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Abstrak— Belajar matematika khususnya mata kuliah geometri transformasi dirasa 

masih sulit bagi mahasiswa. Penelitian ini mencoba mengimplementasikan problem 

based learning berbantuan software geogebra. Subjek penelitian adalah mahasiswa 

yang mengambil mata kuliah geometri transformasi. Kelas IVA sebagai kelas 

eksperimen dan kelas IV B sebagai kelas kontrol. Variabel bebas penelitian adalah 

motivasi  belajar mahasiswa (  ), dan percaya diri mahasiswa (  ), sedangkan 

variabel terikatnya adalah prestasi belajar mahasiswa. Uji keefektifan diolah dengan 

uji t, regresi linier ganda, dan uji banding. Hasil penelitian menunjukan hasil tes 

dengan rata-rata 45,6, secara statistik ketuntasan belajar tercapai. Motivasi belajar dan 

percaya diri mahasiswa secara statistik berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

dengan persamaan                             , adapun besar 

pengaruhnya adalah 67 %. Prestasi belajar pada kelas eksperimen lebih baik dari pada 

kelas kontrol. Hal ini berarti pembelajaran menggunakan problem based learning 

berbantuan software geogebra  efektif. 

Kata kunci: Problem based learning, Geogebra, Geometri transformasi 

 

I. Pendahuluan 
Mata kuliah Geometri Tansformasi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh 

mahasiswa program studi pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada 

semester IV. Mata kuliah ini bertujuan membekali calon guru matematika dalam salah satu cabang ilmu 

geometri. Materi yang diberikan meliputi : refleksi, translasi, rotasi, dilatasi, transformasi isometri, 

hasilkali transformasi isometri, dua refleksi, dua translasi, dua setengah putaran, dua rotasi, similaritas, 

gusuran dan regangan. 

Permasalahan yang sering dialami mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah geometri transformasi 

adalah kesulitan dalam menggambarkan bentuk-bentuk transformasi yang meliputi pergeseran, rotasi, dan 

dilatasi dari bentuk titik, garis, dan bidang. Selain itu mahasiswa juga kesulitan untuk menyampaikan ide 

transformasi terhadap suatu fungsi. Permasalahan ini merupakan permasalahan serius yang harus 

diberikan solusi. Apabila penyampaian konsep pembelajaran ini gagal dilakukan maka dapat memberikan 

efek yang tidak baik kedepannya. 

Permasalahan tersebut dapat teratasi tidak terlepas dari pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. 

Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif perlu diberikan pembelajaran yang memikat, 

pertahankan momentum, dan pertahankan fokus kelompok selama pembelajaran [1]. Selain itu juga perlu 

dukungan ICT dalam pembelajaran.  ICT dapat memberikan kontribusi positif pada pembelajaran [2]. 

Salah satu pembelajaran yang dapat digunakan adalah problem based learning berbantuan software 

geogebra. Problem based learning merupakan pembelajaran yang diawali dari pemberian masalah [3]. 

Adapun sintak problem based learning menurut Arend [3] serta Ibrahim dan Nur [4] adalah sebagai 

berikut : memberikan orientasi tentang permasalahan kepada mahasiswa, mengorganisasi mahasiswa 

untuk memahami masalah dan merencanakan penyelesaiannya, membantu investigasi secara individual 

atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

Sedangkan geogebra merupakan software matematik yang menggabungkan antara geometri, aljabar, 

dan kalkulus [5]. Software ini merupakan software interaktif, sehingga pengguna dapat membuat titik, 

vektor, garis, ruas garis, polygon, gambar fungsi, dan lain-lain sesuai keperluan. Software ini dapat 
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menyajikan koordinat dan nama grafik yang terbentuk secara langsung, sehingga memudahkan pengguna 

dalam menentukan titik koordinat dan nama grafik yang dibutuhkan. Selain mudah digunakan pengguna 

dapat mengetahui kegunaan dari masing-masing menu tab yang tersedia. Selain itu bentuk geometris 

yang terbentuk dapat dilakukan proses transformasi yang meliputi translasi, dilatasi, refleksi, dan rotasi 

sesuai dengan keinginan pengguna. Dengan kata lain problem based learning berbantuan software 

geogebra merupakan pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah, dan penyelesaian 

masalahnya menggunakan bantuan software geogebra. 

