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Abstrak - Penelitian ini mengimplementasikan pembelajaran menggunakan modul berbasis 

pemecahan masalah dan kontekstual. Populasi penelitiannya adalah mahasiswa yang mengambil 

mata kuliah aplikasi komputer penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster 

random sampling dan diperoleh kelas A1 sebagai kelas eksperimen dan kelas A2 sebagai kelas 

kontrol. Variabel bebas penelitian adalah motivasi dan kemandirian belajar, sedangkan variabel 

terikatnya adalah kemampuan pemecahan masalah. Uji keefektifan diolah menggunakan: (1) one 

samples t test, (2) regresi linier ganda; dan (3) independent samples t test. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) uji one samples t test menunjukkan ketuntasan belajar terpenuhi; (2) 

motivasi dan kemandirian belajar berpengaruh terhadap hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

sebesar 35,1%; (3) dan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol. Dengan demikian dapat dikatakan implementasi pembelajaran 

menggunakan modul berbasis pemecahan masalah dan kontekstual pada mata kuliah aplikasi 

komputer penelitian efektif. 

Kata kunci:  efektifitas, pemecahan masalah, kontekstual 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Mata kuliah aplikasi komputer penelitan merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang ada 

dalam kurikulum pendidikan matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mata kuliah ini 

membekali mahasiswa untuk dapat menganalisis data menggunakan bantuan software matematika. Dalam 

hal ini, yang digunakan adalah program SPSS. Selain menuntut mahasiswa untuk dapat menganalisis data 

berbantuan software matematika, mata kuliah ini menuntut mahasiswa untuk dapat menarik kesimpulan 

dari hasil analisa data yang telah dilakukan. Berdasarkan pengalaman peneliti mengajar mata kuliah 

aplikasi komputer penelitian, beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran 

diantaranya: 1) mahasiswa sudah mampu menginputkan dan menganalisis data menggunakan bantuan 

SPSS, namun masih kesulitan ketika membuat kesimpulan dari analisa data yang dilakukan; 2) 

mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan secara parsial, tetapi kesulitan ketika permasalahan 

tersebut menuntut mahasiswa untuk berfikir secara menyeluruh; dan 3) mahasiswa masih terlihat ragu-

ragu dan kesulitan ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait konteks nyata dan 

disajikan dalam bentuk soal cerita.  

Permasalahan-permasalahan tersebut tentu akan mempengaruhi efektifitas dari pembelajaran 

yang dilakukan. Pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran dilaksanakan sesuai waktu yang telah 

ditentukan dan mencapai tujuan yang diinginkan [1]. Pembelajaran dikatakan berhasil, apabila dalam 

pembelajaran tersebut: 1) menekankan peran aktif peserta didik; 2) adanya latihan; 3) memperhatikan 

perbedaan individual; 4) adanya umpan balik; 5) menggunakan konteks nyata; dan 6) adanya interaksi 

sosial [2]. Selain itu di dalam pembelajaran perlu dilakukan pengulangan-pengulangan agar pemahaman 

dan keterampilan peserta didik semakin baik. Karena pengulangan merupakan salah satu dasar 

terbentuknya pembelajaran efektif [3]. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif adalah dengan 

menggunakan modul dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Russel [4] yang 

menyatakan bahwa penggunaan modul dalam pembelajaran dapat menjadikan pembelajaran lebih efisien, 

efektif dan relevan. Pembelajaran menggunakan modul dapat mendorong kemandirian belajar mahasiswa. 

Kemandirian belajar merupakan kemauan dari peserta didik untuk belajar berdasarkan kemauan sendiri, 

tanpa bantuan orang lain, baik dalam menentukan tujuan, cara belajar, ataupun evaluasi hasil belajar [5] 

yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan pendidikan [6]. Kemandirian belajar dapat tumbuh 
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apabila didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan untuk berkembang. Apabila 

kemandirian telah terbentuk, harapannya adalah mahasiswa memperoleh berbagai keterampilan yang 

tidak hanya bermanfaat dalam belajar, tetapi dapat menjadi bekal hidup dalam memecahkan masalah 

yang dihadapinya [7]. 

