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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) membuat pembelajaran statistika 

menjadi lebih menarik sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar 

mahasiswa menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) berbantuan media sosial dan (2) meningkatkan pemahaman statistika 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning berbantuan 

media sosial. Impelementasi pembelajaran ini terbukti mampu memberikan 

respon positif kepada mahasiswa bahwa pembelajaran statistika menjadi 

menarik dan meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa. Secara akademis, 

hasil belajar mahasiswa juga mengalami peningkatan. 

Kata kunci : pembelajaran problem based learning berbantuan media 

sosial, aktivitas belajar mahasiswa, minat belajar mahasiswa 

 

 

PENDAHULUAN 
Kemajuan teknologi dan sistem informasi saat ini telah berkembang dengan pesat. Perkembangan 

ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai sarana media sosial, seperti whatsapp, bbm, line, whechatt, 
telegram, dan sebagainya. Perkembangan teknologi dan sistem informasi ini diharapkan mempunyai 
dampak positif terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Dampak positif yang diharapkan dari 
kemajuan penggunaan media sosial terhadap pendidikan, diantaranya seperti belajar dapat dilakukan 
dimana saja dan kapanpun mahasiswa itu berada tanpa harus duduk di kelas. Pembelajaran juga dapat 
dilakukan secara diskusi dalam suatu kelompok belajar melalui obrolan grup  pada media sosial, seperti 
whatsapp. Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian besar mahasiswa menggunakan sarana media sosial 
seperti ini hanya sebagai alat komunikasi. Mereka belum menggunakan sarana media sosial ini sebagai 
sarana pembelajaran bersama teman-temannya maupun bersama dengan dosen-dosen mereka. Fenomena 
ini ternyata masih banyak dijumpai pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 
Widya Dharma Klaten.  

Salah satu mata kuliah yang dipelajari pada Pendidikan Matematika adalah statistika terapan. Pada 
perkuliahan statistika terapan dipelajari materi-materi penerapan dan metode-metode statistika. Metode-
metode statistika yang dipelajari pada perkuliahan statistika terapan, meliputi uji hipotesis, analisis 
variansi, analisis regresi, dan analisis korelasi. Metode-metode statistika ini akan diterapkan oleh 
mahasiswa Pendidikan Matematika sebagai teknik analisis data dalam penelitiannya ketika mengerjakan 
skripsi. Melihat begitu pentingnya perkuliahan statistika terapan ini maka sangat dibutuhkan pemahaman 
yang kuat oleh mahasiswa. 

Perkuliahan statistika terapan menjadi sangatlah penting untuk dipelajari oleh mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Matematika. Namun pada kenyataannya, hasilnya belum terlihat memuaskan. Hal ini bisa 
dilihat dari pemahaman mahasiswa pada tahun semester yang lalu. Data hasil belajar mahasiswa statistika 
terapan pada tahun akademik 2014/2015 menunjukkan bahwa kurang dari dari 60% mahasiswa yang 
menguasai materi dengan baik. Disamping melihat data mahasiswa itu, peneliti mencoba untuk menggali 
informasi dari mahasiswa tingkat atas yang sedang melakukan penelitian. Dari wawancara kepada sebagian 
mahasiswa tersebut, mereka masih belum menguasai dengan baik dalam menggunakan metode-metode 
statistika untuk penelitiannya. Mahasiswa terlihat masih kebinggungan dalam melakukan analisa data. 
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Tak hanya mahasiswa tingkat akhir, wawancara juga dilakukan terhadap sebagian mahasiswa. 
Menurut hasil wawancara dengan sebagian mahasiswa tersebut dapat diketahui bahwa : pertama, 
mahasiswa mengakui pembelajaran statistika terapan masih kurang berbekas. Hal ini dimungkinkan karena 
pada perkuliahan ini, mahasiswa tidak mengaitkan materi dengan permasalahan-permasalahan dalam 
kehidupan sehari-hari. Kedua, keterampilan serta pemahaman mahasiswa dalam menyelesaikan soal juga 
terbilang masih rendah. Hal ini dikarenakan mahasiswa hanya berharap pada pengetahuan yang diberikan 
oleh dosen di kelas tanpa diimbangi dengan diskusi bersama temannya di luar kelas maupun tanpa 
diimbangi dengan pencarian referensi atau buku-buku pendukung lainnya. Dengan melihat keadaan ini, 
wajar apabila mereka kurang terampil dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan statistika. 
Ketiga, kegiatan pembelajaran  yang tidak terpusat pada mahasiswa. Mahasiswa kurang aktif serta kurang 
dapat dengan leluasa dalam menyampaikan idenya. Akibatnya, pemahaman materi pada perkuliahan 
statistika terapan menjadi kurang optimal. Perilaku belajar mahasiswa seperti keaktifan dan ketertarikan 
(minat) dalam pembelajaran matematika hampir tidak tampak. 