Suatu pembelajaran akan berjalan dengan baik jika motivasi belajar dan rasa percaya diri mahasiswa 

dalam pembelajaran tinggi. Motivasi menyebabkan seseorang melangkah, dan tetap melangkah untuk 

mencapai tujuan, sedangkan rasa percaya diri menyebabkan seseorang melangkah tanpa ragu-ragu. 

Motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari 

waktu ke waktu [1]. Motivasi menyebabkan seseorang melakukan aktivitas-aktivitas yang berorientasi 

target dibuat terjadi dan dipertahankan kelangsungannya [6]. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

instrinsik maupun ekstrinsik [7]. Berikut indikator motivasi belajar, yaitu : adanya hasrat dan keinginan 

berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan, adanya penghargaan dalam 

belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif [7]. 

Untuk meningkatkan motivasi baik instrinsik maupun ekstrinsik dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : membangkitkan ketertarikan, mempertahankan keingintahuan, menggunakan berbagai cara 

penyajian yang menarik, membantu mahasiswa menentukan tujuan mereka sendiri, berikan umpan balik 

segera, sering dan dengan jelas [1]. Dengan cara-cara tersebut diharapkan motivasi mahasiswa dapat 

ditingkatkan. 

Rasa percaya diri mahasiswa akan muncul jika dibiasakan untuk tampil [8]. Dalam pembelajaran 

sebaiknya berikan kesempatan pada mahasiswa untuk menuliskan ide-ide yang dia miliki, dan 

menyampaikan ide-ide yang dia miliki.  Begitu juga dengan hasil diskusi sebaiknya dipresentasikan di 

depan teman-temannya. Dengan pembiasaan seperti ini, maka rasa percaya diri mahasiswa akan semakin 

baik. Percaya diri berkaitan dengan perasaan bahagia yang dirasakan oleh seseorang, dan kebahagian itu 

sendiri terletak pada perasaan aman dan tenang [4]. 

Orang yang memiliki rasa percaya diri memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Percaya akan kemampuan diri sehingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan penerimaan ataupun 

rasa hormat dari orang lain. 

b. Tidak terdorong untuk menunjukan sikap menyesuaikan diri demi diterima oleh orang lain atau 

kelompok. 

c. Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain serta berani menjadi diri sendiri. 

d. Memiliki pengendalian diri yang baik. 

e. Memiliki internal locus of control yaitu memandang keberhasilan atau kegagalan, tergantung dari 

usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak tergantung orang 

lain. 

f. Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain dan situasi diluar dirinya. 

g. Memiliki harapan realistis terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan tidak terwujud ia tetap 

mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi [9]. 
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti bermaksud untuk mencobakan model problem 

based learning berbantuan software geogebra pada mata kuliah geometri transformasi. Adapun tujuan 
penelitiannya adalah mengetahui efektifitas problem based learning berbantuan software geogebra pada 
mata kuliah geometri transformasi. Efektivitas dapat diartikan berhasil guna, dapat membawa hasil dan 
berasal dari kata dasar efektif. Efektif berarti ada efeknya [10]. Indikator efektivitas pada penelitian ini 
ada tiga, yaitu : mencapai tuntas belajar, adanya pengaruh motivasi dan percaya diri mahasiswa dalam 
pembelajaran terhadap prestasi belajar mahasiswa, serta prestasi belajar mahasiswa kelas eksperimen 
lebih baik daripada kelas kontrol. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri mahasiswa, menumbuhkan keberanian pada 
mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan, melatih mahasiswa untuk belajar mandiri 
dan berpikir kreatif. 

II. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran dengan model problem based learning berbantuan software geogebra pada 

geometri transformasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi belajar dan percaya diri 

mahasiswa, sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar mahasiswa. Pengujian variabel 

dilakukan terhadap kelas sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster 
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random sampling berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : kedudukan mahasiswa dalam kelas 

diterapkan secara acak tanpa melihat rangking, diajar oleh dosen yang sama, dan umur mahasiswa dalam 

kelas relatif sama.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket. Angket digunakan untuk 

mendapatkan data motivasi belajar dan percaya diri mahasiswa. Selain angket data juga diambil melalui 

tes. Tes digunakan untuk mendapatkan data prestasi belajar mahasiswa. Untuk menguji keefektifitasan 

dilakukan tiga buah uji, yang meliputi : 1) uji ketuntasan; 2) uji pengaruh; dan uji banding dua sampel. 

