlakukan pembelajaran dengan model penemuan terbimbing 
sebanyak 8 kali pertemuan. Sedangkan kelas kontrol diberikan perlakukan konvensional dengan pertemuan 
juga sama banyaknya. Perbedaan dengan kelas kontrol, pada kelas eksperimen perlu disusun Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP). Dari SAP tersebut terlihat jelas langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model 
penemuan terbimbing. Setelah 8 kali perkuliahan dilakukan, barulah pada pertemuan kesembilan untuk 
kedua kelas tersebut diambil data prestasi mahasiswa dengan memberikan ujian post-test. Dari data skor 
post-test ini dianalisis menggunakan uji t untuk menunjukkan manakah model pembelajaran yang lebih 
efektif. 
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Instrumen pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti terdiri dari instrumen bahan ajar kalkulus 
integral. Instrumen ini perlu dilakukan validasi isinya oleh expert judgement yang terdiri dari 3 orang 
validator. Ketiga validator tersebut dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan kualifikasi pendidikannya 
(Pendidikan Matematika), sebagai seorang dosen aktif, dan telah mempunyai pengalaman yang luas dalam 
bidang penelitian. Selain bahan ajar, ketiga validator ini juga melakuakn validasi isi terhadap instrumen 
SAP, soal pre-test, soal post-test, dan angket respon positif mahasiswa. 

Bahan ajar yang dibuat disesuaikan dengan materi yang hendak diberikan pada kelas eksperimen. 
Dengan melihat hasil validasi oleh ketiga validator di atas menunjukkan bahwa modul/bahan ajar 
perkuliahan tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai modul yang siap digunakan untuk dipakai dalam 
perkuliahan kalkulus integral pada kelas eksperimen.\Instrumen tes yang divalidasi oleh validator meliputi 
soal kemampuan awal mahasiswa (pre-test) dan soal kemampuan akhir mahasiswa (post-test). Instrumen 
soal pre-test disusun oleh peneliti terdiri atas 3 butir soal uraian dengan materi integral tak tentu dan teknik 
pengintegralan. Materi ini diberikan sebelum kedua kelas diberikan eksperimen. Dengan melihat hasil 
validasi yang telah dilakukan oleh ketiga validator menunjukkan bahwa semua butir soal pre-test telah 
memenuhi kriteria sebagai butir soal yang layak digunakan untuk tes prestasi belajar mahasiswa. 

Instrumen soal post-test disusun terdiri atas 3 butir soal uraian dengan materi penerapan integral 
tertentu untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan luas dan volume benda putar. 
Kemudian, masing-maisng butir soal post-test dinilai oleh ketiga validator. Dengan melihat hasil validasi 
dari ketiga validator di atas menunjukkan bahwa butir tes post-test tersebut memenuhi kriteria sebagai butir 
yang layak digunakan untuk tes prestasi belajar mahasiswa.  

Satuan acara perkuliahan (SAP) terdiri dari 8 kali pembelajaran. Untuk menunjukkan bahwa SAP 
tersebut sudah sesuai dengan tujuan, standar kompetensi, maupun langkah-langkah model 
pembelajarannya yang digunakannya maka SAP perlu juga divalidasi oleh validator. Setelah melihat hasil 
validasi dari ketiga validator menunjukkan bahwa SAP memenuhi kriteria sebagai rancangan perkuliahan 
yang sudah sesuai dengan standar kompetensi, tujuan pembelajaran, maupun langkah-langkah 
pembelajaran. Dengan demikian, SAP tersebut sudah layak untuk digunakan sebagai rancangan 
eksperimen pembelajaran dengan model penemuan terbimbing. 

Instrumen angket respon mahasiswa merupakan angket respon positif mahasiswa setelah mengikuti 
perkuliahan dengan model pembelajaran penemuan terbimbing. Angket tersusun atas 16 butir 
pernyataan/pertanyaan dengan menjawab ya atau tidak dari setiap butir pernyataan/pertanyaan. Untuk 
mengetahui bahwa angket tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan maka perlu dilakukan 
validasi oleh validator sebelum disebarkan atau diisi oleh mahasiswa. Setelah melihat hasil validasi dari 
ketiga validator di atas menunjukkan bahwa lembar angket memenuhi kriteria yang diinginkan. Dengan 
demikian, lembar angket respon mahasiswa tersebut sudah layak untuk disebarkan kepada mahasiswa, 
kemudian dapat digunakan untuk penilaian pembelajaran yang telah dilakukan oleh peneliti atau respon 
mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. 

