HALAMAN PENGESAIIAN
LAPORAN HIBAH PENGAJARAN

l.

Judul Penelitian

)

Ketua Peneliti
Nama Lengkap dan
Gelar
b.
NIP/ Jabatan Fungsional
c.
Mata Kuliah yang

a.

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mahasiswa
pada Mata Kuliah Dasar-Dasar Pemograman
Komputer Melalui Pendekatan Constructivist
Teaching and Learning Berbasis Algoritma
Drs. Akmam, M.Si
131 669 0T0ilektor Kepala
Dasar-Dasar Pemograman Komputer

diteliti
e.

f.
o

b'

Fakultas/Jurusan
Universitas
Alamat

h.
i

No. Telp./HP
e-Mail
Nama Anggota Peneliti
Lama Penelitian

I
T.

i

Biaya Penelitian
Sumber dari PIIK A-2
Sumber lain
Jumlah Dana

a.
b.

MIPA/Fisika
Universitas Negeri Padang
Jurusan Fisika FMIPA LINP Kampus Air Tawar
Padang
07 51 44551 5/ 08 1363457 593
Akmam_fi@yahoo.co.id
Drs. Masril, M.Si
7 Bulan. Mulai persiapan Juni 2007 dan
Penyerahan Laporan bulan Desember 2007
Rp. 20.0000.000,Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta ribu rupiah)
Padang, 27 Desember 2007

Laporan ini diperiksa oleh pereview
Prof. Dr. Lufri, M.S
NIP. l3t 668 026

1,

2.

Dr. Muliyardi, M.Pd
NIP. t3l 775 028

3,

Drs. Anizam Zein, M.Si
NIP. 130 792 552

PENGANTAR
Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal
ini. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk
melaLukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengaj arnya, baik yang
secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber
lain l ang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk
melaksanakan penelitian tentang Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mahasiswa pada
Mata Kttliah Dasar-dasar Pemograman Komputer melalui Pendekatan Constructivist
Teaching and Learning Berbasis Algoritma.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai
bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya.
Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi
terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.
Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil
penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosen/tenaga peneliti Universitas
Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat
bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik
Universitas Negeri Padang.
Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak

yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pereviu
Lembaga Penelitian dan dosen-dosen pada setiap fakultas di lingkungan Universitas
Negeri Padang yang ikut membahas dalam seminar hasil penelitian. Secara khusus kami
menyampaikan terima kasih kepada Pemimpin Proyek PHK-A2 dan Rektor Universitas
Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini.
Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasamayang terjalin selama ini, penelitian ini tidak
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:-:ringkatan Kualitas Pembelajaran Mahasiswa pada Mata Kuliah Dasar-Dasar Pemograman
(omputer Melalui Pendekatan Constructivist Teaching and Learning Berbasis Algoritma
Oleh:
Akmam, Masril

ABSTRAK
Secara umum hasil belajar dan aktivitas mahasiswa dalam

perkuliahan Dasar-

:elar pemograman komputer selama ini tergolong rendah. Telah banyak usaha yang
:ilalukan untuk mengatasinya antara lain pembuatan modul praktikum, tutorial dalam
:erkuliahan, dan lain sebagainya. Namun hasil belajar dan aktivitas mahasiswa dalam
:.: ajar tetap rendah. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penelitian tindakan kelas

-"=g bertujuan untuk meningkatan aktivitas problem solving mahasiswa dalam

mata

:---iah Dasar-Dasar Pemograman Komputer, meningkatan persentase ketuntasan belajar
::.::asiswa setelah penerapan, pembelajaran dan meningkatkan aktivitas belajar
:-asiswa dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pemograman Komputer
Desain penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
:.::en dua siklus. Untuk setiap siklus dilakukan perencanaan, pelaksanaan tindakan,
:c::amatan dan evaluasi atau refleksi. Subjek penelitian adalah mahasiswa Jurusan
- :.-<a progam studi Pendidikan Fisika yang sedang mengikuti perkuliahan semester Julil';s:mber 2007. Dalam penelitian dilaksanakan pembelajaran dengan langkah
:,-::ekatan Constructivist Teaching and Learning Berbasis Algoritma. Instrumen
.t:-:-itian berupa lembaran observasi untuk melihat aktivitas belajar, angket untuk
:=-::at respon mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan, tes hasil
:r :-:r untuk melihat ketuntasan belajar mahasiswa, catatan lapangan untuk mencatat
r':---:rg perkuliahan dan informasi yang dari mahasiswa tentang perkuliahan yang
- i.sanakan.
Berdasarkan analisa data diketahui bahwa pendekatan constructivitism teaching
:.-i .:itrning berdasarkan algoritma dapat meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa
-: ,::r memformulasikan permasalahan fisika dan berpikir secara runut untuk
komputer, mendiagnosa kesalahan dan disiplin dalam mentaati azas-azas
:E::- =:raman
:€:-r=aman komputer, praktikum di laboratorium Fisika Komputasi Jurusan Fiska
:"' l-tr L LNP, berdiskusi, ketuntasan belajar mahasiswa mata kuliah Dasar-dasar
I =::: _=aman Komputer, tetapi belum dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa
:: .:-::i alian tugas terstruktur secara mendiri.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

A-2 Jurusan Fisika
Salah satu indikator keberhasilan Program Hibah Kompetisi
diindikasikan oleh
adalah meningkatnya kualitas lulusannya yang secala formal
pendeknya masa
meningkatnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan setiap tahun,
pekerjaan
studi mahasiswa, pendeknya masa tunggu mahasiswa dalam mendapatkan
semester dan
dan meningkatnya Indeks Prestasi (IP) rata-rata mahasiswa setiap
oleh
sebagainya. Secara non formal kualitas lulusan pendidikan tinggi dicerminkan
Salah satu
sejauh mana lulusan memiliki kecakapan hidup (life skilt) bermasyarakat.

adalah dengan
cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan mutu lulusan tersebut
Peningkatan
meningkatkan kualitas pelayanan perkuliahan terhadap mahasiswa'
strategi
kualitas pelayanan terhadap mahasiswa dapat dilakukan dengan memilih

perkuliahan yang tepat, agar mahasiswa memiliki

life skill seperti kemampuan

keterampilan
memecahkan masalah, kemampuan berinteraksi dengan masyarakat,
Jalam membuat perencanaan dan sebagainya'

Salah satu mata kuliah pada Jurusan Fisika adalah Dasar-dasar Pemograman
Komputer (DDPK). Mata kuliah ini merupakan prasyarat mata kuliah selanjutnya
Jurusan
seperti Komputer dalam Pengajaran Fisika, Fisika Komputasi (Kurikulum
:rsika FMIPA UNP 2006). Matakuliah ini termasuk pada kelompok Matakuliah

i:ilmuan dan Ketrampilan (MKK) dengan kedudukan sebagai perkakas dalam
mata
::emecahkan permasalahan fisika. Kompetensi yang hendak dicapai dalam

-* -.

adalah kemampuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan secara
numerik
Jengan bantuan PC (Personal Computer) dan kemampuan analisis

*

:remecahkan persoalan fisika yang dihadapi'

, -,-ah

--_..

ini

rruk itu dalam mata kuliah DDPK mahasiswa dituntut mampu berpikir secara
:3rstfuktur dan teratur Sefta harus taat pada kaidah-kaidah untuk memecahkan

_
.

-

-,:.

.. . .-r. Kemampuan ini merupakan life skill yang harus dimiliki lulusan suatu

::rjidikan tinggi, termasuk lulusan Jurusan Fisika FMIPA

Universitas Negeri

i =:ang
\lengingatpadamasamendatang,komputermerupakanperalatanutamadalam
penelitian bahkan
::.aksanakan aktivitas, baik itu aktivitas dalam pembelajaran,
tidak hanya
r:n aktivitas keseharian. Untuk itu pada mata kuliah ini mahasiswa
ploglam komputer berdasarkan teori yang
_.,---:1tut membuat progmm atau melancang
masalah yang akan
.. .: diberikan, tetapi juga dituntut untuk mengidentifikasi

-,

berdasarkan mengetahuan
s--:saikan dan memperluasnya menjadi suatu pengerlian
atas, pengetahuan dan
,,::-rmn-ya atau teori yang diberikan. Disamping hal di
kebutuhan pokok dalam lapangan
,.:;1-3:11pu&fl pemograman komputer sudah menjadi
Pada mata kuliah
tr:..:&&fl baik pada lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta'
yaitu merumuskan
.::Japat lima kegiatan utama yang harus diikuti mahasiswa
pemecahan masalah, menterjemahkan algoritma

-

]..--.-:.h. membuat algoritma

:.:-',:ti
-',=--

diagram

alir dan pengkodean dalam suatu bahasa pemogram

komputer

rahasa Pascal), serta menggunakan logika aritmatika'

dimiliki mahasiswa
l.lengingat begitu banyak kompetensi dasar yang harus
rata kuliah DDPK, untuk itu kualitas pembelajaran harus ditingkatkan'

-::--,

.-..-::;.lkepadatuntutandiatas,dalampelaksanaanperkuliahanDDPKtelah
- -,r-*.ln berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran telah dicobakan sesuai
yang telah diiaksanakan
-::-::- isilitas ada. Dalam pendekatan dan strategi

tetap

dan dilengkapi dengan
:-:r:-:=.:-3rikan keseimbangan antara teori dengan praktek
-*- .::siruktur, tugas awal praktikum, sistem bonus dalam perkuliahan, pemberian
Agar
berkelompok, praktikum secara individual, dan lain sebagainya'
::.,\,ek
=.:
:tahasiswa terfuti1 da(am memduac' pcrcnclraaff gerrre'c'ar?"2:rr,zr,eez)"2)s 1e)gz'.Dssse)

-

:::1atih menguji ketepatan algoritma yang telah dibuat, dirancang praktikum berupa
.:.-:^an membuat proglam betdasatkan diagram alir yang diberikan, kemudian

:--"niutkan dengan praktikum berdasarkan diagram alir yang dibuat sendiri oleh
praktikum
:: -asiswa. Mahasiswa dalam praktikum telah dibekali dengan modul
perkuliahan ditambah dengan beberapa tugas awal

=: disusun sesuai dengan materi
. -- harus diserahkan sebelum praktikum dimulai.