Berikut penjelasan uji-uji tersebut : 

1) Uji ketuntasan digunakan untuk mengetahui ketuntasan mahasiswa. Untuk mengetahui ketuntasan 

belajar digunakan uji t (One Simple t Test). 

2) Uji analisis untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar (X1) dan percaya diri (X2) sebagai variabel 

bebas terhadap prestasi belajar mahasiswa (Y) sebagai variabel terikat, digunakan uji statistik regresi 

linier ganda dengan bentuk umum              . 

3) Uji analisis untuk mengetahui perbedaan rata-rata digunakan uji t (Independent Samples t  Test).  

III. Hasil dan Pembahasan 
Data yang diperoleh untuk menguji keefektifan pembelajaran meliputi: 1) data motivasi belajar siswa; 

2) data rasa percaya diri; dan 3) data tentang prestasi belajar mahasiswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  Data motivasi belajar dan rasa percaya diri mahasiswa didapat dari rata-rata hasil angket. 

Adapun rata-rata yang diperoleh lebih besar dari 3 dengan rata-rata skor maksimal 4. Sedangkan data 

tentang prestasi belajar didapatkan dengan tes. Data tes kemudian dilakukan uji normalitas menggunakan 

One Sample kolmogorov-Smirnov Test. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal 

Berdasarkan hasil uji One Sample kolmogorov-Smirnov Test didapat nilai signifikan = 0,200 > 0,05, maka  

H0 diterima. Dengan diterimanya H0 berarti data berdistribusi normal.  

Sedangkan untuk pengujian homogenitas kelas yang menggunakan model problem based learning 

berbantuan software SPSS dan kelas yang diajar dengan model biasa digunakan uji Independent Sample t 

Tes dengan bantuan program SPSS. Tujuannya adalah mengetahui apakah kedua kelas memiliki varians 

yang sama atau tidak. Jika kedua kelas memiliki varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan 

homogen. Adapun hipotesis yang diuji adalah : 

H0 : 
2

2

2

1    (kedua kelas memiliki varians yang sama);  

H1: 
2

2

2

1    (kedua kelas memiliki varians yang tidak sama).  

Dari hasil perhitungan didapat nilai sig = 0,543 = 54,3% > 5% maka H0 diterima, artinya kedua kelas 
memiliki varian yang sama (homogen). 

Setelah dilakukan uji prasyarat (uji normalitas dan uji homogenitas), selanjutnya dilakukan uji efektifitas, 
yang meliputi : uji ketuntasan, uji pengaruh, dan uji banding dua sampel. 

A. Uji Ketuntasan 
Prestasi belajar dikatakan tuntas jika memenuhi syarat ketuntasan belajar, yaitu jika rata-rata skor tes 

mahasiswa mencapai sekurang – kurangnya 37,5. Untuk melihat rata – rata skor prestasi belajar 

memenuhi batas ketuntasan digunakan uji One Sample t Test, dengan hipotesis sebagai berikut :  

   :        (Rata - rata prestasi belajar sama dengan 37,5) 

          (Rata – rata prestasi belajar tidak sama dengan 37,5) 

Hasil output uji One Sample t Test dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

TABEL 1. ONE SAMPLE T TEST 

 Test Value = 37.5                                     

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Prestasi_Belajar 2.617 25 .015 8.104 1.73 14.48 
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Berdasarkan hasil uji One Sample t Test didapat nilai sig = 0.015 = 1,5 % < 5%, maka H0 ditolak, artinya 

rata-rata prestasi belajar berbeda dengan 37,5. Hal ini didukung dengan nilai rata-rata kelas eksperimen 

sebesar 45,6. Nilai tersebut jauh dari 37,5.  Dengan kata lain secara statistik ketuntasan belajar mahasiswa 

tercapai. 