Untuk mengatasi kondisi seperti yang diutarakan di atas, pembelajaran dapat menggunakan suatu 
model yang lebih inovatif. Model-model inovatif merupakan pembelajaran baru atau pengembangan model 
yang sudah ada sehingga dapat memudahkan mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Dengan 
mengaplikasikan kemajuan teknologi dan sistem informasi saat ini, maka pembelajaran inovatif tidak harus 
melalui tatap muka dengan dosen di bangku kelas. Selama ini, pembelajaran yang lazim dipakai masih 
mengandalkan tatap muka langsung. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi saat ini, proses 
pembelajaran dapat mempertemukan mahasiswa dengan dosen melalui grup diskusi whatsapp yang telah 
dirancang. 

Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten, maka 
peneliti tertarik untuk mengembangkan suatu model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran yang 
melibatkan mahasiswa untuk memecahkan masalah serta memanfaatkan perkembangan kemajuan 
teknologi dan sistem informasi. Suatu model pembelajaran yang berbasis masalah sebagai suatu 
pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah kehidupan sehari-hari. Dari pendekatan ini 
mendorong mahasiswa berpikir kritis, terampil dalam memecahkan masalah, serta memperoleh 
pengetahuan dan konsep yang esensial. Peneliti tertarik untuk mengembangkan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) dengan berbantuan media sosial whatsapp untuk meningkatkan 
pemahaman mahasiswa pada perkuliahan statistika. Media sosial whatsapp dipilih, karena media sosial ini 
dipakai oleh hampir semua mahasiswa sebagai alat komunikasi serta penggunaannya yang tidak sulit. 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran inovatif yang 
melibatkan mahasiswa dan membangun ketrampilan mahasiswa untuk memecahkan suatu masalah sehari-
hari. Menurut [3] bahwa PBM merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang 
mengembangkan  secara  simultan  strategi  pemecahan masalah  dan  dasar-dasar pengetahuan dan 
keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif  sebagai pemecah permasalahan  
sehari-hari yang  tidak  terstruktur dengan baik. 

  

 

Gambar 1 Kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas 

Dalam Problem Based Learning (PBL), para  mahasiswa diajak untuk belajar berpikir kritis dan 
berlatih untuk terampil memecahkan masalah, dan  memahami  pengetahuan [2]. Karakteristik dari model 
Problem Based Learning, [1] yaitu (1) mahasiswa mulai belajar yang dimulai dengan suatu masalah yang 
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, (2) mahasiswa dapat mengorganisasikan dari masalah tersebut, 
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(3) dosen memberikan tanggung jawab besar kepada mahasiswa untuk membentuk dan menjalankan 
proses belajar, (4) dosen membentuk mahasiswa dalam kelompok-kelompok belajar yang lebih kecil untuk 
berdiskusi, dan (5) masing-masing kelompok belajar tersebut mendemonstrasikan dan mempresentasikan 
hasil diskusinya.  

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan suatu penelitian tindakan kelas (PTK) yang mengembangkan model 

pembelajaran PBL berbantuan media sosial. Adapun penggunaan whatsapp dapat dilihat sebelum 
pembelajaran, setelah pembelajaran, dan saat tidak bertatap muka dengan dosen. Pelaksanaan penelitian ini 
merupakan bentuk kolaboratif antara peneliti dan teman sejawat sebagai kolaborator. Penelitian tindakan 
kelas ini dilakukan melalui tiga siklus [11]. Masing-masing siklus tersebut dapat dilalui melalui tahapan: 
(1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Menurut [9] berpendapat bahwa pada tahapan 
refleksi dapat diperoleh dengan menggali informasi secara langsung kepada mahasiswa untuk memperoleh 
data pendukung. 