Pembelajaran yang menekankan kemandirian belajar mahasiswa sejalan dengan tujuan dari 

pembelajaran di Perguruan Tinggi, yaitu mentranformasikan keterampilan yang dibutuhkan oleh 

mahasiswa yang menuntut tanggung jawab mahasiswa untuk menentukan apa yang bermanfat bagi 

dirinya, menuntut mereka membuat perencanaan yang matang bagi dirinya secara mandiri [7]. Selain itu 

dengan kemandirian belajar menjadikan mahasiswa lebih termotivasi untuk selalu belajar 

mengembangkan dirinya. Peserta didik yang memiliki motivasi akan terjadi perubahan energi pada 

dirinya yang ditandai oleh timbulnya sikap dan reaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan [8]. 

Dengan demikian motivasi juga memberikan peran yang sangat penting dalam pembelajaran, diantaranya: 

sebagai penguat belajar; memperjelas tujuan; dan menentukan ketekunan belajar [9]. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui efektivitas pembelajaran 

menggunakan modul aplikasi komputer penelitian berbasis pemecahan masalah dan kontektual. Dengan 

pemecahan masalah, mahasiswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memahami masalah, 

merencanakan dan melaksanakan penyelesaian masalah. Masalah dapat diartikan sebagai kesenjangan 

antara informasi yang didapat dengan informasi yang dibutuhkan [10]. Kebanyakan masalah 

membutuhkan penyelesaian dengan cara membagi menjadi sub-sub tujuan sehingga tujuan tersebut 

tercapai dan pemecahan masalah terkait usaha yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan tujuan 

yang tidak secara otomatis terselesaikan [11]. Kontekstual memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan konteknya. Harapannya peserta didik terbiasa 

memecahkan masalah dan mampu menggunakan teori untuk memecahkan masalah sesuai dengan konteks 

yang ada dalam kehidupan. Sehingga penggunaan modul berbasis pemecahan masalah dan kontekstual 

akan lebih bermakna. Dengan kata lain, pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis pemecahan 

masalah dan kontekstual akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih memahami 

masalah, merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan dan menarik kesimpulan secara benar, di mana 

masalah yang ditampilkan dalam modul terkait dengan pengalaman peserta didik, sehingga peserta didik 

dapat mengkaitkan antara teori dan kenyataannya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian eksperimen, di mana dalam 

penelitian ini mengimplementasikan pembelajaran pada mata kuliah aplikasi komputer penelitian 

menggunakan modul aplikasi komputer penelitian berbasis pemecahan masalah dan kontekstual. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran menggunakan modul aplikasi 

komputer penelitian berbasis pemecahan masalah dan kontekstual. Variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah motivasi belajar dan kemandirian belajar mahasiswa, sedangkan variabel terikatnya 

adalah kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster 

random sampling dengan pertimbangan sebagai berikut: diajar oleh dosen yang sama, tidak ada kelas 

unggulan, dan umur mahasiswa yang mengambil mata kuliah aplikasi komputer penelitian relatif sama.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut diambil 2 kelas, yaitu kelas A1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 

A2 sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen mahasiswa diajar menggunakan modul aplikasi 

komputer penelitian berbasis pemecahan masalah dan kontekstual. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket dan 

tes. Angket digunakan untuk mendapatkan data motivasi belajar dan kemandirian belajar mahasiswa, 

sedangkan tes digunakan untuk mendapatkan data kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Data-data 

tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mendapatkan data keefektifan pembelajaran 

menggunakan modul aplikasi komputer penelitian berbasis pemecahan masalah dan kontekstual. Ada 3 

buah uji yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur keefektifan pembelajaran, yaitu: 1) uji ketuntasan; 

2) uji pengaruh; dan 3) uji banding dua sampel. Berikut penjelasan masing-masing uji: 

1) Uji ketuntasan digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar mahasiswa. Dalam hal ini 

menggunakan uji one sample t test berbantuan software SPSS. 

