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Abstrak..Implementasi pendidikan karakter terintegrasi pada semua 

matakuliah/pelajaran kini masih belum terlihat. Pembelajaran statistik dasar di 

Universitas PGRI Semarang yang sedang berjalan saat ini sudah baik namun 

masih kurang efektif dalam menerapkan teknologi dalam pembelajaran serta 

belum memaksimalkan kreativitas mahasiswa. Penelitian ini menawarkan 

solusi bagaimana pembelajaran mata kuliah statistika dasar berbasis CAI 

(Computer Assisted Instruction). Jenis penelitian yang digunakan adalah 

quasy experimental. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 

2 Universitas PGRI Semarang tahun ajaran 2013/2014 dan sampelnya terdiri 

dari 2 kelas. Pemilihan dan penentuan sampel penelitian diambil dengan 

teknik purposive sampling. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu 

karakter mahasiswa dan prestasi belajar. Cara pengambilan data dengan 

observasi dan tes prestasi belajar. Olah data dengan uji banding dan uji 

pengaruh. Dari hasil penelitian dapat disimpukan bahwa pembelajaran 

matematika berbasis CAI telah mencapai indikator efektif, yaitu: (1) 

Pembelajaran mencapai KKM yaitu sebesar 70,47. (2) Pengaruh positif 

kreativitas terhadap prestasi belajar peserta didik yang ditunjukkan kontribusi 

pengaruhnya sebesar 13,1%. (3) Prestasi belajar kelas eksperimen lebih tinggi 

dibanding prestasi belajar kelas kontrol yang ditunjukkan dengan rata – 

ratanya yaitu rata – rata kelas eksperimen sebesar 70,47 dan rata – rata kelas 

kontrol sebesar 55,21.  

Kata kunci:CAI, kreativitas, purposive sampling statistik 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran yang dilakukan di UNIVERSITAS PGRI Semarang saat ini belum efektif karena 

belum dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa secara maksimal dan belum menerapkan teknologi 

dalam pembelajaran terutama pada mata kuliah statistika dasar. Secara umum masih bersifat konvensional 

diantaranya pengajar memberikan materi dengan berceramah kemudian memberikan latihan soal dikelas. 

Pembelajaran akan menjadi efektif apabila menerapkan berbagai inovasi pembelajaran dan teknologi 

yang baik serta tepat dalam pembelajaran. Pada saat ini para pengajar sudah menggunakan berbagai 

macam teknologi guna meningkatkan efektifitas pembelajaran serta meningkatkan kreativitas mahasiswa.  

Pembelajaran akan lebih menarik dan efektif apabila dapat memanfaatkan media internet. 

Rosenberg menekankan bahwa E-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk 

mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan. Hal ini senada dengan Cambell 

yang intinya menekankan penggunaan internet dalam pendidikan sebagai hakikat E-learning [1]. Berbagai 

macam pendekatan instruksional yang dikemas dalam bentuk program pengajaran berbantuan komputer 

disebut CAI (Computer Assisted Instruction) seperti: drill and practice, simulasi, tutorial dan permainan 

bisa diperoleh lewat komputer dan diharapkan ada umpan balik dari mahasiswa. Konsep media CAI 

(Computer Assisted Instruction) akan dikemas dalam bentuk website. Dalam penelitian ini akan 

memanfaatkan dan mengadaptasi pembelajaran dengan berbasis CAI (Computer Assisted Instruction). 
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Pada penelitian ini akan diupayakan suatu pembelajaran dengan pendekatan, metode atau model 

tertentu, dan teknologi yang sesuai yaitu CAI yang dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar 

mahasiswa. Salah satu caranya yaitu melakukan pembelajaran matematika dengan memanfaatkan 

teknologi dalam penelitian ini yaitu berbasis CAI sehingga pembelajaran dapat mencapai efektif. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen jenis Quasi Experimental (Samsudi, 2006: 75) 

yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika mahasiswa dengan memanfaatkan CAI 

pada pembelajaran statistika dasar di kelas yang memenuhi kriteria efektif. Untuk keperluan memenuhi 

kriteria efektif, diperlukan instrumen penelitian yang yaitu kreativitas mahasiswa.  