Melalui pendekatan ini

diharapkan mahasiswa

aktif menemukan konsep-konsep pemograman

komputer

dalam pembelaj aran berlangsung'

dalam pemograman
Keterampilan kognitif yang harus dimiliki mahasiswa
dan sistimatis' Namum kenyataan
komputer adalah kemampuan berpikir sscara runut
belum mampu memperoleh hasil
menunjukan bahwa sebagian besar mahasiswa
mampu berkerja secara
maksimum, hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa belum
nrnut dan sistimatis.
Permasalahan yang muncul pada akhir-akhir

ini

pada perkulihan

DDPK adalah

menyontek tugas temannya'
ada kecederungan mahasiswa membuat tugas melalui
mengerjakan
ini teramati sewaktu akan mulai kuliah, masih banyak mahasiswa

Hal

persis sama salah dan
tugas saat akan dikumpulkan, tugas yang dibuat mahasiswa
mahasiswa membangun
benarnya satu dengan yang lainnya. Jadi apa diharapkan
pengetahuannya sendiri tidak terwujud dengan

baik.

Gejala lain adalah jarangnya

yang diberikan di
mahasiswa menggunakan waktu mengerjakan tugas terstruktur
mengerjakan tugas
laboratorium Fisika Komputasi, tidaknya adanya mahasiswa
dan berdasarkan hasil
mandiri. Kemungkinan penyebab munculnya gejala di atas
berlangsung adalah
terbuka yang diberikan kepada mahasiswa saat perkuliahan
dasar matematika untuk
kurangnya kemampuan mahasiswa dalam : menggunakan

fisika, berpikir secara
menganalisis permasalahan fisika, formulasi permasalahan
sumber beiajar di luar
terstruktur dan runut, mendiagnosa kesalahan, memanfaatkan
yang berlaku' Disisi lain
buku teks dan modul praktikum, disiplin dan taat pada azas
kuliah DDPK' Mahasiswa
kemampuan di atas tadi sangat dibutuhkan dalam mata

tidak memiliki
tidak akan berhasil dalam mata kuliah ini, apabila mereka
kemampuan sePerti di atas.
antara lain:
Untuk memperbaiki kondisi di atas telah dilakukan beberapahal
secala kelompok kecil atau secara individual'

membimbing mahasiswa

mengerjakan tugas yang
mengembalikan tugas yang telah dikoreksi, pengulangan
bagian-bagian program untuk
sama setelah dibimbing secara individual, memberikan
memberikan quiz
dirakit kembali sesuai dengan diagram alir yang telah diberikan,
materi perkuliahan yang
secara teratur. Penyusunan modul praktikum berdasarkan

telah diberikan dan dilengkapi dengan beberapa tugas rumah yang harus dikerjakan
dan diserahkan sebelum

praktikum. Tugas rumah disusun dalam bentuk rangkaian

konsep pemograman terstruktur, sehingga menuntut mahasiswa menyelesaikan dalam

bentuk prosedur

runut.

Mahasiswa dituntut berpikir sistimatis dan runut untuk

mengerjakan tugas tagus yang diberikan tersebut, sebagaimana yang dianjurkan (Lee

:1995). Pemberian tugas rumah seperti ini bertujuan memunculkan konflik kognitif
dalam diri mahasiswa sebagai strategi pembelajaran (Niaz

: 1995) agar mahasiswa

menemukan penyelesaian fenomenayafigdiberikan. Walaupun hal ini telah dilakukan

temyata hasil belajar mahasiswa dalam matakuliah

ini masih rendah.

Mengingat

mata kuliah DDPK merupakan mata kuliah dasar dan prasyarat untuk mata kuliah
selanjutnya, disamping mengajak mahasiswa berpikir runut dan terstruktur untuk

membangun pengetahuan, perlu dipikirkan
mahasiswa yang tepat

dan dicari strategi pembelajaran

untuk meningkatakan aktivitas belajar mahasiswa.

Peningkatan mutu pembelajaran mata kuliah DDPK perlu dilakukan terutama

dalam membangun pengertian dan pengetahuan melalui proses pembelajaran yang

menarik. Agar mutu pembelajaran DDPK meningkat diperlukan kemampuan
mahasiswa yang baik dalam menggunakan operasi arithmatika dan matematika untuk

menganalis permasalahan fisika, kemampuan dalam memformulasikan permasalahan

fisika, berpikir secara runut dan tertruktur, mendiagnosa dan mencari kesalahan
dalam suatu struktur program, memanfaatkan sumber belajar diluar hand out dan

modul praktikum untuk membangun suatu konsep, disiplin dan menaati azas yang
berlaku dalam tatabahasapemograman berlaku. Agar mahasiswa dapat membangun

perlu diterapkan suatu model
pembelajaran yang mampu mendorong mahasiswa berpartisipasi aktif dalam

pengertian

dan

pengetahuan dalam belajar,

pembelajaran. Teori pembelajaran generatif (generatif learning) dengan anggapan
mahasiswa bukan penerima informasi pasif, melainkan mahasiswa aktif berpartisipasi

dalam proses belajar dan membangun makna dari informasi yang diperoleh, model
pembelajaran dengan cocok dengan

Daiam model pembelajaran

ini

ini

adalah model pembelajaran construktivist.

sangat penting dosen meminta mahasiswa

menghasilkan

(to

generate) makna

dari informasi yang diperolehnya dan

menyusunnya menjadi bangunan pengetahuan utuh dan kuat.

Mahasiswa akan dapat menguasai mata kuliah DDPK apabila mereka terbiasa
dalam berpikir logis, runut, terstruktur untuk membangun pengetahuan, membuat
perencanaan, melaksanakan perencanaan. Jadi pendekatan pernbelajaran yang

diperkirakan cocok dengan mata kuliah DDPK

ini adalah

pembelajaran dengan

constructivist teaching ancl learning berbasis algoritma. Melalui pembelajaran ini
mahasiswa mampu manfaatkan semua sarana dan prasarana dan lingkungan sebagai

sumber belajar untuk membangun

algoritma. Pada pembelajaran sepefti ini

diharapkan mahasiswa berlatih dalam proses sains pada kegiatan praktikum, berlatih

membuat perencanaan dan mengimplementasikannya dalam bentuk program
komputer. Selanjutnya mahasiswa diharuskan menganalisa kesalahan-kesalahan pada
perencanaan yang telah dibuat, kemudian mencocokan hasil yang diperoleh dengan
perencanaan yang telah dilakukan.

Dalam pembelajaran

ini

mahasiswa

lebih banyak terlibat aktif

dalam

membangun pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Keterampilan dasar ini

diperkirakan sangat berguna bagi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan
dalam kehidupan

nyata.

Berdasarkan hal

di atas, kami terlarik melaksanakan

perbaikan pembelajaran pada mata kuliah DDPK melalui penelitian tindakan kelas

judul Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mahasiswa pada Kuliah DasarDasar Pemograman Komputer Melalui Constructivist Teaching and Learning
dengan

Berbasis Algoritma
B.

PERUMUSAN MASALAH
Banyak permasalahan yang ditemui dalam pembelajaran mata kuliah DDPK
. ang

perlu dicarikan altematif pemecahannya. Secara umum permasalahan yang

ditemukan dalam pembelajaranmatakuliah DDPK diidentifikasi sebagai berikut:

r.

Dalam proses pembelajaran ada kecederungan mahasiswa membuat tugas dengan

menyontek tugas temannya,

hal ini indikasi bahwa aktivitas dan inisiatif

mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri kurang.

2. Mahasiswa

jarang mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan dalam bentuk

pemograman

di

tidak ada

mahasiswa

hal ini indikasi bahwa aktivitas

mahasiswa

laboratorium Fisika Komputasi,

mengerjakan tugas mandiri,

mengerjakan tugas terstruktur mata kuliah DDPK

di

laboratorium fisika

komputasi untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari kurang.

3. Banyak mahasiswa yang mendapat nilai rendah

dalam praktikum, mahasiswa

kurang tepat menggunakan rumus fisika, kemampuan mahasiswa menggunakan

dasar matematika untuk menganalisis permasalahan fisika kurang, aktivitas
mahasiswa memformulasikan permasalahan fisika kurang dan kemampuan
mahasiswa berpikir secara terstruktur dan runut juga kurang

4.

Banyak mahasiswa meminta bantuan asisten untuk mengecek kebenaran dan
kesalahan program komputer yang telah mereka buat diwaktu praktikum,
mahasiswa jarang mengoreksi kesalahan program yang telah dibuat sendiri, hal

ini indikasi bahwa aktivitas mahasiswa mendiagnosa kesalahan dan kedisiplinan
mahasiswa dalam mentaati azas-azas pemograman komputer kurang.
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan

di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu

:

1. Apakah melalui pendekatan construhivist teaching and learning

berbasis

algoritma dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur
secara mendiri.

2.

Apakah melalui pendekatan construktivist teaching and learningv berbasis

algoritma, dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa memformulasikan
permasalahan fisika dan berpikir secara runut untuk pemograman komputer
dalam mata kuliah DDPK.

3.

Apakah melalui pendekatan construktivist teaching and learnlng berbasis
algoritma, dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa mendiagnosa kesalahan dan

disiplin dalam mentaati
DDPK

azas-azas pemograman komputer dalam mata kuliah

4.

Apakah melalui pendekatan construktivist teaching and learning berbasts
algoritma, dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa berpraktikum dalam mata
kuliah DDPK.

5.

Apakah melalui pendekatan construktivist teaching and learning

berbasis

algoritma, dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa berdiskusi menyelesikan
masalah dalam mata kuliah DDPK

C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian mempunyai arah yang

jelas, ditetapkan tujuan penelitian tindakan kelas dengan construhivist teaching and
learning berbasis algoritma adalah untuk mengetahui

1.