2) Uji pengaruh digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan kemandirian belajar 

mahasiswa terhadap kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Dalam hal ini digunakan uji 

regression berbantuan SPSS. 
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3) Uji banding dua sampel digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah 

mahasiswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan modul aplikasi komputer penelitian berbasis 

kemampuan pemecahan masalah lebih baik dibandingkan dengan kemampuan pemecahan masalah 

pada kelas konvensional. Dalam hal ini digunakan uji independent sample t test berbantuan software 

SPSS. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Implementasi pembelajaran menggunakan modul aplikasi komputer penelitian berbasis 

pemecahan masalah dan kontekstual dilaksanakan pada hari Jum’at/ 2 Juni 2017 dan hari Sabtu/ 3 Juni 

2017. Materi pada pertemuan pertama adalah materi tentang uji regresi berbantuan software SPSS, 

sedangkan materi pada pertemuan yang kedua adalah uji banding berbantuan software SPSS. Ada 3 buah 

data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, yaitu: 1) data motivasi belajar mahasiswa; 2) data 

kemandirian belajar mahasiswa; dan 3) data tentang kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Data-

data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan 3 buah uji, yaitu uji ketuntasan, uji 

pengaruh, dan uji banding dua sampel. Semua uji yang dilakukan menggunakan bantuan SPSS. Sebelum 

dilakukan 3 buah uji tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov berbantuan SPSS. Berikut hasil uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov 

Hipotesis: 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

α = 0,05 

Kriteria uji: Ho diterima jika nilai Sig > α. 

Hasil Uji: 
Tabel 1. Uji Kolmogorov Smirnov 

Kolmogorov-Smirnova 

Statistic Df Sig. 

.089 55 .200* 

 

Pada tabel 1 di atas diperoleh nilai sig = 0,200. Karena nilai sig > α (dalam hal ini digunakan α = 0,05), 

maka dapat dikatakan Ho diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara statistik data 

berdistribusi normal. Setelah uji prasyarat terpenuhi, untuk selanjutnya dilakukan uji-uji untuk mengukur 

keefektifan pembelajaran sebagai berikut: 

1. Uji Ketuntasan 

Hipotesis: 

Ho : 650   (rataan lebih kecil atau sama dengan 65) 

Ha : 650   (rataan lebih besar dari 65) 

α = 0,05 

Kriteria uji: Ho diterima jika nilai ½ Sig > α. 

Hasil Uji: 

Uji dilakukan dengan menggunakan uji one sample t test. Berikut output hasil uji one sample t test. 
 

Tabel 2. Output uji one sample t test 

 

Test Value = 65 

T Df Sig(2-

tailed) 

95% Confidence 

interval of Difference 

Lower Upper 

2.822 28 0.009 2.29 14.40 

 
Berdasarkan output pada tabel 2 di atas diperoleh nilai sig = 0,009. Nilai dari ½ Sig = 0,0045. 

Karena 0,0045 < 0,05, maka dapat dikatakan Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa rataan lebih besar 
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dari 65 secara statistik dapat dibenarkan. Dengan kata lain ketuntasan belajar mahasiswa secara 

statistik telah terlampaui. 

 

2. Uji Pengaruh 

Hipotesis: 

Ho : 0 (motivasi belajar dan kemandirian belajar tidak mempengaruhi kemampuan 

pemecahan matematis mahasiswa) 

 

Ha : 0 (motivasi belajar dan kemandirian belajar mempengaruhi kemampuan 

pemecahan matematis mahasiswa) 

Dimana : 









1

0




  

α = 0,05 

Kriteria uji: Ho diterima jika nilai Sig > α. 

 

Hasil Uji: 
Uji dilakukan dengan menggunakan uji regression. Berikut output hasil uji regresi linier yang 

dilakukan: 
Tabel 3. Anova 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 2494.500 2 1247.250 7.043 .004a 

Residual 4604.052 26 177.079   

Total 7098.552 28    

a. Predictors: (Constant), Kemandirian, 

Motivasi 

  

Berdasarkan output pada tabel 3 di atas diperoleh nilai sig = 0,004. Karena nilai sig < 0,05, 

maka Ho ditolak. Karena Ho ditolak, maka dapat dikatakan bahwa motivasi belajar dan kemandirian 

belajar secara bersama-sama mempengaruhi kemampuan pemecahan matematis mahasiswa. 