Variabel dalam penelitian ini yaitu kreativitas mahasiswa sebagai variabel bebas dan prestasi 

belajar sebagai variabel terikat. Instrumen pada penelitian ini terdiri dari lembar pengamatan kreativitas 

mahasiswa dan lembar tes prestasi belajar. Sebelum instrumen tes prestasi belajar diberikan kepada 

mahasiswa. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi, data 

prestasi  belajar, data kreativitas mahasiswa. Suatu pembelajaran dikatakan efektif jika memenuhi 

ketercapaian pengukuran ketuntasan belajar yang di uji dengan menggunakan  uji One Sample Test, 

adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang di uji dengan menggunakan uji regresi, ada 

perbedaan antara prestasi belajar peserta didik pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan prestasi 

belajar pada kelas kontrol yang di uji dengan menggunakan  uji Independent Sample Test. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Uji Prasyarat 

Berdasarkan kemampuan awal mahasiswa yang diambil dari nilai ujian tengah semester dilakukan 

uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan  program SPSS.  

Hipotesis 

H0 : Variabel adalah normal 

H1 : Variabel adalah tidak normal 

Uji normalitas menggunakan One Sample kolmogorov-Smirnov Test dan diperoleh hasil seperti 

yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test 

 Kelas_

B 

Kelas_

C 

N 34 34 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 55,21 70,47 

Std. 

Deviation 

10,159 13,120 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,182 ,149 

Positive ,109 ,146 

Negative -,182 -,149 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,058 ,866 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,213 ,441 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Untuk kelas 2B didapat nilai Asymp.Sig = 0,213; sedangkan kelas kontrol didapat nilai Asymp.Sig 

= 0,441 yang keduanya lebih dari 5% maka H0 diterima. Artinya data kelas eksperimen dan kontrol 

adalah normal. Untuk pengujian homogenitas kelas eksperimen dan kontrol dipakai uji Independent 

Sample t Tes dengan bantuan program SPSS yang dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Hipotesis 

H0 : varian kelas eksperimen = varian kelas kontrol 

H1 : varian kelas eksperimen ≠ varian kelas kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan didapat nilai sig = 0,063 = 6,3% > 5% maka H0 diterima, artinya varian kelas 

eksperimen dan varian kelas kontrol sama atau homogen. 

 

Uji Ketuntasan Belajar 

Dalam penelitian ini, uji ketuntasan prestasi belajar yang diukur adalah uji ketuntasan klasikal. 

Untuk uji ketuntasan klasikal digunakan uji rata-rata dua pihak. Hipotesis statistiknya seperti berikut ini. 

H0: µ = 65 (Rerata nilai prestasi belajar mahasiswa sama dengan 65) 

H1: µ ≠ 65 (Rerata nilai prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 65) 

Dari data TPB selanjutnya dilakukan analisis data uji ketuntasan klasikal menggunakan One Sample 

Test dan diperoleh hasil seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. One-Sample Test 

 Test Value = 65 

t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Kel

as_

C 

2,43

1 

33 ,021 5,471 ,89 10,05 

 

Karena nilai sig = 0,021 = 2,1 %  < 5%, maka H0 ditolak. Artinya rata–rata nilai prestasi belajar 

mahasiswa tidak sama dengan 65. Selanjutnya untuk mengetahui bahwa nilai rata-rata ketuntasan kelas 

eksperimen lebih dari 65 dilihat dari Tabel 4 di bawah ini. 

 

 

Tabel 4. One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Kelas_

2C 

34 70,47 13,120 2,250 

 

Karena nilai rata-rata mean = 70,47 maka nilai rata-rata ketuntasan belajar kelas eksperimen lebih 

dari 65.  

Tabel 2. Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r 

Upper 

Hasil 

Equal 

variances 

assumed 

3,582 ,063 -

5,3

64 

66 ,000 -

15,26

5 

2,846 -

20,94

6 

-

9,583 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -

5,3

64 

62,

107 

,000 -

15,26

5 

2,846 -

20,95

3 

-

9,576 
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Uji Pengaruh 

Untuk uji pengaruh akan digunakan uji regresi sederhana dengan hipotesis seperti berikut ini. 

Hipotesis   

H0 : 0 , (persamaan adalah tidak linier) 

H1 : 0 , (persamaan adalah linier) 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah kreativitas mahasiswa, sedangkan variabel terikatnya 

adalah prestasi belajar. Data kreativitas mahasiswa diambil dari hasil pengamatan dalam lembar 

pengamatan, sedang data prestasi belajar mahasiswa diambil melalui tes prestasi belajar (TPB) yang 

dilaksanakan pada pertemuan ketujuh.  

 

Pengaruh Kreativitas 

Untuk menganalisis pengaruh kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar digunakan regeresi 

linear  sederhana dan diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabe 5. ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regres

sion 

743,749 1 743,749 4,82

1 

,035
b
 

Residu

al 

4936,72

1 

32 154,273   

Total 
5680,47

1 

33    

a. Dependent Variable: Kelas_2C 

b. Predictors: (Constant), Kreativitas 

 

Dari hasil olah data di atas diperoleh nilai F = 4,821 dan sig = 0,035 = 3,5% yang berarti H0 

ditolak, artinya persamaan regresi linear. Untuk mengukur besarnya pengaruh kreativitas mahasiswa 

terhadap prestasi belajar dapat dilihat dari Tabel 6. 