:

Peningkatan aktivitas mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur secara mendiri
dalam mata kuliah DDPK.

2.

Peningkatkan aktivitas mahasiswa menyelesaikan permasalahan fisika yang
diberikan untuk pemograman komputer dalam mata kuliah DDPK.

J.

Peningkatan aktivitas mahasiswa mendiagnosa kesalahan dan disiplin dalam
mentaati azas-azas pemograman komputer dalam mata kuliah DDPK

4.

Peningkatkan aktivitas mahasiswa berpraktikum pemograman komputer dalam
mata kuliah DDPK.

5.

Peningkatkan aktivitas mahasiswa berdiskusi dalam mata kuliah DDPK

5.

Peningkatan ketuntasan belajar mahasiswa setelah penerapan pendekatan
constructivist teaching and learning berbasis algoritma dalam mata kuliah DDPK.

D. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian

ini

diharapkan bermanfaat/memberikan sumbangan ilmiah

untuk:

1.

Sumbungan model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa
dalam mata kuliah DDPK.

2.

Memperluas wawasan dosen dalam memberikan strategi pembelajaran mahasiswa
serta bentuk tugas untuk mata kuliah DDPK.

J. Bahan pengembangan bagi dosen dalam menyempumakan perangkat perkuliahan,

meliputi silabus, bahan ajar, bank soal yang relevan salah satu prinsip kurikulum
berbasis kompetensi
4. Meningkatkan pemahaman mahasiswa

tentang pentingnya algoritma dalam

bahasa pemrograman dan mendorong mereka mempelajarinya secara mendalam
dan mandiri
5.

Meningkatkan apresiasi mahasiswa terhadap peranan komputer
pengembangan fisika dan diri pada masa mendatang

dalam

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konstruktivisme dan Life Skill
yaitu pembelajaran
Proses pembelajaran sains memiliki dua dimensi
Pembelajaran sains harus
materi sains dan bagumanamelakukan proses sains.
mahasiswa' bagaimana
memperhatikan tiga hal yaitu apa yang dipelajari
mahasiswa' Mahasiswa
mahasiswa belajar dan proses apa yatgharus dipelajari
produk pengetahuan dari
yang belajar sains sedemikian rupa harus belajar tentang
hekekat kerja ilmiah yang
proses penemuan (fakta, konsep, prinsip dan teori),
masalah) dan nilai
(metoda, kebiasaan berpikir, dan pendekatan terhadap

meliputi

masyarakat sosial dan lingkungan)'
dan sikap ilmiah terhadap (masyarakat ilmiah,
belajar dapat diketahui dari bagaimana mahasiswa
Bagaimana mahasiswa

bereaksiterhadapfenomena,bagaimanamerekamenerapkaninformasi
informasi yang ada untuk
(mengevaluasi, memanipulasi) dan strategi penggunaan
pengetahuan dan ketrampilan
memecahkan masalah dalam rangka membangun
proses evaluasi dan
Pengetahuan yang diperoleh mahasiswa, harus melalui

baru.

seperti sering dikenal
pengujian yang seksama. Proses pembentukan pengetahuan
dengan pendekatan

p

embelaj

ar

an

co

ntr ukt iv

is

t'

proses aktif dimana
Menurut pandangan construktivist belajar merupakan
dan proses mengasimilasi
mahasiswa membangun pengertian tentang sesuatu
pengetahuan yang telah
serta menghubungkan informasi yang diperoleh dengan
Paul (1997:61) mencirikan pembelajaran construlctivist

dimiliki mahasiswa.
dengan

:

konstruksi
1) belajar berarti membantuk makna tentang sesuatu, 2)
belajar bukanlah
suatu proses yang berlangsung terus menerus, 3)

merupakan

4) proses belajar yang
hasil perkembangan melainkan perkembangan itu sendiri,
keraguan dan memerlukan
sebenarnya terjadi pada waktu seseorang dalam

pemikiranlanjut,5)hasilbelajartergantungpadayangtelahdiketahuidan
motivasi.

construktivist dalam kegiatan
(knowing that) atalu
pembelajaran tidak hanya menuntut mahasiswa mengetahui

Aleks (2001:2) menYebutkan

bahwa

{l*towing how to do that) dengan mengajarkan beberapa fakta atau beberapa
prosedur tertentu, tetapi lebih mengutamakan (lcnowing your around) yang
menyadarkan mahasiswa tentang keberadaan pengetahuan dalam situasi
multidimensional, sehingga akan memperkokoh konsepsi mahasiswa tentang
pengetahuan

itu sendiri. Mahasiswa dalam pembelajaran construktivist yang

berlangsung memungkinkan membangun sendiri pengetahuannya. Berpikir lebih

baik dalam artian dapat menggunakan pengetahuan untuk menghadapi fenomena
baru dan berusaha menemukan penyelesaian. Metoda pemecahan masalah yang

telah ditemukan sewaktu pembelajaran dapat digunakan untuk menghadapi
kondisi lain baik yang sederhana atau yang lebih kompleks. Keterampilan
memecahkan masalah seperti di atas merupakan salah satu kecakapan hidup (life

skill) yang sangat dibutuhkan pada kondisi

saat

ini dan pada masa mendatang.

Kecakapan hidup (life skill) adalah kemampuan dan keberanian untuk
menghadapi permasalahan kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif
menemukan solusi untuk mengatasinya. Kecakapan hidup juga dapat dipandang
sebagai suatu perubahan tingkah laku atau pendekatan pengembangan tingkah

laku yang dirancang untuk menunjukkan keseimbangan dari ranah pembelajaran

yaitu

pengetahuan (lcnowledge),

sikap (attitude) dan

keterampilan

(trthychomotoric). Kemudian dalam 'The Canadian Classification Dictionary
Occupations' Life, life didefenisikan sebagai

of

:

A Life Skills

Coach is a trained, caring professional who is able to
groups,
facilitate
model and evaluate skills and support individualized
learning. Coaches work from their hearts, demonstrating with their
lives, their growth, and through their range of emotion and depth of
experience, the effective use of the skills that they offer to their
participants.

Lebih lanjut kecakapan hidup dapat dipilah menjadi lima bagian, yaitu
kecakapan mengenal diri (self awarness), kecakapan berpikir rasional (thinking

skill), kecakapan sosial (social skill), kecakapan akademik (academic skill), dan
kecakapan vokasional

(v o

c

ational skill).
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Kecakapan mengenal
(trtersonal

skill),

diri (self awareness) atau kecakapan

personal

adalah kecakapan yaflg diperlukan bagi seseorang untuk

mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan
sebagai makhluk Tuhan, penghayatan

ini mencakup:

diri

penghayatan diri

sebagai anggota keluarga dan

masyarakat, penghayatan diri sebagai warga negara, menyadari dan mensyukuri
kelebihan dan kekurangan diri, menjadikan kelebihan dan kekurangan sebagai
modal dalam meningkatkan diri agar bermanfaatbagi diri dan lingkungannya.

Kecakapan berpikir rasional (thinking skill) adalah kecakapan yang
diperlukan dalam pengembangan potensi berpikir mencakup: kecakapan menggali

dan menemukan informasi (information searching), kecakapan

mengolah

informasi dan mengambil keputusan (information processing and decision making
skills), kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (creative problem solving

skill)
Kecakapan sosial atau kecakapan interpersonal (social skill) mencakup:
kecakapan komunikasi dengan empati (communication skill). Empati merupakan

sikap penuh pengertian dan seni komunikasi dua ata perlu ditekankan.
Berkomunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi dan kesan
baik, akan menumbuhkan hubungan yang harmonis dan bekerjasama yang baik.
Kecakapan akademik (academic skill) atau kemampuan berpikir ilmiah,
mencakup komponen: kemampuan melakukan identifikasi variabel, kemampuan
merumuskan hipotesis, kemampuan melakukan penelitian. Kecakapan vokasional

(vocational skil[), adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang
pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat.

B.

Proses

Berfikir

Manusia selalu berfikir untuk memecahkan suatu masalah karena berfikir

merupakan suatu kegiatan mental. Berfikir keilmuan adalah berfikir secara
terstruktur dan berdisiplin serta terarah untuk memecahkan masalah dengan
pengetahuan tertentu.

Berfikir keilmuan menurut Suriasumantri (1989 : 43) harus
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logis, bersifat analisis dan diisi dengan materi yang dipikirkan. Isi berfikir dalam
pembelajaran bagi mahasiswa adalahmateri pelajaratdan konsep yang berkaitan.

Berfikir keilmuan biasanya menghasilkan pengetahuan baru dari konsepkonsep lain yang sedang dipikirkan. Seseorang akan termotivasi berfikir dalam
pembelajaran haruslah dimulai dari fakta yang dapat diamati atau dari sesuatu

yang mudah dilihat. Bagi orang-orang berfikir, fakta yang diperoleh dianalisis
secara mental (dengan kesadaran penuh) dengan mencari sifat-sifat yang sama

dari fakta yang ditemukan sehingga didapatkan suatu konsep (pengertian) baru.
Mahasiswa

di dalam kelas atau dalam belajar membentuk

pengertian melalui

interaksi dengan guru, teman sekelas dan materi pada kurikulum. Sungguhpun
demikian tidak semua interaksi berkontribusi terhadap pembentukan pengertian
sains (Spepardson : 1994).

Pembentukan pengertian dalam pembelajaran sains haruslah konsisten
dengan bukti secara empiris dan latar belakang teori serta disiplin ilmu yang
bersangkutan (Ketly dan Crawford

: 1996). Kemudian dari pengertian

tersebut

diambil suatu kuputusan. Keputusan merupakan tindakan untuk mengakui atau
mengingkari hubungan sesuatu dengan yang lain (Poedjawiyatna :1980;21).

Dalam hal

ini

keputusan harus berupa rumusan atau pernyataan yang

berhubungan dengan data empiris atau teori yang berkaitan dengan konsep yang
sedang dipelajari.