Penelitian telah dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Widya Dharma 
Klaten. Mahasiswa Pendidikan Matematika tahun pelajaran 2016/2017 semester genap sebanyak 18 
mahasiswa menjadi subjek dalam penelitian ini. Dari subjek penelitian tersebut dapat diambil sekumpulan 
data meliputi semua catatan hasil pengamatan, hasil angket, dan dokumentasi kegiatan. 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui dua tahap, meliputi tahap observasi pendahuluan dengan 
melakukan wawancara terhadap mahasiswa serta melihat catatan dokumentasi, berikutnya tahap 
pengamatan selama serta setelah tindakan kelas. Data yang telah terkumpul tersebut dikelompokkan ke 
dalam data kualitatif dan data kuantitatif [8]. Data kualitatif meliputi data aktivitas maupun minat 
mahasiswa (respon) terhadap pembelajaran yang diperoleh melalui pengamatan dan angket, sedangkan 
data kuantitatif berupa hasil belajar mahasiswa tiap siklus yang diperoleh dengan tes tiap siklus.  

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan analisa deskriptif terhadap 
data kualitatif maupun data kuantitatif. Data kuantitatif diolah dengan mendeskripsikan persentasenya dan 
mencari nilai rerata (mean). Data kuantitatif dan kualitatif tersebut dianalisis dan dievaluasi untuk 
menentukan tingkat keberhasilan pembelajaran yang diterapkan berdasarkan indikator peningkatan 
aktivitas, antusiasme (minat) siswa dalam pembelajaran, dan peningkatan hasil belajar mahasiswa. Dalam 
menganalisis data kualitatif maupun data kuantitatif tersebut, peneliti menggunakan teknik analisis yang 
meliputi : reduksi data, display (penyajian) data, dan menyusun kesimpulan [7]. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 
Peneliti melaksanakan observasi pendahuluan sebelum tindakan kelas dilaksanakan. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa mahasiswa kurang aktif dalam pembelajaran dan kurang memberikan tanggapan. 
Akan tetapi, hasil akhir pembelajaran menyatakan bahwa mahasiswa senang dengan pembelajaran yang 
berlangsung. Hasil observasi respon mahasiswa terhadap pembelajaran sebelum prasiklus menyatakan 
bahwa pembelajaran tersebut menarik hanya ditunjukkan oleh mahasiswa kurang dari 10%. Hampir dari 
40% mahasiswa menyatakan kurang menarik, dan mayoritas menyatakan tidak tahu. 

Setelah observasi pendahuluan, peneliti menyiapkan segala perangkat pembelajaran yang 
dibutuhkan. Perangkat pembelajaran yang disiapkan meliputi bahan ajar perkuliahan, Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP), lembar pengamatan, angket, dan soal tes siklus. Perangkat pembelajaran tersebut 
divalidasi isinya oleh tiga validator yang ditunjuk. Kesimpulan dari validasi menunjukkan bahwa 
kesemuanya perangkat tersebut layak digunakan, dengan beberapa ada saran dan sedikit perbaikan dari 
validator. 

Langkah penelitian berikutnya, peneliti melakukan tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan kelas 
melalui 3 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 2-3 pertemuan. Di samping melakukan tindakan kelas, 
peneliti juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas mahasiswa.  

Pada akhir setiap siklus, peneliti melakukan refleksi terhadap hasil tindakan tindakan. Pada refleksi 
siklus I, penulis mengamati aktivitas mahasiswa. Mahasiswa belum terbiasa untuk diskusi melalui grup 
whatsapp dan masih malu untuk berdiskusi via grup whatsapp yang telah terbentuk, kelompok masih 
kesulitan dengan tugas pengamatan ataupun penyelesaian permasalahan sehari-hari, dan belum terbiasa 
dengan presentasi. Sebagai perbaikan pembelajaran pada siklus II, dosen melakukan pendekatan dengan 
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mahasiswa di luar jam kuliah. Dosen memberikan contoh permasalahan sehari-hari yang berhubungan 
dengan materi, beserta jawabannya sehingga mahasiswa semakin terampil menyelesaiakan permasalahan. 
Melalui perbaikan ini, beberapa aktivitas mahasiswa, minat mahasiswa, respon mahasiswa, dan hasil 
belajar mahasiswa mengalami peningkatan.  

Walaupun siklus II sudah ada mengalami perbaikan, akan tetapi beberapa aktivitas belum cukup 
baik. Evaluasi pada siklus II, mahasiswa sudah mulai aktif berdiskusi digrup whatsapp. Mahasiswa cukup 
tertarik dengan penggunaan diskusi grup whatsapp. Akan tetapi, mereka masih belum banyak memberikan 
tanggapan terhadap hasil diskusi ataupun presentasi dari kelompok lain. Hal ini dimungkinkan kurangnya 
referensi tambahan. Sebagai perbaikan pada refleksi siklus II, peneliti memberikan referensi tambahan 
kepada mahasiswa. Melalui tambahan referensi tersebut dapat menambah pengetahuan mengenai materi 
sehingga mahasiswa makin berani memberikan tanggapan. Untuk perbaikan presentasi kelompok, dosen 
memberikan contoh laporan dan pelatihan penyusunan laporan kepada mahasiswa. 