 

Tabel 6. Model Summary 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,362
a
 ,131 ,104 12,421 

a. Predictors: (Constant), Kreativitas 

Besarnya pengaruh kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar dapat dilihat dari nilai nilai R 

square = 0,131 yang berarti 13,1% prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh faktor kreativitas 

mahasiswa. Selanjutnya untuk mengetahui bentuk persamaan regresinya dapat dilihat dari Tabel 7. 

 

Tabel 7. Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Consta

nt) 

25,61

0 

20,542  1,247 ,222 

Kreativi

tas 

,937 ,427 ,362 2,196 ,035 

a. Dependent Variable: Kelas_2C 
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Dari Tabel di atas dapat dilihat hubungan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar yang 

ditunjukkan pada persamaan regresi. Bentuk persamaan regresinya yaitu                 artinya 

setiap kreativitas mahasiswa meningkat satu satuan maka prestasi belajar ( Ŷ ) meningkat sebesar 0,937. 

 

Uji Banding 

Uji banding disini dimaksudkan untuk membandingkan rataan suatu variabel antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hipotesis yang digunakan seperti berikut ini. 

H0 : 21    (rataan kelas eksperimen sama dengan rataan kelas kontrol ) 

H1 : 21    (rataan kelas eksperimen tidak sama dengan rataan kelas kontrol) 

Dalam penelitian ini analisis data uji banding menggunakan Independent Sample Test dan 

diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Tabel di atas dapat diperoleh simpulan bahwa dilihat dari nilai kesamaan dua varians 

diperoleh F = 3,582 dan sig = 0,063 = 6,3% (lebih dari 5%). Ini berarti H0 diterima, artinya kedua sampel 

mempunyai varians yang sama. Selanjutnya dipilih Equal variance assumed, diperoleh sig = 0,000 = 0% 

< 5%. Ini berarti H0 ditolak. Artinya kedua populasi mempunyai nilai rata-rata ketuntasan yang tidak 

sama secara statistik. Untuk melihat nilai rata-rata digunakan analisis Group Statistics yang dapat dilihat 

pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Group Statistics 

 
Kel

as 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Has

il 

2B 34 55,21 10,159 1,742 

2C 34 70,47 13,120 2,250 

 

 

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata ketuntasan kelas eksperimen (kelas 2C) lebih 

tinggi dibandingan nilai rata-rata ketuntasan kelas kontrol (kelas 2B). 

Berdasarkan hasil uji statistik yaitu uji ketuntasan, uji pengaruh dan uji banding dapat disimpulkan 

bahwa implementasi pembelajaran matematika berbasis CAI efektif. 

 

B. Pembahasan 

Uji Prasyarat 

Berdasarkan hasil pengujian homogenitas dan normalitas dapat dikatakan bahwa kelas 2 B dan 

kelas 2 C adalah kelas yang homogen dan berdistribusi normal. Pelaksanaan penelitian ini diberikan 

dalam 6 kali pertemuan untuk proses pembelajaran pada kelas eksperimen dan 1 kali pertemuan untuk tes 

prestasi belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pembelajaran diampu oleh dosen yang 

mengampu mata kuliah statistik dasar. Selanjutnya penelitian dilakukan pada kelas eksperimen. Hasil 

Tabel 8. Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 

Equal 

variances 

assumed 

3,582 ,063 -

5,3

64 

66 ,000 -

15,26

5 

2,846 -

20,94

6 

-9,583 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -

5,3

64 

62,

107 

,000 -

15,26

5 

2,846 -

20,95

3 

-9,576 
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penelitian terdiri dari data hasil pengamatan karakter dan kreativitas mahasiswa, data tes prestasi belajar 

(TPB) di kelas eksperimen dan data tes prestasi belajar (TPB) di kelas kontrol. 

 

Uji Ketuntasan 

Ketuntasan prestasi belajar yang diukur adalah ketuntasan secara klasikal. Telah dinyatakan dalam 

uji ketuntasan klasikal menghasilkan  bahwa nilai rata-rata ketuntasan belajar di kelas eksperimen lebih 

dari 65. Hal ini menunjukkan secara nyata keberhasilan proses pembelajaran berbasis computer assisted 

instruction. Keberhasilan ini disebabkan karena pembelajaran berbasis computer assisted instruction 

berhasil meningkatkan karakter dan  kreatifitas mahasiswa kearah positif terutama kemampuan membantu 

teman dan memperhatikan kesulitan orang lain.  