B. Uji Pengaruh 
Untuk melihat pengaruh motivasi belajar dan rasa percaya diri secara bersama-sama digunakan uji 

statistik regresi linier ganda  dengan bentuk umum                  dan penaksir      

       . Adapun hipotesis dari regresi linier ganda dengan    
  

  
  adalah sebagai berikut :  

   :     =  0 (motivasi belajar dan rasa percaya diri mahasiswa tidak berpengaruh terhadap prestasi  

belajar mahasiswa) 

   :   ≠ 0     (motivasi belajar dan rasa percaya diri mahasiswa berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa) 

Uji pengaruh motivasi belajar dan rasa percaya diri mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa 

menggunakan bantuan SPSS. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel anova berikut : 

 

TABEL 2. ANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4176.034 2 2088.017 23.331 .000a 

Residual 2058.388 23 89.495   

Total 6234.422 25    

 

Berdasarkan hasil pada tabel anova di atas didapat nilai sig = 0.000. Nilai sig < 0.05, hal ini berarti  H0 

ditolak, artinya motivasi belajar dan rasa percaya diri mahasiswa berpengaruh terhadap prestasi 

belajarnya. Untuk melihat besar pengaruhnya dapat dilihat pada tabel Model Summary kolom R Square. 

 

TABEL 3. MODEL SUMMARY 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .818a .670 .641 9.460 

 

Pada kolom R Square tertulis 0.670. Hal ini berarti motivasi belajar dan rasa percaya diri mahasiswa 

secara bersama mempengaruhi prestasi belajar sebesar 67 %, dan sisanya 33% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Sedangkan untuk melihat persamaan regresi yang terbentuk dapat dilihat pada tabel coefficients 

berikut : 

 

TABEL 4. COEFFICIENTS 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -75.541 18.270  -4.135 .000 

Motivasi_Belajar .985 .311 .418 3.162 .004 

Percaya_Diri 2.772 .658 .548 4.139 .000 

 

Berdasarkan tabel coefficient tersebut didapat persamaan regresi                           , 

dimana nilai                                

C. Uji Banding Dua Sampel 
Tujuan dari uji banding adalah untuk mengetahui apakah rataan dari kelas yang menggunakan model 

problem based learning berbantuan  softwarwe geogebra dengan kelas yang diajar dengan model 
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pembelajaran biasa berbeda. Selain itu juga untuk mengetahui mana yang lebih baik prestasi belajarnya 

dari dua kelas tersebut. Hipotesis yang digunakan pada uji banding adalah sebagai berikut : 

H0 :       (kedua kelas memiliki rata – rata yang sama) 

H1 : 
      (kedua kelas memiliki rata – rata yang berbeda) 

Berikut hasil uji banding dua sampel menggunakan SPSS : 

TABEL 5. UJI BANDING DUA SAMPEL 
 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. (2-tailed) 

Equal variances 

assumed 
.374 .543 2.474 64 .016 

 

Berdasarkan hasil tersebut, didapat nilai sig 0.016 = 1.6 % < 5%. Hal ini berarti H0 ditolak, artinya 

kedua kelas memiliki rata-rata yang berbeda. Untuk melihat mana yang lebih baik dapat dilihat pada tabel 

group statistics berikut : 

 

TABEL 6. GROUP STATISTICS 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Prestasi_Belajar Eksperimen 26 45.60 15.792 3.097 

Kontrol 40 35.92 15.379 2.432 

 

Pada kolom mean terlihat bahwa rata-rata kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara statistik prestasi belajar kelas yang diajar menggunakan model problem based 

learning  berbantuan software geogebra lebih baik dari pada kelas yang diajar dengan model biasa. 

Setelah dilakukan analisa didapatkan hasil sebagai berikut : (1) ketuntasan belajar mahasiswa tercapai; 

(2) secara bersama-sama motivasi belajar dan percaya diri mahasiswa berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mahasiswa; (3) prestasi belajar mahasiswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran menggunakan model problem based learning 

berbatuan software geogebra efektif. 

Hal ini didudukung oleh aktivitas mahasiswa yang semakin termotivasi selama pembelajaran. 

Pembelajaran mata kuliah geometri transformasi dengan bantuan software geogebra membuat rasa ingin 

tahu mahasiswa untuk mencoba semakin tinggi. Perkuliahan diawali dengan tanya jawab yang dilakukan 

dosen untuk memancing kemampuan pemahaman mahasiswa yang akan dipelajari. Dosen memberikan 

penjelasan materi kepada mahasiswa dengan menggunakan media geogebra. Mahasiswa diberikan 

permasalahan untuk diselesaikan menggunakan bantuan software geogebra. Selain menyelesaikan 

masalah menggunakan software geogebra, juga diselesaikan secara manual. Hal ini bertujuan di samping 

mahasiswa mampu menggunakan teknologi, juga secara teoritis mereka paham tentang konsep materi 

geometri transformasi. Dengan berdiskusi dan bimbingan dosen mereka menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan. Beberapa mahasiswa mempresentasikan hasil pekerjaannya didepan mahasiswa yang 

lain. Dengan aktivitas seperti ini secara tidak langsung ikut mendorong rasa percaya diri mahasiswanya. 