C. Algoritma
Algoritma adalah prosedur yang terdiri atas himpunan perintah

atau

pemyataan yang merincikan suatu rangkaian operasi. Algoritma menyediakan
langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau suatu kelompok masalah.
Menurut Susila (1993: 3); algoritma mempunyai ciri-ciri sebagai berikut

:

1) Setiap langkah dalam algoritma didefinisikan secara jelas sehingga
tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Aksi yang harus
dilaksanakan dirinci secala jelas untuk setiap kasus; 2) Harus sampai
pada penyelesaian masalah setelah berhingga langkah; 3) Tiap algoritma
yang berarti mempunyai nol atau lebih masukan dan mempunyai satu
atau lebih keluaran; 4) Algoritma harus seumum mungkin.
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Kemudian Muhamma d (l

1.

2.
3.
4.
5.

9 97

) mendefeni sikan

al

goritma

seb

agai

An algorithm is a set of rules for carrying out calculation either by
hand or on a machine.
An algorithm is a finite step-by-step procedure to achieve a required
result.
An algorithm is a sequence of computational steps that transform the
input into the output.
An algorithm is a sequence of operations performed on data that
have to be organized in data structures.
An algorithm is an abstraction of a program to be executed on a
physical machine (model of computation).

Algoritma merupakan prosedur yang mudah dipakai untuk menyelesaikan
pekerjaan teftentu.

Bila algoritma tersebut diikuti dengan tepat dijamin

di

dapatkan jawaban yang tepat terhadap permasalahan atau pekerjaan dilakukan.

Kemudian Wilson (2004) mengungkapan bahwa algoritma sangat penting

dalam matematika dimana instruksi-instruksi dikembangkan, tetapi proses yang
dilakukan haruslah berdasarkan algoritma tertentu, sehingga membentuk kumpulan

instruksi untuk memecahkan masalah

tertentu.

Proses membuatan algoritma

haruslah dari umum menuju kepada kumpulan perintah spesifik untuk memecahkan

masalah. Jadi jelaslah bahwa pendekatan algoritma cocok dengan pembelajaran
construhivist. Raw (1999: 306) menjelaskan bahwa Students are given a series of
instruction that explicity show all the thinking and decisions needed to solve
certain type

of problem. In effect, the novice students are shown the

a

step ini

thinking that an expert would go though in solving a problem.

Dari pendapat di atas terlihat bahwa algoritma dapat

membantu

mahasiswa memecahkan masalah karena algoritma dapat menuntun mahasiswa

bekerja seperti seorang ahli yang dimulai dengan langkah-langkah perencanaan
sampai dengan hasil yang diperoleh. Algoritma dirancang dalam rangka membantu

mahasiswa menemukan secara eksplisit bagaimana menggunakan konsep, dan juga

membantu mahasiswa yang menemui langkah-langkah pemecahan dari konflik

kognitif yang mereka alami. Algoritma dapat menuntun mahasiswa menganalisa
data yang relevan dari permasalahah yang diberikan. Berdasarkan analisa data dan

13

iuformasi tersedia mahasiswa dituntun membuat perencanaan dalam rangka
meadapatkan pendekatan penyelesaian masalah.

Instruksi-instruksi yang harus ada dalam algoritma dikemukakan oleh Susila
(1993 : 3) sebagai berikut

:

1. Tiap langkah dalam algoritma

didefrnisikan secara persis, artinya

setiap permasalahan dirinci secara jelas.

2.
3.
4.

Tiap algoritma harus mempunyai masukan dan mempunyai satu atau
lebih keluaran.
Algoritma dapat diterapkan untuk masalah yang lebih dari satu
kategori.
Algoritma mempunyai suatu penyelesaian.

Pendapat Susila

di

atas memperlihatkan bahwa dalam memecahkan

nnasalah dengan mengunakan algoritma dapat

diibaratkan suatu pekerjaan rutinitas

dalam suatu industri yang bekerja menurut urutan yang jelas mulai proses masukan,

proses dan

output.

Pendekatan cocok apa yang diharapkan dalam suatu

p€rencanaan, khususnya memuat perencanaan melalui program komputer'

D. Pembelajaran Constructivist Teaching and Learning Berbasis Algoritma
Konstruktivisme adalah satu teori mengenai pengetahuan yang sangat
berhubung erat dengan cara seseorang membina pengetahuan. Ahli-ahli
konstruktivisme menyatakan bahwa manusia membina sendiri pengetahuannya
didalam skema kognitif. Dalam konteks pembelajaran, konstruktivisme mengkaji
bagaimana ca;ra dan gaya mahasiswa memperoleh pengetahuan. Pembelajaran
berdasarkan konstruktivisme merupakan ide yang sangat cermerlang mengenai

bagaimana mahasiswa belajar. Ide konstruktovisme

ini

mempunyai pengaruh

yang kuat terhadap pendidikan sains. Konstruktivisme bukan saja mengkaji
bagaimana mahasiswa membina ilmu pengetahuan tetapi juga melibatkan cara
perubahan konseptual berlaku dan dapat dilakukan dalam pembelajaran. Satu
pemahaman bahwa mahasiswa membina sendiri

ilmu secara aktif

berdasarkan

kepada pengetahuan atau pengalaman yang telah ada dan tidak menerima
pengetahuan secara pasif dari alam sekeliling.

Konstruktivisme adalah satu model pembelajaran yang berazaskan kepada
kepercayaan bahwa pemahaman pengetahuan tidak diperoleh secara siap-sedia
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(ready-mate) tetapi pengetahuan haruslah berasal dari hasil interaksi mahasiswa
dengan alarn keliling. Tegasnya, pengetahuan diperoleh dengan cara dibina oleh

kombinasi yang dihasilkan oleh lingkungan dan pelajar sendiri. Mahasiswa
membina pengetahuan mereka sendiri dengan menyatukan informasi dan ide baru

kedalam struktur pengetahuan yang sudah ada. Apabila terjadi pertentangan
diantara idea lama dengan idea baru, mahasiswa akan membuat analisis terhadap
idea baru mereka atau ide lama mereka

.

Moussiaux dan Norman (1997) mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran
construktivlsl terdapat lima unsur dasar yaitu mengatifkan kembali pengetahuan
sebelumnya, perolehan pengetahuan baru, pemahaman terhadap pengetahuan,
penggunaan pengetahuan dan penrefleksiannya pada pengetahuan yang baru.
Pengaktifan pengetahuan sebelumnya sangat penting bila apa yang telah dipelajari
mahasiswa selalu dianalisis kaitannya dengan apayang dipelajari sekarang. Bila

dosen mengatahui pengetahuan mahasiswa sebelumnya, dosen

dapat

menggunakan pengalaman belajar tersebut untuk membangun pengertian baru.

Pengatahuan asal mahasiswa dapat diaktifkan dengan beberapa cara seperti
memberikan pertanyaan tentang apayang mereka ketahui melalui brainstorming,

melalui prediksi terhadap hasil suatu kegaitan, atau melalui pembentukan
beberapa kemampuan atau proses.

Savery dan Duffy (1996) membagi enam prinsip pembelajaran berdasarkan

konstruktivisme yaitu:

1.

Learning should be relevant
2. Instructional goals should be consistent with the learner's goal
3. Cognitive demands and tasks in the learning environment should be
consistent with cognitive demands and tasks for environment for which
the leamer is being prepared
4. Teachers' role is to challenge the students' thinking
5. Student's ideas should be tested against alternate views throught social
ne gotiation and co llaborative learnin g groups
6. Encourage metacognitive and refl ective activitiies

Kemudian Gray (2007) mengambarkan peranan dosen dalam kelas
pembelaj aran konstruktivis sebagai :
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A

constructivist teacher is able to flexibly and creatively incorporate
ongoing experiences in the classroom into the negotiation and
construction of lessons with small groups and individuals. The
environment is democratic, the activites are interactive and student
centered, and the students are empowered by a teacher who operates as a
facilitator/consultant

Menurut (Gray: 2007) pengajaran yang dapat digunakan untuk
membantu mahasiswa mengubah ide intuitif, secara ringkas dapat dilaksanakan
dengan cara sebagai berikut

1.

Pengajaran yang membantu mahasisiswa saling diskusi, melibatkan atau
mengembang ide mengenai topik yang dibahas di kelas.

2.

Pengajaran yang akan menyajikan ide-ide baru yang koheren dan konsisten
secara intemal yang apat

dimengerti, berkaitan dengan ide-ide yang

sudah

dimiliki mahasiswa dalam artian lebih luwes, praktis, dan berhasil guna

3.

Pengajaran yang dilakukan dengan mengurutkan materi pembelajaran topik-

topik yang tercantum dalam kurikulum dengan memperhatikan ide intuitif dan
pengetahuan yang dikembangkan sebelumnya oleh mahaisiswa.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu strategi mengajar
menerapkan model construktivist ialah penggunaan siklus

dari

tiga

untuk

belajar yang terdiri

fase, yaitu fase eksplorasi, fase pengenalan konsep, dan fase aplikasi

konsep. Fase eksplorasi yaitu fase menyediakan kesempatan bagi siswa untuk
mengemukakan gagasan-gagasan dan menganalisis alasan mereka membuat
gagasan. Fase kedua adalah fase yang dimulai dengan memperkenalkan konsep-

konsep yang ada hubungannya dengan fenomena yang akan dibahas dan
mendiskusikan fenomena tersebut. Fase ketiga adalah fase yang menggunakan
konsep-konsep yang telah diperkenalkan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Selain bentuk-bentuk yang. sederhana, tahap-tahapan tiap pembelajaran
secara eksplisit telah menggambarkan apayang harus dilakukan oleh dosen dalam

pembelajaran. Needham (1987) mengemukakan pengajaran berasaskan model
konstruktivisme terdiri dari 5 fasa sebagai berikut:

t6

Tabel
No.
I

1.