Sedangkan untuk melihat besar pengaruhnya dapat dilihat dalam tabel model summary berikut: 

 
Tabel 4. Model Summary 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .593a .351 .302 13.307 

a. Predictors: (Constant), Kemandirian, Motivasi 

 
Nilai R Square pada tabel 4 menunjukkan besar pengaruh motivasi belajar dan kemandirian 

belajar mahasiswa terhadap kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Pada tabel 4 tersebut di 

atas diperoleh nilai R Square sebesar 0,351. Hal ini berarti bahwa secara statistik motivasi belajar 

dan kemandirian belajar mahasiswa secara bersama mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah 

mahasiswa sebesar 35,1%, sedangkan sisanya 64,9% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

3. Uji Banding 

Ketika melakukan uji independent sample t test, uji tersebut memfasilitasi dilakukannya uji 

homogenitas data. Adapun output dari uji homogenitas yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Hipotesis: 

Ho : 2

2

2

1   (Data homogen) 

Ha : 2

2

2

1    (Data heterogen) 

α = 0,05 

Kriteria uji: Ho diterima jika nilai Sig > α. 
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Hasil Uji: 
Tabel 5. Output hasil uji homogenitas data 

 

  Levene's Test for Equality of Variances 

  

F Sig.   

NILAI Equal variances 

assumed 
.522 .473 

Equal variances not 

assumed 

  

 

Pada tabel 5 di atas, pada kolom Lavene’s Test for Equality of Variances diperoleh 

nilai sig = 0,473. Nilai tersebut > nilai α. Karena nilai sig > α, maka dapat dikatakan Ho 

diterima, atau dapat dikatakan secara statistik data homogen.  Dikarenakan data homogen, 

maka nilai sig yang digunakan adalah pada baris Equal variances assumed. Berikut output 

dari uji independent sample t test pada kolom t test equality of means: 
Tabel 6. T-test for Equality of Means 

 t-test for Equality of Means 

T Df Sig. (2-tailed) 

Equal variances 

assumed 
2.384 53 .021 

Equal variances not 

assumed 
2.363 49.341 .022 

 

Hipotesis: 

Ho : 
21   (Kemampuan pemecahan masalah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan modul aplikasi komputer penelitian berbasis pemecahan masalah dan kontekstual 

sama atau tidak lebih dari kemampuan pemecahan masalah mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional) 

Ha : 
21   (Kemampuan pemecahan masalah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan modul aplikasi komputer penelitian berbasis pemecahan masalah dan kontekstual 

lebih baik dari pada kemampuan pemecahan masalah mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional) 

α = 0,05 

Kriteria uji: Ho diterima jika nilai Sig > α. 

Hasil Uji: 
Pada tabel 6 di atas terlihat bahwa nilai sig = 0,021 atau nilai ½ Sig  = 0.0105. Karena nilai ½ Sig < 

0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti  secara statistik dapat dikatakan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran dengan modul aplikasi komputer 

penelitian berbasis pemecahan masalah dan kontekstual lebih baik dari pada kemampuan pemecahan 

masalah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.  

 

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka tiga indikator keefektifan yang telah ditentukan oleh 

peneliti terpenuhi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran menggunakan modul aplikasi 

komputer penelitian berbasis pemecahan masalah dan kontektual memenuhi kriteria efektif. Keefektifan 

tersebut dikarenakan sejak awal pembelajaran mahasiswa sudah diberikan berbagai masalah kontekstual 

berdasarkan berbagai hasil penelitian yang sudah disesuaikan dengan materi yang sedang dikaji. Dengan 

memberikan masalah yang kontekstual, sejak awal mahasiswa dituntut untuk seolah-olah terlibat 

langsung dengan data penelitian dan diminta untuk mengolah dan menganalisis data tersebut. 