Hasil pengamatan peneliti terhadap aktivitas mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran dan 
diskusi whtasapp dari siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan kualitas maupun peningkatan 
kuantitasnya.  Hasil pengamatan tersebut dirangkum  pada Tabel 1 sebagai berikut. 

Tabel 1 Hasil Pengamatan Aktivitas Mahasiswa 

Aktivitas Mahasiswa Siklus I Siklus II Siklus III 

Bertanya  44% 56% 78% 

Memberikan tanggapan/pendapat 28% 39% 67% 

Aktif berdiskusi 50% 61% 78% 

 
Berdasarkan hasil pengamatan, aktivitas mahasiswa dalam menanggapi konsep yang telah diberikan 

dosen terjadi perubahan yang lebih baik. Dengan pembelajaran PBL berbantuan media sosial, mahasiswa 
menjadi makin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan komunikatif dalam setiap diskusi. Hal 
tersebut nampak dari meningkatnya frekuensi setiap aktivitas pada masing-masing siklus. Data pada Tabel 
1 di atas menunjukkan bahwa ketiga aktivitas mahasiswa mengalami kenaikan. 

Minat  mahasiswa  terhadap  pembelajaran statistika terapan dengan PBL berbantuan media sosial juga 
nampak meningkat. Hal ini terbukti dari hasil angket yang diperoleh pada setiap siklus. Sebagian besar 
mahasiswa merasa senang dengan pembelajaran yang telah diikutinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
angket minat mahasiswa seperti pada Tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2 Hasil Pengamatan Minat Mahasiswa 

Minat Mahasiswa Siklus I Siklus II Siklus III 

Tidak Senang 0% 0% 0% 

Senang 44,4% 33,3% 22,2% 

Sangat senang 22,2% 61,1% 66,7% 

Tidak tahu 33,3% 55,6% 11,1% 

 
Berdasarkan hasil pengamatan yang tertera pada Tabel 2, perasaan “sangat senang” oleh mahasiswa 

terhadap model pembelajaran mengalami peningkatan. Minat mahasiswa pada siklus I ke siklus II 
mengalami peningkatan sebesar 38,9%. Perasaan “sangat senang dari siklus II ke siklus III mengalami 
peningkatan sebesar 5,6%, sedangkan dari siklus I ke siklus III mengalami kenaikan sebesar 44,5%. Pada 
masing-masing siklus, persentase minat mahasiswa untuk perasaan senang dan sangat senang menjadi 
paling dominan dibandingkan perasaan-perasaan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya minat 
positif mahasiswa terhadap pembelajaran. 

Selain itu, terjadi juga kenaikan respon mahasiswa terhadap pembelajaran PBL berbantuan media 
sosial. Hal ini dapat dilihat dari angket respon mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan yang hasilnya 
terlihat pada pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3 Hasil Pengamatan Respon Mahasiswa 

Respon Mahasiswa Siklus I Siklus II Siklus III 

Pembelajaran menarik 61% 83% 89% 

Mudah memahami 39% 56% 67% 

Perlu dilanjutkan 44% 67% 78% 

Tidak tahu 50% 39% 22% 
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Menurut hasil pengamatan pada Tabel 3 di atas, respon positif dapat ditunjukkan melalui 3 pernyataan 
yang meliputi pernyataan pembelajaran menarik, pembelajaran mudah dipahami, dan penggunaan model 
pembelajaran perlu dilanjutkan. Ketiga pernyataan mahasiswa tersebut pada tiap-tiap siklus, selalu 
mengalami peningkatan. Respon mahasiswa terhadap pembelajaran sangat menarik yang dapat ditunjukkan 
dengan respon mahasiswa pada siklus I, siklus II, dan siklus III menjadi respon paling dominan 
dibandingkan dengan respon yang lainnya.  