Fasa-Fasa Pengajaran Berasaskan Model Konstruktivisme

Fasa
2

Tuiuan/Kesunaan
J

I

Orientasi

Menimbulkan minat dan
menciptakan suasana
ketertarikan mahasiswa
terhadap pelajaran yang akan
dipelajari

il

Pencetusan
konsep

Supaya mahasiswa dan
dosen sadar tentang konsep

m

Penstrukturan
konsep
kembali

a. Penjelasan

dan
pertukaran

b. Penciptaan

situasi

terdahulu
Mewu judkan kesadaran
tentang konsep alternatif
yang berbentuk saintifik.
Menyadari bahwa konsepkonsep sebelumnya perlu
diubah, dikembangkan atau
diganti dengan konsep yang
lebih saintifik.
Mengenal dengan pasti
konsep-konsep altematif
masing-masing dan
memeriksa secara kritis
konsep-konsep tersebut
Menguj i kesalahan konsepkonsep semula

Kaedah
4

memaparkan fenomenafenomena oleh dosen, dapat
juga berupa penayangan
running program, hasil
simulasi, video sehingga
tuiuan tercaoai
Melakukan diskusi dalam
kelompok kecil, pemetaan
konsep.
Melakukan diskusi dan
mempelaj ari literatur dari
berbagai sumber secara
cermat dan teliti

diskusi dalam kelompok
kecil dan membuat laporan
hasil diskusi

diskusi, membaca, masukan
dari dosen

konflik
c. Pembinaan
konsep

baru
d. Penilaian

ry.

Penggunaan
konsep

v.

Renungan
kembali

Menyesuaikan,
mengembangkan atau
penukaran konsep semula
Menguj i kesalahan untuk
idea-idea vans dibina
Pengukuhan konsep yang
telah dibina dalam situasi
baru
Menyadari tentang
perubahan konsep siswa.
Mahasiswa dapat membuat
refleksi sejauh manakah
konsep awal mereka telah
berubah

Mengamati, eksperimen,
demonstrasi, dan lain-lain

Penulisan sendiri, membuat
algoritma, atau pengkodean
densan bahasa pemo graman
Penulisan sendiri, diskusi
dalam kelompok kecil,
catatan pribadi, membuat
algortima, pengkodean
dengan bahasa pemograman
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Fase orientasi bertujuan menimbulkan minat dan menciptakan suasana

ketertarikan terhadap pelajaran yaflg akan dipelajari dengan memaparkan
fenomena-fenomena pemograman oleh dosen. Orientasi dapat dilakukan dengan
penayangan hasil running program, tabel yang menarik, simulasi atau anemasi,

video, penjelasan aspek bisnis dari kemampuan pemograman, keuntungan lain
akan diperoleh dalam mempelajari pemograman dengan komputer. Orientasi

bertujuan agar mahasiswa tertarik mempelajari materi yang akan diberikan,
sehingg tujrran pembelajaran atau perkuliahan

tercapai.

Pada tahap pencetusan

konsep bertujuan agar mahasiswa dan dosen sadar tentang konsep terdahulu,
dimana konsep tersebut akan bermanfaat untuk membangun konsep-konsep yang

akan datang. Pada

fase

ini dosen menyediakan pengalaman belajar,

menginterprestasikan respon mahasiswa dalam bentuk
mahasiswa pada fase

ini adalah ikut

diskusi.

Aktivitas

serta dalam penemuan fenomena agar mereka

familiar dengan fenomena yang dihubungkan dengan situasi baru, mengajukan
pertanyaan tentang fenomena, membuat gambaran fenomena, mengklarifkasi

pantingnya konsep yang akan dipelajari, membuat algoritma atau langkahlangkah pemecahan masalah, dan kemudian dituangkan dalam kegiatan praktikum

di laboratorium.

Dalam fase penstrukturan kembali konsep, dosen diharapkan merancang
aktivitas yang sesuai untuk membantu mahasiswa mengubah ide awal mereka.
Mahasiswa diberi peluang untuk memaparkan konsep awal sendiri dan juga
konsep teman-teman mereka. Konsep baru yang dibangun mahasiswa sendiri
biasanya lebih mudah mereka terima, jika sekiranya idea ini mudah dipahami dan

berguna. Dalam fase penggunaan konsep, mahasiswa harus menggunakan
konsep baru mereka untuk menyelesaikan masalah dan menerangkan fenomena

yang berkaitan dengan konsep-konsep
fase terakhir, dimana dalam fase

mereka dengan konsep

baru.

ini

itu.

Fase renungan kembali merupakan

mahasiswa membandingkan konsep awal

Pada fase

ini mahasiswa didorong

untuk

meremrngkan kembali proses pembelajaran yang mengakibatkan perubahan
konsep mereka. Untuk memecahkan masalah Qtroblem solving) dalam proses
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pembelajaranpadaMaricopa community colleges dengan judul How do People
Solve Problems: a project of the Maricopa center for learning
mengungkapkan
establishment

of

7

&

instruction,

tahap pembelajaran yaitu: problem identification

and

constraints (define), preliminary ideas (generate), problem

refinement, analysis, decision (decide), implementation (implement) dan and
valuation (evaluate)

Tujuh langkah pemecahan masalah yang diungkapkan Maricope di

atas,

menegaskan bahwa dalam pembelajaran berdasarkan masalah harus didahului

dengan mengidentifikasi masalah dan mendefenisikan dengan hambatan yang

ditemui dalam mengidenfikasi masalah yang ditemui. Kemudian, dilanjutkan
dengan membangun ide-ide awal untuk memecahkan masalah dan diteruskan

dengan merumuskan masalah.. Setelah dilakukan analisis terhadap id-ide
pemecahan masalah yang ada, ditetapkan/diputuskan teknik pemecahan masalah

yang

dipilih.

Penilaiar/evaluasi harus dilakukan setelah ide pemecahan yang

diputuskan diimplementasikan. Pengimplementasian rencana pemecahan masalah
yang dikonsep tetap mengacu kepada analisis pemecahan masalah yang dibuat.

Berdasarkan uraian

di atas, dapat

simpulkan bahwa

pelaksanaan

pembelajaran constructivist teaching and learning berbasis algoritma merupakan

modifikasi dari pelaksanaan

6

tahap Maricopa community colleges yaitu

orientasi, pemusatan, penstrukturan kembali konsep menggunakan algoritma dan

implikasinya, penjelasan dan pertukaran, penciptaan situasi konflik untuk
penemuan dan formulasi permasalahan, evaluasi dan penggunaan konsep untuk

kondisi lain.

1.

Tahap orientasi berfungsi untuk menimbulkan minat dan menciptakan suasana

ketertarikan mahasiswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari dengan

memaparkan fenomena-fenomena pemograman dengan komputer dan
pentingnya pembelajaran pemograman komputer yang akan dilaksanakan.

Aktivitas mahasiswa pada tahap ini adalah mendengarkan penjelasan dosen
dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dosen. Pada tahap ini

t9

dengan mem-baca buku teks dan

modul dilaksanakan identifikasi masalah dan

ide pemecahannya.
mahasiswa melalui
2. Tahap pemusatan diawali dengan pemberian tugas kepada
yang akan dipelajari, kemudian melalui tayangan pada LCD
membaca materi

ditampilkan beberapa contoh model-model algoritma dan pengkodean
komputer, melakukan pengecekan terhadap model-model algoritma dan
pengkodean komputer. Dosen berusaha mengetahui pengetahuan awal

3,

dimiliki mahasiswa dengan menggunakan pertanyaan menggali.
dan
Pada tahap penstrukturan kembali konsep menggunakan algoritma
dan
implikasinya, dosen menyediakan pengalaman membangun pengertian

pengetahuan dengan metoda diskusi, memotivasi

mahasiswa,

ini
menginterprestasikan respon mahasiswa. Aktivitas mahasiswa padatahap
pertanyaan
adalah ikut serta dalam aktivitas mempelajari materi, mengajukan
tentang permasalahan yag ditemui pada pembuatan algoritma, mengambar

ulang dan menginterprestasikan algoritma dengan pengertian

sendiri'

Kemudian algoritma yang dibuat diimplementasikan untuk memecahkan
masalah dalam bentuk pengkodean komputer dengan bahasa Pascal di bawah
bimbingan dosen dan asisten.

4.

tentang
Pada tahap penjelasan dan pertukaran dosen memberikan penjelasan

kelemahan dan keunggulan algoritma yang

dibuat. Pada tahap ini

diperkenalkan model-model algoritma altematif

untuk

memecahkan

permasalahan yang sama. Mahasiswa diharapkan dapat memilih algoritma
yang mudah mereka pahami dan mudah mereka implemetasikan dalam bentuk
pengkodean dengan komputer. Pada tahap ini juga dilaksanakan diskusi tiga
er
ar ah, mahasi swa- do s en, mahas i swa-mahas i swa d an mahas i swa- sumb

b e I aj

ar

dalam rangka mendapatkan algoritma alternatif yang mungkin untuk konsep
pemecahan masalah.

5. Pada tahap penciptaan situasi konflik untuk penemuan

yaitu berupa penemuan

formulasi fenomena fisika, dosen memberikan permasalahan perrnasalahan
yang setara dengan algoritma yang telah ada untuk diselesaikan menggunakan
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algoritma yang sesuai, sehingga disini diberi keterampilan dalam mengambil
keputusan dan menguji ketepatan yang keputuan yang telah mereka ambil'
Kemudian pada tahap evaluasi terhadap keputusan yang diambil berdasarkan
hasil program yang telah mereka buat, apakah program yang dibuat dapat
menyelesaikan permasalahan yang diberikan'

6. Tahap evaluasi dan penggunaan

konsep untuk kondisi lain menggunakan

algoritma yang telah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan lain dengan
cara memodifikasi algoritma yang telah dipelajari'

E. Penilaian Aktivitas dan Hasil Belajar
Teknik penilaian untuk mengukur aktivitas mahasiswa

membangun

pengetahuan sendiri bersifat fleksibel dan bervariasi. Penilaian disini lebih

ditujukan pada mengakses proses belajar mahasiswa. Untuk

itu

penilaian

jurnal
dilakukan melalui pengamatan unjuk kerja mahasiswa, penilaian melalui
metakognisi yang dibangunnya, hasil ringkasan, laporan proyek dan tes dan lain-

lain.