Harapannya, mahasiswa akan lebih memahami kondisi ketika suatu saat mereka berada dalam kondisi 

yang sesungguhnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa penggunaan masalah matematis yang 

kontekstual akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pola pikirnya yang 

lebih kompleks, dikarenakan pada proses ini akan mendorong mahasiswa untuk berpikir  dengan 

melibatkan pengetahuan matematis mereka baik formal maupun informal [12]. Selain itu, melalui 

masalah matematis yang kontekstual, mahasiswa dirangsang untuk mengembangkan segenap potensi 

psikologis mereka, khususnya yang berkaiatan dengan proses berpikir. 
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Setelah mahasiswa memahami masalah kontekstual yang dihadapinya, mahasiswa diarahkan untuk 

merencanakan proses penyelesaian yang dibutuhkan. Pada proses ini, dosen berusaha mengarahkan 

mahasiswa untuk mengingat kembali berbagai pengalaman mahasiswa. Dengan cara ini diharapkan 

mahasiswa dapat memikirkan cara untuk menyelesaiakan masalah yang dihadapi. Dalam kasus pada mata 

kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menentukan teknik analisis data yang tepat untuk menyelesaikan 

masalah yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya kemampuan merencanakan strategi penyelesaian 

masalah tergantung pada pengalaman mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang sebelumnya [13]. 

Pada umumnya, semakin bervariasi pengalaman yang ditemui mahasiswa sebelumnya, ada 

kecenderungan mahasiswa lebih kreatif dalam menyusun rencana penyelesaian dari masalah yang sedang 

dihadapi. Rencana penyelesaian ini akan berpengaruh terhadap proses penyelesaian yang dilakukan. 

Semakin baik perencanaan, pada umumnya semakin baik proses penyelesaian masalah.  

Pada proses penyelesaian masalah, mahasiswa diminta untuk berdiskusi dalam menggunakan 

modul aplikasi komputer penelitian berbasis pemecahan masalah dan kontekstual. Diskusi ini dapat 

dilakukan baik dalam kelompok kecil maupun secara klasikal. Dengan berdiskusi ini diharapkan 

mahasiswa dapat berbagi ide, saling mengkoreksi, memberi saran, dan masukan, sehingga diperoleh 

penyelesaian yang sesuai. Hal ini menjadikan mahasiswa semakin berani mengemukakan ide-ide dan 

pendapatnya di depan umum. Selain itu dengan adanya kesempatan diskusi mahasiswa dapat: (1) 

mengkoneksikan bahasa yang mereka tahu dari pengalaman dan latar belakang mereka sendiri dengan 

bahasa matematika, (2) menganalisis dan mensintesis ide-ide matematika, (3) memelihara kolaborasi dan 

membantu membangun komunitas pembelajaran di kelas [14]. Selanjutnya dengan berdiskusi dapat 

meningkatkan eksplorasi kata dan menguji ide [14]. Berdiskusi juga dapat meningkatkan pemahaman. 

Ketika mahasiswa diberikan kesempatan yang banyak untuk berdiskusi, pemahaman akan terbangun 

dalam tulisan mahasiswa, dan selanjutnya menulis dapat memberikan kontribusi dalam membangun 

pemahaman. Intinya, pada tahap ini mahasiswa dapat mendiskusikan pengetahuan mereka dan menguji 

ide-ide baru mereka, sehingga mereka mengetahui apa yang sebenarnya mereka tahu dan apa yang 

sebenarnya mereka butuhkan untuk dipelajari. 

Pada proses ini, berdasarkan hasil pengamatan terjadi berbagai hal positif, meliputi: 1) 

mahasiswa lebih mandiri serta aktif dalam mengikuti pembelajaran; 2) pemahaman mahasiswa terhadap 

materi yang sedang dipelajari semakin baik; dan 3) pemberian berbagai persoalan yang terkait dengan 

permasalahan penelitian pendidikan menjadikan mahasiswa lebih memahami dan terampil dalam 

penyelesaian persoalan tersebut baik secara parsial maupun secara menyeluruh. Berikut beberapa gambar 

kegiatan pada saat bembelajaran berlangsung. 
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                                            (c)                                                       (d) 
Gambar 1. Aktivitas pembelajaran menggunakan modul 
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Pada gambar 1.a di atas dosen sedang memberikan orientasi permasalahan, yaitu dengan cara 

memberikan berbagai macam persoalan yang terkait dengan materi penelitian pendidikan, khususnya 

adalah jenis penelitian eksperimen. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami isi 

materi yang ada di dalam modul dan diberikan kesempatan untuk bertanya terkait hal-hal yang belum 

dipahami (1.b). Ketika mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait 

penelitian pendidikan, beberapa mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan di depan 

teman-temannya (1 c dan d). Melalui aktivitas pembelajaran ini mendukung keefektifan pembelajaran 

menggunakan modul. 