Minat positif terhadap pembelajaran dan respon positif terhadap pembelajaran membawa dampak 
peningkatan hasil belajar statistika terapan. Hal ini dapat dilihat peningkatan hasil belajar mahasiswa dari 
siklus I, siklus II, ke siklus III yang hasilnya seperti pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4 Hasil Belajar Mahasiswa 

Hasil Belajar Siklus I Siklus II Siklus III 

Banyak 

Mahasiswa 

Persentase  Banyak 

Mahasiswa 

Persentase  Banyak 

Mahasiswa 

Persentase  

30 – 40 1 6% 1 6% 0 0 

40 – 50 1 6% 1 6% 0 0 

50 – 60 3 17% 6 33% 5 28% 

60 – 70 10 56% 3 17% 2 11% 

70 – 80 1 6% 2 11% 2 11% 

80 – 90 2 11% 5 33% 9 50% 

Jumlah 18  18  18  

 
Hasil belajar dari masing-masing siklus juga  menunjukkan adanya peningkatan persentase hasil belajar 

mahasiswa. Hasil belajar untuk interval 30 – 60, pada siklus I sebesar 29%, sedangkan pada siklus II 
sebesar 55%, sedangkan pada siklus III sebesar 28%. Bahkan pada siklus III, tidak ada mahasiswa yang 
hasil belajarnya berkisar 30 – 50. Dari hasil ini menunjukkan bahwa ketidaktuntasan mahasiswa pada 
siklus III mengalami penurunan. Hasil belajar pada interval 70 – 90, pada siklus I sebesar 17%, pada siklus 
II sebesar  44%, dan pada siklus III sebesar 61%. Pada masing-masing siklus selalu mengalami 
peningkatan. Hasil ini menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar mahasiswa selama mengalami 
peningkatan pada masing-masing siklus.  

Pembahasan 
Dalam pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media sosial, model ini mengembangkan 

model Problem Based Learning [6] yang dimodifikasi dengan memanfaatkan penggunaan media sosial 
whatsapp. Dengan whatsapp, mahasiswa dibentuk grup belajar statistika. Melalui grup ini, mahasiswa 
dapat memperoleh informasi mengenai rencana pembelajaran, materi perkuliahan, pembahasan 
permasalahan statistika, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Diskusi antarmahasiswa dengan dosen dapat 
terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa harus menunggu jadwal perkuliahan. Ini menjadi kelebihan model 
pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media sosial daripada pembelajaran yang hanya 
mengandalkan tatap muka di kelas dan jadwal perkuliahan saja. Pernyataan ini seperti diutarakan oleh [10] 
dalam penelitiannya. Penelitiannya juga memberikan hasil bahwa pembelajaran dengan PBL dapat 
meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa, semangat belajar mahasiswa, motivasi kuliah, dan ketertarikan 
terhadap pembelajaran. Akibatnya, pemahaman mahasiswa mengenai materi perkuliahan dan hasil 
belajarnya juga meningkat. 

Dalam pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media sosial, dosen cukup sebagai 
fasilitator. Dosen memberikan umpan pertanyaan dan sedikit materi, kemudian mahasiswa memberikan 
tanggapan. Mahasiswa yang lain bisa menyanggah atau mengemukakan ide dan gagasan yang berbeda. 
Mahasiswa juga belajar membangun suatu konsep pengetahuan, bukan hanya mengandalkan daya ingatnya 
saja [8]. Dosen memberikan contoh permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari [1] melalui 
contoh soal beserta penyelesaiannya, tugas kelompok, dan catatan soal pada modul/bahan ajar yang 
digunakan. Permasalahan dalam bahan ajar dapat didiskusikan dengan teman-temannya ataupun dengan 
dosen. Diskusi dapat dilakukan melalui grup belajar whatsapp dan tanpa harus menunggu jadwal 
perkuliahan yang ada. Kemudian, bersama kelompok belajarnya, masing-masing kelompok 
mendemontrasikan dan mempresentasikan hasil diskusinya.   

Dari kelebihan-kelebihan model Problem Based Learning berbantuan media sosial seperti yang 
diutarakan di atas dapat meningkatkan respon positif dan minat positif mahasiswa terhadap pembelajaran 
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statistika. Peningkatan respon positif dan minat positif terhadap pembelajaran tentu dapat meningkatkan 
aktivitas belajar mahasiswa, sehingga pemahaman statistika terapan lebih berbekas pada mahasiswa. 
Keadaan ini berimbas pada meningkatnya pemahaman mahasiswa, yang bisa dilihat pada hasil belajar 
mahasiswa pada pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media sosial. 

 

SIMPULAN 

Model pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media sosial yang dikembangkan peneliti 

sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Model pembelajaran tersebut juga yang telah dikembangkan 

kepada subjek peneliti mendapatkan respon dan minat yang positif oleh mahasiswa. Dari penelitian ini 

diperoleh simpulan bahwa (1) model problem based learning berbantuan media sosial dapat 

meningkatkan aktivitas dan minat belajar mahasiswa dan (2) meningkatkan hasil belajar statistika 

mahasiswa. 
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