Unjuk kerja mahasiswa yang diamati selama pembelajaran adalah: apakah

mahasiswa mencoba memecahkan masalah, apakah mahasiswa bekerja sama

dalam kelompok, apakah mereka dapat memberi atat menerima pendapat
temannya, apakah mereka membangun algoritma dengan baik, apakah mereka
menjelaskan kepada temannya hasil diskusinya

di depan kelas. Penilian dapat

dilakukan menggunakan check list yang mendeskripsikan kualitas unjuk kerja
atau bentuk tes.

penggunaan model tes merupakan suatu altematif cara penilaian pendekatan

constructivitism teaching and learning berdasarkan algoritma' Belajar dengan
pendekatan constructivitism teaching and learning berdasarkan algoritma
melibatkan lebih banyak proses berpikir divergen, untuk tes yang lebih cocok
digunakan adalah tes essay

(uraian). Melalui

tes essay kemampaun mahasiswa

dalam mengorganisir, mengkonstruksi, dan menggunakan informasi diperoleh
lingkungan belajar dapat diakses secara konprehensif. Tes semacam ini dapat
menantang mahasiswa mengeksplorasi jawaban secara terbuka, memecahkan
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masalah yang kompleks, dan menarik kesimpulan (Glencoe/McGraw-Hill)
Untuk maksud di atas, karakteristik asesmen yang dapat digunakan anlara lain;
meminta mahasiswa untuk menampilkan, menciptakan, menghasilkan dan
mengerjakan Sesuatu, meminta mahasiswa untuk memecahkan masalah,
menggunakan tugas-tugas yang mewakili aktivitas-aktivitas pembelajaran,
meninta mahasiswa mengaplikasikan materi yang dipelajarinya dengan dunia
nyata, dan membuat penskoran dengan pertimbangan tertentu.

Untuk menilai jawaban divergen mahasiswa dari tes essay digunakan rubrik
penilaian yang dimodifikasi dari Glencoe/l\4cGraw-Hil1, dengan kriteria seperti
terlihat Tabel 1 berikut:
Tabel 1: Kreteria Penskoran Jawab Tes Essay Mahasiswa
Skor

Kriteria

0

Tidak memberikan penielasan sama sekali
Memberikan penielasan. tetapi tidak benar sama sekali
Memberikan penielasan dengan ada kata kunci, tetapi tidak memadai
Mernberikan penjelasan dengan beberapa kata kunci dengan sedikit
penielasan atau hampir memuaskan
Mernberikan penjelasan dengan kata kunci benar dengan penjelasan,
ada cacatnva. oenielasan tidak saline berkaitan
Memberikan penjelasan dengan kata kunci tepat, penjelasan lengkap
dan saline berkaian.

1

2
a
J

4
5

Rubrik skoring

ini digunakan

untuk menentukan hasil belaiar, yang

bertujuan untuk menilai kapasitas pengusaan materi perkuliahan mahasiswa
selama mengikuti aktivitas pembelajaran.

Hal sesuai dengan pendapat Djamarah

Q994:a$ yaitu "hasil belajar adalah penilaian pendidikan tentang kemampuan
mahasiswa setelah melakukan aktivitas

belajar".

Penilaian dapat dilakukan

dalam bentuk angka-angka setelah menjalani proses pembelajaran. Jadi, apabila
mahasiswa telah mampu menjawab tes yang diberikan, dapat diarlikan bahwa

kemampuan atau pengetahuan mahasiswa telah baik dan proses pembelajaran
juga sudah berlangsung dengan baik.
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BAB

III

METODA PENELITIAN

A* Jenis Penelitian
Penelitian tindakan kelas

(c/as

sroom action reseach) dibuat dalam bentuk

deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghendaki terjadinya perubahan dalam situasi
tertentu. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian tindakan kelas ini adalah model
spiral Kemmis dan McTaggart (Kasbolah: 1999).

B.

Subjek Penelitian
Sebagai subjek penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Fisika Program Studi
Pendidikan Fisika yang mengikuti perkuliahan Dasar-Dasar Pemograman Komputer
pada semester Juli-Desember 2007. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib
untuk mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian

ini

dilaksanakan semenjak

Desember 2007, dengan melibatkan

2

9

September 2007 sampai dengan

orung Dosen dan

2 orang asisten mahasiswa

untuk praktikum. Penelitian dilaksanakan setiap hari Senin jam 15.40

-

17.20 di

nrang kuliah FMIPA I-INP C.11 dan pada hari Kamis Jam 07.00- 8.40, 13.20
15.00, dan 15.00

-

-

16.40.

D. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian dibagi atas empat tahap yaitu perencalaan, pelaksanaan

tindakan, pengamatan dan reflekasi. Kegiatan

Disain penelitian yang akan dilakukan adalah

ini

dilaksanakan dalam

2

siklus.

:

1.

Mengkaji kurikulum Dasar-dasar Pemograman Komputer

2.

Membuat Algoritma pemrograman dalam bentuk bagan alir yang akan diberikan
pada setiap perkuliahan.

3. Membuat tugas rumah untuk setiap kali pertemuan
4. Memilih buku ajar yang sesuai dengan topik yang terdapat dalam kurikulum.
Masing-masing tahap dapat dijelaskan sebagai berikut:

Z3

1. Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan sebelum penelitian adalah sebagai berikut:
a.

Diskusi tentang silabus matakuliah.

b.

Diskusi tentang materi perkuliahan

c.

Diskusi tentang bentuk kegiatan perkuliahan yang akan dilaksanakan

d.

Membuat modul praktikum

e.

Diskusi tentang langkah-langkah untuk menanggulangi masalah yang
ditemukan dalam pelaksanaan perkuliahan semester sebelumnya.

Memberi penyegaran kepada asisten tentang pelaksanaan praktikum yang
akan dilaksanakan.

g.

Menyiapkan perangkat perkuliahan seperti hand out dan bahan ajar

2. Tindakan
Tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini terbagi atas2bagian yaitu
tindakan dalam kelas dan tindakan di laboratorium.

a.

Dalam Kelas

1) Dosen memberikan informasi tentang atur main dalam

perkuliahan

meliputi ruang lingkup perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, pemberian
tugas, tugas praktikum, penilaian yang bobot penilaian didiskusikan
dengan mahasiswa sebagai tfuap orientasi.

2) Mengumpulkan tugas terstruktur sebelum kuliah dimulai

dan

mendiskusikan tugas yang tidak dipahami mahasiswa

3) Menciptakan suasana

agar mahasiswa siap mental untuk menghadapi

topik yang akan dijelaskan.

4) Dosen menyampaikan

beberapa fenomena

yang dijawab

selama

perkuliahan berlangsung dan menyampaikan langkah-langkah yang harus

dilakukan memecahkan masalah dengan komputer dengan mengunakan

LCD, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan mengali tentang
pengetahuan awal mahasiswa. Dosen memancing mahasiswa untuk

mengembangkan

ide melalui perancangan algoritma berdasarkan

formulasi yang telah dibuat, sebagain tahap pemusatan.
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5) Dosen mengajukan pertanyaan

menantang untuk fenomena pernograman

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan problem
solving, sehingga mampu membuat

.

6) Menjelaskan topik yang akan dibahas dalam pokok bahasan
pemrograman berdasarkan konflik kognitif yang telah terbentuk
berdasarkan pengalaman sewaktu praktikum dan mengerjakan tugas.

7) Memberikan bagan alir atau algoritma lengkap

dan tidak lengkap dari

topik yang dibahas kepada mahasiswa. Diagram alir atau algoritma yang

tidak lengkap harus disempurnakan oleh mahasiswa, sebagai tahap
penstrukturan kembali konsep menggunakan algoritm a atau diagram alir.

S) Memberi keterangan singkat tentang sasaran yang akan dicapai

pada

nomor (7) di atas, sebagaitahap penjelasan dan pertukuran

9) Pada akhir perkuliahan diberikan

tugas terstruktur untuk pertemuan

selanjutnya untuk mencipkan konflik kognitif baru untuk melakukan
formulasi permasalahan.
10)

Memberi tugas mahasiswa untuk membuat algoritma

untuk

menyelesaikan permasalahan fisika, sebagai pencipaan konflik kognitif
baru.

ll)Dosen memberikan tugas mandiri dan tugas terstruktur dalam bentuk:
penelusuran bahan pada intemet, menganalisis algoritma,
mensimulasikan algoritma secara analitik, sebagai tahap penggunaan
konsep pada kondisi lain.

12)Dosen memberikan ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian
praktikum dan bersama asisten membimbing mahasiswa membuat tugas

proyek pemograman yang dibuat secara berkelompok. Pada setiap
praktikum kemajuan belajar mahasiswa dibuat dalam bentuk fortofolio.

b.

Di Laboratorium
1). Menyuruh mahasiswa melaksanakan praktek di bawah bimbingan asisten
berdasarkan petunj uk praktikum

2). Instruktur (dosen) memberikan penjelasan seandainya ada mahasiswa
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yang ragu tentang bagan alir yang diberikan, sebagai bentuk lain dari
tahap penj elasan dan penstrukturan.
3).

l0 menit sebelum waktu praktikum

selesai, instruktur memeriksa program

yang dibuat oleh mahasiswa dan mendiskusikannya tentang kesulitankesulitan yang dialami, sebagai bentuk lain penggunaan konsep untuk
kondisi lain.
4). Dosen atau asisten memberi tugas

terstruktur jika seandainya program

yang dibuat belum selesai atau tidak sesuai dengan sasaran, sebagai tahap
evaluasi dan penggunaan konsep.
3. Observasi

Observasi dilakukan pada tiga kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan
pembelajaran atau perkuliahan

di dalam kelas,

kegiatan praktikum di

laboratorium Fisika Komputasi Jurusan Fisika FMIPA LINP, dan kegiatan
dalam mengerjakan tugas terstruktur.

a. Aktivitas

mahasiswa pada pembelajaran di kelas

Aktivitas belajar mahasiswa pada pembelajaran di kelas diobservasi
langsung oleh

tim peneliti sewaktu

perkuliahan berlangsung.