Berbeda dengan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran biasa, tanpa diberikan modul aplikasi 

komputer penelitian berbasis pemecahan masalah matematis dan kontekstual. Mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran biasa, ketika diberikan penjelasan mereka seperti memahami materi yang diberikan dosen. 

Akan tetapi, ketika mahasiswa tersebut diberikan masalah, mereka bingung memilih teknik analisis yang 

sesuai dengan data atau masalah yang sedang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak 

memahami masalah. Saat pembelajaran, mahasiswa cenderung pasif dan hanya menerima materi yang 

telah dipersiapkan oleh dosen. Keadaan demikian mengakibatkan kesempatan yang dimiliki siswa untuk 

belajar memecahkan masalah tidak sebanyak mahasiswa yang menggunakan modul aplikasi komputer 

penelitian berbasis pemecahan masalah dan kontekstual. Akibatnya, ketercapaian kemampuan pemecahan 

masalah matematis mahasiswa yang menggunakan modul aplikasi komputer penelitian berbasis 

pemecahan masalah dan kontekstual lebih baik dibandingkan di kelas biasa. 

Selain pembelajaran, keefektifan penggunaan modul aplikasi komputer penelitian juga dilihat dari 

kemampuan pemecahan masalah masalah matematis mahasiswa di akhir pembelajaran. Berdasarkan uji 

regresi linier ganda dapat diketahui bahwa motivasi dan kemandirian belajar secara bersama-sama 

kemampuan mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa. Motivasi belajar 

merupakan kekuatan yang menjadi pendorong peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar tersebut demi 

mencapai tujuan yang diinginkan [15]. Hal ini sejalan dengan pernyataan [16] yang menyatakan bahwa 

orang yang termotivasi akan menyebabkan dia melangkah, tetap melangkah, dan menentukan arah 

tujuannya. Oleh sebab itu, motivasi belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar 

mahasiswa. Mahasiswa dengan motivasi belajar yang tinggi tidak akan menyerah jika dihadapkan pada 

permasalahan yang sulit. Ia akan terus berusaha untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang 

dihadapinya. Fakta ini diperkuat oleh hasil penelitian [17] yang menunjukkan bahwa motivasi belajar 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Selain motivasi belajar, kemandirian belajar juga akan berpengaruh terhadap kemampuan 

pemecahan masalah mahasiswa. Kemandirian belajar adalah kemauan dari peserta didik untuk belajar 

berdasarkan kemauan sendiri, tanpa bantuan orang lain, baik dalam hal penentuan tujuan, cara belajar, 

ataupun evaluasi hasil belajar [5]. Seseorang yang mempunyai kemandirian belajar yang tinggi, akan 

berusaha memecahkan masalah yang dihadapinya tanpa bergantung dengan orang lain. Ia akan berusaha 

untuk mencari berbagai sumber yang dapat membantunya untuk memecahkan masalah, tanpa terlalu 

banyak diperintah dan diberikan instruksi. Pada umumnya seseorang yang mempunyai kemandirian 

belajar yang tinggi akan memiliki peluang lebih banyak untuk berhasil. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan [18] yang menyatakan bahwa ketika mahasiswa diberikan kesempatan dan diajar untuk 

belajar secara mandiri akan berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) 

ketuntasan hasil belajar mahasiswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan modul aplikasi komputer 

berbasis pemecahan masalah dan kontekstual telah terlampaui; 2) motivasi belajar dan kemandirian 

belajar mahasiswa berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah mahasiswa dengan pengaruh 

sebesar 31,5%; dan 3)  Kemampuan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan modul 

aplikasi komputer penelitian berbasis pemecahan masalah dan kontekstual lebih baik daripada 

kemampuan mahasiswa kelas konvensional. Dengan terpenuhinya 3 indikator tersebut, maka dapat 

dikatakan pembelajaran menggunakan modul aplikasi komputer penelitian berbasis pemecahan masalah 

dan kontekstual efektif. 
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