Semakin tinggi motivasi belajar dan rasa percaya diri mahasiswa, maka prestasi belajarnyapun akan 

semakin tinggi. 

Di awal-awal perkuliahan geometri transformasi menggunakan bantuan software geogebra beberapa 

persoalan muncul terkait bagaimana menggunakan software geogebra, karena sebelumnya mereka banyak 

yang belum tahu tentang software tersebut. Agar keterampilan mereka dalam menggunakan software 

geogebra semakin baik, dosen menjelaskan bagaimana cara menggambarkan bentuk dasar geometris 

seperti garis, sinar garis, sudut, titik sudut, dan bidang menggunakan software geogebra. Dengan 

bimbingan dosen dan pembiasaan penyelesaian masalah menggunakan geogebra, keterampilan mereka 

dalam menggunakan software tersebut semakin baik. 

Motivasi belajar mahasiswa selama pembelajaran juga terlihat semakin baik. Mereka terlihat senang 

mencoba hal-hal yang baru. Mereka terlihat antusias menyelesaikan permasalahan menggunakan bantuan 

software geogebra. Selain itu rasa percaya diri mereka selama pembelajaran juga semakin baik. Hal ini 

ditunjukkan yang di awal perkuliahan jika disuruh berpendapat atau mempresentasikan harus ditunjuk 

oleh dosen terlebih dahulu. Di samping itu mahasiswa yang mau berpendapat hanya mahasiswa tertentu 

saja. Dengan pemberian motivasi dan dosen menunjuk mahasiswa. Setelah beberapa kali pertemuan 
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mereka mau berpendapat atau presentasi di depan kelas tanpa harus ditunjuk dan mahasiswa yang lain 

mulai mau berpendapat. 

IV. Simpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan pembelajaran dalam kategori efektif. 

Keefektifan tersebut karena tiga indikator efektif sudah terpenuhi, yaitu: 

1) Hasil evaluasi tes mahasiswa mencapai ketuntasan. 

2) Motivasi belajar dan rasa percaya diri mahasiswa selama pembelajaran secara bersama-sama 

berpengaruh sebesar 67% terhadap prestasi belajar mahasiswa. 

3) Prestasi belajar mahasiswa kelas eksperimen secara statistik lebih baik dari pada kelas kontrol. 

Penggunaan software geogebra pada mata kuliah geometri transformasi hendaknya diujicobakan di 

kelas lain pada populasi yang lebih luas agar dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. 

Penggunaan software geogebra dalam pembelajaran dapat memotivasi dan menumbuhkan rasa percaya 

diri mahasiswa. 

 

Daftar Pustaka 
 

[1] Slavin, R.E. Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik Edisi Kesembilan Jilid 2. Jakarta. Indeks. 2011. 

[2] Muijs, D. David, R. Effective Teaching Teori dan Aplikasi Edisi Kedua. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2008. 

[3] Sutawidjaja, A. Afgani, J.D. Pembelajaran Matematika. Jakarta. Universitas Terbuka. 2011. 

[4] Rusman. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru Edisi Kedua. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 
2013. 

[5] Judith & Markus Hohenwarter. Introduction to GeoGebra Version 4.4. Diakses pada tanggal 2 Januari 2014 di 
www.geogebra.org. 2013. 

[6] Schunk, D.H. Learning Theories an Educational Perpective. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2012. 

[7] Uno, H. Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara. 2006. 

[8] Elfindri, dkk.. Pendidikan Karakter Kerangka, Metode dan Aplikasi Untuk Pendidik dan Profesional. Jakarta. Baduose Media. 
2012. 

[9] Lina, Klara S.R. Panduan Menjadi Remaja Percaya Diri. Jakarta: Rosdakarya. 2010. 

[10] Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 1989. 

 

http://www.geogebra.org/