Aktivitas yang diamati adalah :
1

)

Aktivitas menyelesaikan permas alahan yang diberikan

2) Aktivitas dalam berdiskusi
3) Aktivitas mempresentasikan

b.

hasil diskusi di depan kelas.

Aktivitas mahasiswa pada pembelajaran melalui praktikum di
Laboratorium Fisika Komputasi Jurusan Fisika FMIPA UNP
Aktivitas belajar mahasiswa pada pembelajaran atau praktikum di
laboratorium diobservasi langsung oleh

tim peneliti

sewaktu

praktikum berlangsung. Aktivitas mahasiswa yang diamati adalah

1) Aktivitas

:

membuat program pada komputer

2) Aktivitas menganalisa kesalahan pemogram dengan komputer
3) Aktivitas memodifikasi program
4) Aktivitas menyelesaikan keseluruhan tugas praktikum
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Aktivitas mahasiswa pada kegiatan mengerjakan tugas
terstruktur.
Kegiatan mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur diamati atau

dipelajari berdasarkan hasil pemeriksaan tugas terstruktur yang
dikumpulkan dan keaslian tugas dipantau saat tutorial perbaikan tugas
yang dikerjakan salah saat praktikum.

1) Aktivitas

membuat algoritma

2) Inovasi dan kreativitas membuat algoritma
3) Aktivitas membuat program atau pengkodean
4) Jumlah tugas dibuat persis sama indikasi menyontek
5) Jumlah tugas dibuat persis sana indikasi berdiskusi
Data tentang aktivitas belajar mahasiswa tersebut, setiap kali perlemuan

ditabulasi dan diinterprestasikan untuk mengetahui apakah aktivitas itu
rendah, sedang atau tinggi.

d.

Sikap mental
Sikap mental mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dapat diketahui
dengan cara:

1) Wawancara dengan beberapa orang selama dan setelah perkuliahan
2) Angket yang diberikan kepada mahasiswa.
Data tentang sikap mental mahasiswa terhadap materi dan
pelaksanaan praktikum dapat dipakai untuk mengetahui apakah secara

umum mereka tidak senang, kurang, atau tidak senang. Data ini dapat

dipakai untuk melihat apakah dengan pemberian algoritma

dapat

meningkatkan minat mahasiswa dan rasa senang terhadap pemrograman
komputer.

e.

Hasil Belajar
Hasil belajar mahasiswa diperlukan hanya untuk melihat apakah
dengan pemberian tindakan yang diberikan akan dapat meningkatkan

hasil belajar mahasiswa. Hasil belajar ini diperoleh melalui tes pada
akhir setiap siklus.
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4. Refleksi

Pada bagun

ini

dilakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah

dilakukan, catatan lapangan, dan mendengarkan masukan dari asisten
praktikum dan masukan dari mahasiswa peserta kuliah. Hal ini dilakukan

dalam mendapatkan tanggapan mahasiswa pelaksanaan perkuliahan.
Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap format observasi untuk
mengetahui efektivitas, keberhasilan dan hambatan disisi mahasiswa
terhadap tindakan yang telah dilakukan.

Kemudian evaluasi terhadap angket yang diisi mahasiswa untuk
memperoleh tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran yang telah

dilakukan. Seterusnya adalah evaluasi terhadap hasil belajar yaitu

berupa

test hasil belajar

Di

dalam penelitian

ini diperlukan analisis reflektif yang berguna

untuk melihat kelemahan-kelemahan apa yang ditemukan mahasiswa
selama berlangsungnya pengajaran terutama tentang membaca algoritma

dan pembuatan program siklus

I. Analisa permasalahan

yang ditemukan

pada siklus I, digunakan untuk merancang tindakan pada siklus II..

E. AIat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini berupa format-format yang dapat
digunakan dalam mencatat proses yang terjadi selama perkuliahan berlangsung.

Alat pengumpul data yang dimaksud adalah :

1.

Format observasi
Format observasi dikembangkan untuk melihat bagaimana aktivitas belajar

mahasiswa. Format observasi berguna

untuk mengetahui

kesesuaian

pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang disusun sebelumnya.
Observasi bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tindakan yang
berlangsung dapat menghasilan perubahan yang diinginkan. Melalui observasi
diharapkan dapat mengetahui adanya perubahan positif atau perubahan negatif

sedini mungkin dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan kisi-kisi

aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran constructivist teaching and learning

28

berbasis algoritma yang telah dijelaskan pada bab

II

dikembangkan sub

pengamatan. Format observasi dibagi atas tiga bagian yaitu format observasi
untuk perkuliahan, praktikum dan pemeriksaan tugas. Sub pengamatan tersebut
adalah sebagai berikut:

a. Aktivitas mahasiswayattgdiobservasi

pada pembelajaran di kelas adalah:

1). Aktivitas menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan diskriptor

o
o
o
o

mendefenisikanmasalah
membuat rumus/formula dari permasalahan
membaca algoritma atau diagram alir
menggunakanalgoritma
dengan diskriptor
mendiskusikan algoritma atau diagram alir yang diberikan

2). Aktivitas dalam berdiskusi

o
o
o
o

kesungguhandalamberdiskusi
memberikan PendaPat
menerima pendapat anggota diskusi

3). Aktivitas mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas
o jumlah mahasiswa menampilkan hasil diskusi ke depan kelas.
pada praktikum di Laboratorium Fisika Komputasi
Jurusan Fisika FMIPA IINP diobservasi adalah :

b. Aktivitas mahasiswa

1). Aktivitas membuat program pada komputer dengan diskriptor
mengganti tiPe data
mengganti sintaks

o
o
o

menggunakan algoritma untuk membuat program

2). Aktvitas menganalisa kesalahan program dengan diskriptor
o menemukan kesalahan
o menemukan kesalahan logika
o membetulkankesalahan
2). Aktivitas memodifikasi program dengan diskriptor
o mengganti variabel
o menggantirumus/formula
o mengganti logika
4). Aktivitas menyelesaikan seluruh tugas praktikum dengan diskriptor
o Kecil dati 50o/o tugas harus diselesaikan
o 50% - 80Yo datitugas yangharus diselesaikan
o Besar dari 80% dari tugas yang harus diselesaikan
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c. Aktivitas mahasiswa dalarn mengerjakan tugas terstruktur yang dipantau
berdasarkan tugas kumpulkan mahasiswa yang diobservasi adalah
1).

:

Aktivitas membuat algoritma dengan diskriptor
o sistimatikaalgoritma

o
o

kerapian penulisan
orisinalitas karya

2). Aktivitas menuliskan logika pemecahan masalah dengan diskriptor
o sistimatika berpikir
o kemudahan dipahami
o saling berkaitan dan kesinambungan
3). Inovasi dan kreativitas membuat algoritma dengan diskriptor
o Keberagaman diagram alir
o Fleksibelitas diagram alir
o Kesederhanaan dan mudah ditelusuri
4). Aktivitas membuat program atau pengkodean dengan bahasa pascal
dengan diskriptor:
o menggunakan tipe data
o menggunakan sintaks
o kemudahan untuk ditelusursi
o kesuaian dengan algoritma
5). Jumlah tugas persis sama/ indikasi nyontek
6). Jumlah tugas persis sama/ indikasi diskusi

2. Catatanlapangan
Catatan Lapangan merupakan jurnal harian dosen yang ditulis bebas untuk

mencatat bagaimana setting pembelajaran yang telah ditaksanakan. Catatan
lapangan memuat

o
o
o

:

perencanaan harian
pelaksanaan

hasil observasi dan refleksi yang dilakukan oleh dosen setelah berdiskusi

di dalam kelompok peneliti. Hasil observasi dari catatan lapangan

akan

dipaparkan dalam bentuk narasi pada laporan penelitian nantinya.
3. Tes Hasil Belajar
Tes hasil belajar dilakukan pada setiap akhir siklus dan tes pada akhir jadwal

penelitian mencakup semua materi perkuliahan. Hasil tes digunakan sebagai
data pendukung dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Bentuk soal
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tes hasil belajar berupa soal pemahaman mahasiswa tentang komputer dan
peranannya, merakit program berdasarkan diagram

aiir yang diberikan,

pembuatan algoritma penyelesaian masalah yang diberikan.

F. Teknik Analisis Data

1.

Analisis Hasil Observasi

Analisis hasil observasi dipaparkan dalam bentuk diagram batang tentang
aspek yang diobservasi. Pembuatan grafik batang dilakukan dengan
menggunakan Microsoft

Excell. Data aktivitas mahasiswa dalam

pembelajaran adalah berupa persentase

yaitu dengan

membandingkan

aktivitas yang muncul terhadap jumlah mahasiswa dalam kelas. Kriteria
keaktifan mahasiswa dikelompokan menjadi empat kriteria yaitu:

i.
2.
a
J.

4.

2.

o < skor <:25 0Z
25 o < skor <: 50 oZ
50 o/o < skor <:75 %o
75 Yo < skor <: I00 %
0

Tergolong sedikit sekali
Tergolong sedikit
Tergolong banyak
Tergolong banyak sekali

Analisis Catatan Lapangan
Catatan lapangat dianalisis dengan cara mengambil sari dari seluruh catatan

dalam bentuk isi singkat. Narasi diarahkan untuk mengungkapkan segi-segi
kebaikan dan kelemahan pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan.

3.

Analisis Hasil Belajar.

Analisis hasil belaj-ar dilakukan dengan statistik deskriptif untuk melihat
keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran. Statistik deskriptif yang
digunakan meliputi rata-rata, simpangan baku, skor tertinggi dan terendah.