Soal pre-test telah layak digunakan untuk untuk melihat kemampuan awal mahasiswa pada kelas 
kontrol maupun kelas eksperimen. Untuk selanjutnya, soal tersebut diberikan kepada mahasiswa dan 
menjadi data kemampuan awal mahasiswa. Adapun pelaksanaan tes untuk kemampuan awal mahasiswa 
dilakukan pada hari Jum’at, 5 Mei 2016. Deskripsi data kemampuan awal mahasiswa pada kelas yang 
diberikan perlakuan pembelajaran konvensional (kelas kontrol) dan pada kelas yang diberikan perlakuan 
model pembelajaran penemuan terbimbing (kelas eksperimen) terlihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1  

Deskripsi Data Kemampuan Awal Mahasiswa 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Banyaknya Mahasiswa 34 mahasiswa 22 mahasiswa 

Nilai terendah 30 38 

Nilai Tertinggi 100 82 

Rata-rata 64.382 55.591 

Standar Deviasi 17.861 12.89 

 

Dari data tersebut selanjutnya, digunakan untuk analisa uji normalitas dan uji homogenitas sebagai 
prasyarat (asumsi) untuk uji t. Untuk menunjukkan  normalitas menggunakan uji Lilifoers. Adapun 
hasilnya terlihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 

Rangkuman Uji Normalitas Data Pre-test 
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Kelas Lobs DK Keputusan Kesimpulan 

Eksperimen 0.10271 0.151948 H0 diterima Normal 

Kontrol 0.167764 0.190000 H0 diterima Normal 

Kesimpulan dari uji llifoers di atas menunjukkan bahwa sampel pada kelas eksperimen maupun kelas 
kontrol diambil dari populasi berdistribusi normal. Prasyarat yang kedua yaitu homogenitas variansi diuji 

menggunakan metode Bartlett. Dari metode ini diperoleh
2

obs= 2.5140 DK  dengan
2

(0.05;1) 3.84145915. 
 

Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan menerima H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variansi dari 
kedua populasi tersebut sama (homogen). Setelah kedua prasyarat tersebut terpenuhi, maka langkah 
berikutnya menunjukkan bahwa kedua kelas tersebut mempunyai kemampuan awal yang sama atau dalam 
keadaan seimbang sebelum diberikan perlakuan. Untuk menunjukkan kondisi seperti ini digunakan uji t. 

Dari uji t diperoleh nilai t 1.9942562 DK,  dengan  DK t t 2.306 atau t 2.306 .    Hal ini 

memberikan keputusan untuk menerima H0, yang artinya bahwa mahasiswa pada kelompok dengan model 
penemuan terbimbing dan kelompok dengan model konvensional sama kemampuan awalnya atau kedua 
kelompok sebelum diberikan perlakuan dalam kondisi seimbang.  

Semua butir soal post-test telah layak digunakan untuk untuk melihat kemampuan akhir mahasiswa 
pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Untuk selanjutnya, soal post-test tersebut dapat digunakan 
untuk melihat kemampuan akhir mahasiswa setelah masing-masing kelas diberikan perlakuan yang 
berbeda. Adapun pelaksanaan tes untuk melihat kemampuan akhir mahasiswa dilaksanakan pada hari 
Senin, 4 Juli 2016. Deskripsi data kemampuan akhir mahasiswa pada kelas yang diberikan perlakuan 
pembelajaran konvensional (kelas kontrol) dan pada kelas yang diberikan perlakuan model pembelajaran 
penemuan terbimbing (kelas eksperimen) terlihat pada Tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3 

Deskripsi Data Kemampuan Akhir Mahasiswa 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Banyaknya Mahasiswa 34 mahasiswa 22 mahasiswa 

Nilai terendah 30 22 

Nilai Tertinggi 75 65 

Rata-rata 60.5 46.455 

Standar Deviasi 8.302 11.673 

Dari data tersebut selanjutnya, digunakan untuk analisa uji normalitas dan uji homogenitas sebagai 
prasyarat (asumsi) untuk uji t. Untuk menunjukkan  normalitas menggunakan uji lilifoers. Adapun hasilnya 
terlihat pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4 

Rangkuman Uji Normalitas Data Post-test 

Kelas Lobs DK Keputusan Kesimpulan 

Eksperimen 0.146792 0.151948 H0 diterima Normal 

Kontrol 0.12122 0.190000 H0 diterima Normal 

Kesimpulan dari uji lilifoers di atas menunjukkan bahwa sampel pada kelas eksperimen maupun kelas 
kontrol diambil dari populasi berdistribusi normal. Prasyarat yang kedua yaitu homogenitas variansi. Uji 

homogenitas variansi menggunkan metode Bartlett. Dari metode ini diperoleh 
2

obs= 3.01771123 DK   

dengan 
2

(0.05;1) 3.84145915.  Hasil ini memutuskan untuk menerima H0 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variansi dari kedua populasi tersebut sama (homogen).  

Setelah kedua prasyarat tersebut terpenuhi, maka langkah berikutnya menunjukkan efektivitas model 
pembelajaran setelah masing-masing kelas diberikan perlakuan yang berbeda. Untuk menunjukkan kondisi 

seperti ini digunakan uji t. Dari uji t diperoleh nilai t 5.26355152 DK,  dengan  DK t  t 2.0049  . 

Hal ini memberikan keputusan untuk menolak H0, yang artinya bahwa rata-rata hasil post-test (kemampuan 
akhir) mahasiswa pada kelompok dengan model penemuan terbimbing lebih baik daripada kelompok 
dengan model konvensional sehingga dapat disimpulkan bahwa model penemuan terbimbing lebih efektif 
daripada model konvensional.  