Hal lain yang menjadi penyebab keberhasilan pembelajaran berbasis computer assisted instruction 

adalah karena model ini dapat mengkonstruk pemecahan masalah sehingga dapat mengembangkan 

kreativitas dan pola pikir mahasiswa. Dari hasil ini membuktikan bahwa pembelajaran matematika 

berbasis computer assisted instruction dapat menuntaskan prestasi belajar mahasiswa. 

Uji Pengaruh 

Pada pembahasan ini akan dilihat pengaruh variabel bebas yang dalam penelitian ini yaitu 

kreativitas terhadap variabel terikat yaitu tes prestasi belajar. Kreativitas mahasiswa dalam proses 

pembelajaran adalah suatu sikap dan kecakapan yang diperoleh akibat langkah-langkah strategi 

pembelajaran sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Dengan demikian, kreativitas mahasiswa dalam 

proses pembelajaran mengarah kepada pengembangan kemampuan-kemampuan mental, fisik, dan sosial 

yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu mahasiswa. Karena 

itu peningkatan kreativitas pada mahasiswa merupakan hal penting yang harus selalu diupayakan agar 

peningkatan prestasi belajar mahasiswa dapat tercapai secara optimal.  Berdasarkan analisis uji pengaruh, 

telah dapat dibuktikan bahwa kreativitas mahasiswa berpengaruh secara linear terhadap prestasi belajar 

mahasiswa. 

Pada pembelajaran matematika berbasis computer assisted instruction, dihasilkan pengaruh 

kreativitas mahasiswa yang dikembangkan terhadap prestasi belajar sebesar 13,1%. 

 

Uji Banding 

Berdasarkan hasil membandingkan nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

disimpulkan bahwa kelas eksperimen mempunyai nilai rata-rata ketuntasan lebih tinggi dibandingan nilai 

rata-rata ketuntasan kelas kontrol. Ini menunjukkan pembelajaran berbasis computer assisted instruction 

lebih menekankan pada nilai karakter dan kreativitas mahasiswa dalam memahami permasalahan yang 

ada dan mahasiswa dapat mengakses materi dan latihan di web terbukti lebih baik dari pembelajaran 

dengan metode konvensional yang selama ini dilakukan. Di sisi lain, dengan proses pembelajaran 

berbasis computer assisted instruction sangat mungkin berlangsung secara optimal karena proses 

pembelajaran dapat benar-benar terjadi. Pembelajaran menggunakan computer assisted instruction yang 

dilakukan pada kelas eksperimen mempunyai kecenderungan keterkaitan yang lebih kuat dibandingkan 

pembelajaran yang dilakukan pada kelas control.  

Dari ketiga komponen ini terbukti bahwa pembelajaran berbasis computer assisted instruction 

pada mata kuliah statistik dasar memenuhi tiga hal yaitu : (1) pembelajaran mencapai ketuntasan; (2) ada 

pengaruh kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar; (3) prestasi belajar kelas eksperimen lebih baik 

dari kelas kontrol. Menurut Guskey karena telah memenuhi 3 hal diatas maka pembelajaran tersebut 

mencapai efektif.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran matematika berbasis computer assisted instruction pada mata kuliah statistik dasar telah 

mencapai indikator efektif, yaitu:  

1. Pembelajaran mencapai ketuntasan pada prestasi belajar mahasiswa yang ditunjukkan dengan  melihat 

rata – rata kelas eksperimen yang mencapai KKM yaitu sebesar 70,47. 

2. Terdapat pengaruh positif kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa yang 

ditunjukkan kontribusi pengaruhnya sebesar 13,1% 
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3. Prestasi belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibanding prestasi belajar kelas kontrol yang 

ditunjukkan dengan rata – ratanya yaitu rata – rata kelas eksperimen sebesar 70,47 dan rata – rata 

kelas kontrol sebesar 55,21. 

 

Saran 

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengharapkan: 

1. Penggunaan media dan pelaksanaan suatu strategi perlu diperhatikan arah pencapaian indikator dan 

tujuan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran harus mengacu pada media dan strategi yang 

tepat, agar pelaksanaan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik.  

2. Dosen seyogyanya mau mencoba melakukan proses pembelajaran berbasis  computer assisted 

instruction karena mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi yang berupa website untuk 

pembelajaran, sehingga akan menambah wawasan bagi dosen maupun mahasiswa. 
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