Angket respon mahasiswa diberikan kepada mahasiswa kelas eksperimen setelah proses pemberian 
perlakuan model penemuan terbimbing selesai diberikan. Dari angket ini dapat digunakan untuk 
mengetahui pendapat mahasiswa mengenai pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen. Berdasarkan 
angket yang telah diberikan kepada 34 mahasiswa diperoleh respon positif mahasiswa menunjukkan bahwa 
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butir angket sekurang-kurangnya mendapat respon positif sebesar 52.94%. Lebih dari 75% butir angket 
mendapat respon positif sebesar 67.65%. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran penemuan 
terbimbing dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan kalkulus integral. 
Dengan ketertarikan mahasiswa ini dapat meningkatkan pemahaman materi pada perkuliahan kalkulus 
integral. 

Dari analisis data di atas menunjukkan bahwa kesimpulan sesuai dengan hipotesis penulis, yaitu model 
pembelajaran penemuan terbimbing lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa pada materi 
integral daripada pembelajaran konvensional. Hal ini dikarenakan materi yang dipelajari dengan penemuan 
terbimbing dapat mencapai tingkat kemampuan tinggi dan lebih lama membekas karena pada model 
pembelajaran penemuan terbimbing mahasiswa dilibatkan dalam menemukan suatu konsep. Karena sifat 
dari materi kuliah kalkulus integral banyak rumus-rumus dan perlu penguasaan konsep. Keuntungan lain 
dari penggunaan model pembelajaran penemuan terbimbing, yaitu kegiatan pembelajaran dengan model ini 
tidak sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa. Akan tetapi, dosen masih tetap ambil bagian sebagai 
pembimbing dan mahasiswa tetap memiliki porsi besar dalam proses penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran. Para mahasiswa diajak atau didorong untuk melakukan kegiatan eksperimental, sedemikian 
sehingga pada akhirnya mahasiswa dapat menemukan sesuatu yang diharapkan. Dalam pembelajaran 
penemuan terbimbing tugas guru cenderung menjadi fasilitator. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Dumitrascu [4] pada tahun 2009. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tersebut 
menyatakan bahwa model penemuan terbimbing dapat menjadi salah satu pembelajaran yang dapat 
meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa dengan model pembelajaran penemuan terbimbing. 

Pada model penemuan terbimbing, dibuat modifikasi dengan mengelompokkan mahasiswa menjadi 
beberapa kelompok diskusi. Pengelompokkan ini sama seperti yang telah dilakukan oleh penulis pada 
tahun 2012 yang lalu, Yuliana [13]. Dari kelompok diskusi antaranggota dalam kelompoknya saling 
membantu satu sama lain dan terjadi saling diskusi antaranggota. Pengelompokkan ini membuat 
pembelajaran semakin lebih menyenangkan dan ketertarikan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. 
Ketertarikan mengikuti perkuliahan dapat dilihat pada angket respon positif mahasiswa. Hal ini sejalan 
dengan penelitian telah dilakukan oleh Cohen [3]. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tersebut 
menyatakan bahwa model penemuan terbimbing dapat menjadi salah satu pembelajaran menyenangkan 
dan lebih efektif daripada pembelajaran langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa 
siswa dengan pembelajaran langsung lebih cepat dalam mengisi tes yang diadakan, tetapi kurang teliti 
sehingga dalam penelitian untuk disarankan menggunakan model penemuan. Hal ini mendukung penelitian 
ini, bahwa model pembelajaran penemuan terbimbing lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman 
mahasiswa daripada model konvensional. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bahasan sebelumnya, penulis dapat mengambil 
kesimpulan mengenai penelitian ini. 

1. Pembelajaran pada kelas eksperimen yang diberikan perlakuan dengan model pembelajaran 

penemuan terbimbing sudah sesuai langkah-langkah pembelajaran yang diinginkan. Hal ini sesuai 

dengan SAP dan hasil validasi dari ketiga validator masuk dalam kategori sangat valid.   

2. Prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah kalkulus integral menggunakan metode pembelajaran 

penemuan terbimbing lebih baik daripada metode pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat 

dari prestasi kemampuan akhir mahasiswa pada nilai post-test. Dari data ini dianalisis menggunakan 

uji t diperoleh nilai t 5.26355152 DK,  dengan  DK t  t 2.0049 .  Hal ini memberikan 

keputusan bahwa rata-rata kemampuan akhir mahasiswa pada kelompok dengan model penemuan 

terbimbing lebih baik daripada kelompok dengan model konvensional sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model penemuan terbimbing lebih efektif daripada model konvensional. 
 

Dalam rangka turut mengembangkan pemikiran yang berkenaan dengan peningkatan prestasi belajar 
matematika, sebaiknya para guru menggunakan model pembelajaran penemuan terbimbing untuk 
perkuliahan kalkulus intgegral. Adapun saran untuk peneliti, yaitu peneliti dapat mengembangkan 
pembelajaran dengan metode pembelajaran aktif yang lainnya atau ikut mengamati aktivitas belajar 
mahasiswa ataupun motivasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran matematika. 
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