6. Analisis Reflektif
Analisis reflektif dilakukan untuk melihat pelaksanaan pembelajaran
sehubungan dengan kepuasan

peneliti dalam usaha mencapai

tujuan

pembelajaran yang diharapkan, artinya apakah perlakuan dalam pembelajaran

"bagaimana" yang telah mencapai hasil "seperti apa" perlakuan yang baik,
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serta bagaimana usaha atau perlakuan pembelajarun
berikutnya sehingga apa

yang diharapkan dalam penelitian dapat terwujud.
Jadi analisis reflektif
berfungsi untuk untuk menentukan perencanaan
lanjut dari suatu siklus
ke

siklus berikutnya.
Pada kegiatan

ini diadakan evaluasi berdasarkan format observasi, untuk

mengetahui efektivitas, keberhasilan dan hambatan
pendekatan constructivism

teaching and learning berbasis algoritma terhadap
pemberajaran yang
dilakukan. Evaluasi terhadap hasil belajar atau kemampuan

mahasiswa dalam
membangun pengetahuannya berguna untuk
mendapatkan gambaran tentang
sejauhmana mahasiswa telah melaksanakan
langkah-langkah pembelajaran
pendekatan constructivism teaching
and leorningberbasis algoritma. Evaluasi
terhadap angket yang diisi mahasiswa, berguna
untuk memperoreh tanggapan
mahasiswa terhadap pembelajaran yang telah
dilaukan.
Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan akan diperoleh
kekuatan, kelemahan
serta hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan
pembelajar an padasiklus I.
Hasil evaluasi siklus I dijadikan sebagai pedoman perbaikan
tindakan untuk

menyusun

pola

pelaksanaan peningkatan aktivitas mahasiswa
dalam
pembelajaran Dasar-dasar pemograman
Komputer pada siklus II.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAI\
siklus I dan
dengan masa orientasi, pelaksanaan
diawali
penelitian
Pelaksanaan
2007 yang
pada semester Juli-Desember
dilaksanakan
Penelitian
II.
pelaksanaan siklus
2 minggu
er 2007 ' orientasi dilaksanakan selama
dimulai pada hari Senin 10 Septemb
setiap minggu
satu kali pertemuan pra penelitian'
dengan 2 kali orientasi dan
berupa
hari Senin untuk kegiatan pemberajaran
karidimana
2
an
dilaksanak
perkuliahan
praktikum yang
Kamis untuk pembelajaran melalui
hari
dan
kelas
di
klasikal
teori secara
mendapat satu
kegiatan praktikum setiap mahasiswa
Pada
praktikum'
seksi
3
dibagi atas
minggu ke-7 dan
mulai minggu ke-3 sampai dengan
dilaksanakan
I
siklus
komputer.
Siklus I
sampai dengan minggu ke-1'2'
ke-9
minggu
mulai
siklus II dilaksanakan
dengan buran Ramadahan,
peraksanaan siklus I bertepatan
d,aksanakan 5 minggu karena
menjadi 40 menit'
dimana jam perkuliahan diperpendek

A.

Masa Orientasi
tujuan perkuliahan yang
perkuliahan pertama diawali dengan penyampaian
ini disampaikan
semester' Pada pertemuan pertama
akan dilaksanakan selama satu

jugasilabus,sistempenilaiandanatwanperkuliahan.Dosenbersamamahasiswa
menetapkansistempenilaiandanbobotsetiapkomponenpenilaian.Bobotsetiap
komponenpenilaianakanmenentukanperlaksanaanperkuliahan.Denganadanya
diharapkan
antara mahasiswa dengan dosen
aturan perkuliahan yang disepakati
baik'
kondisi perkuliahan dapat berjalan dengan

Padaminggupertamaperkuliahanterdapatduakalipertemuanuntuk
pembelajaranteoriSecaraklasikaldalambentukceramahdantanyajawab.Materi
Metoda
dan menggunakan LCD proyektor'
kuliah disampaikan dengan power point
dengan meninjau
dengan pendekatan pertanyaan mengali'
tanyajawab dilaksanakan

sejauhmanapengetahuanmahasiswatentangkomputer(perangkatketas,perangkat
lunak, manusia sebagai Pengguna)'

memberikan pertanyaansetiap pertemuan, pembelajaran dimulai dengan
pengertian
agar mahasiswa membangun
pertanyaanterbuka yang bersifat menggali

JJ

berdasarkanpengetahuanyangmerekamiliki.Berdasarkaninformasiataupendapat
yangdikemukakanmahasiswa,dosenbersamamahasiswamembuatalgoritmauntuk

menjawabpertanyaan-pertanyaanyangtelahdiajukansebelumnya.Selanjutnya

mahasiswadibimbinguntukmenyelesaikanpermasalahanmelaluipembuatan
plogramdenganmengikutilangkah-langkahkerja;mernbuatrumusanmasalah,
membuatalgoritmaataudiagramalirdanmembuatpengkodeandalambahasaPascal.
Materipembelajaranpadasaatorientasiadalahkomponenatauperangkatkomputer,
data'
diagram alir serta tipe
algoritma dan

Pelaksanaanpembelajaranmelaluipraktikum,mahasiswadiberitugas
mengerjakanpengkodeankomputer(program)denganbahasaPascalmengacukepada
kajian
langkahkerjadanmateriyangterdapatmodulpraktikumyangdiberikan.Tugas
dibuat dalam bentuk

yang
tugas pendahuluan
terstruktur modul merupakan
dikumpulkan
alir. Tugas pendahuluan
aatandiagram
algoritm
sintaks dan pernbuatan

sebelumpraktikumdimulaidanlangsungdikoreksiolehSeolangDosen.Untuk
pemantapkanpemahalnanmahasiswa,dosensetelahmemeriksatugaspendahuluan

memanggil3atau4orangmahasiswauntukmendiskusikantugasyangtelahdibuat
tersebut'
pendahuluan
jawaban yang benar dari tugas
dan menjelaskan
adalah:
pada masa orientasi
Beberapa ha1 yang terlihat

a.

pembuatan
mengerti langkah-langkah
belum
yang
mahasiswa
Masih ada

algoritma,diagramalir,danpenulisanpengkodeandalambahasaPascal.Halini

terlihatsaatmahasiswadisuruhmendiskusikanpemecahanmasaiahyang
diberikan.Mahasiswaumumyabelumsempurnamembuatalgoritma,diagram
alirdanpengkodeandenganbahasaPascal,sertabelumberanimengungkapkan
papan tulis atau pada komputer'
ide secara terbuka ke

b.Setelahdilakukanwawancaladenganbeberapaorangmahasiswa,meteka
menyatakanbahwadosenterlalucepatmemberikanmateri,sehinggamereka

kesulitandalammemahamidankurangwaktuuntukmencatat.Merekajuga
mengatakanbahwatugasrumahterlalubanyak,dandosenterkesanagaksulit
menerimakesalahanyangdilakukanmahasiswa.Akibatnyamahasiswamelasa
terbebani dalam Perkuliahan'
t
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c.

d.

Mahasiswa belum terbiasa bekerja mandiri'
menyontek tugas temannya dan
Masih banyak mahasiswa mempunyai kebiasaan

tidak akan diperiksa oleh dosen'
mereka beranggapan bahwa tugas yang diberikan
e.

peranan tugas awal yang di
Masih banyak mahasiswa yang belum memahami
mahasiswa mengerjakan
pada modul praktikum dan hand out. Ada kesan
berikan

program yang dibuat di computer
tugas terstruktur asal siap, indikasinya adalah
dimana tugas awal umumnya
sama dengan yang dibuat pada kertas tugas,

tidak

hasilnya menjadi salah'
benar, tetapi setelah ditulis pada komputer

B. Diskripsi Hasil Penelitian Siklus I
secala umum hasil
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan,
mahasiswa dalam pembelajaran
pengamatan pada siklus I yang mencakupi aktivitas
tugas terstruktur di rumah dan
di kelas, praktikum di laboratorium dan mengerjakan
constructivist teaching and
hasil belajar setelah pembelajaran dengan pendekatan
siklus I dimulai minggu ke-3
learningberbasis algoritma dilaksanakan. Pelaksanaan
pembelajaran pengenalan editor Pascal'
sampai dengan minggu ke-7 dengan materi
program pembantu'
input output program, pengulangan dan kondisional serta

1.

Perencanaan
sesuai dengan
Rencana tindakan selama proses pembelajaran telah disusun
dijelaskan dalam bab
rumusan masalah dan tinjauan pustaka sebagai mana telah
melalui
Fokus rencana penelitian ini adalah pada pemecahan masalah

III.

alir dan pengkodean dengan Pascal dengan
pendekatan constructivism teaching and learning berbasis algoritma'

pembuatan algoritma, diagram

pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran secara teoritis di kelas
berdasarkan tugas
dan praktikum secara individual di laboratorium serta tutorial

terstruktur yang telah dikerjakan mahasiswa'
pada
Berdasarkan kelemahan yang terlih at pada saat orientasi, pembelajaran

siklus I dilaksanakan dengan memperhatikan hal seperti berikut ini:
a. Sewaktu pembuatan algoritma, diagram alir dan penulisan pengkodean dalam
bahasa pascal, dimulai dengan pemberian contoh dan penjelasan secara
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perlahan. Selanjutnya mahasiswa disuruh merancang algoritma, diagram alir
dan penulisan pengkodean program dalam bahasa Pascal dengan berdiskusi
dengan teman disekitar tempat duduknya. Kegiatan

ini

bertujuan

agar

mahasiswa mampu membangun pengetahuanya sendiri. Setiap pembuatan

program atau penulisan pengkodean plogram selalu didahului

dengan

pembuatan algoritma.
b.

Mahasiswa diminta mendiskusikan setiap permasalahan yang diberikan
dengan teman disekitar tempat duduknya

Mahasiswa diberikan

4 sampai 7 soal tugas terstruktur untuk dikerjakan

dirumah. Tugas terstruktur merupakan satu kesatuan dengan hand out yang
diberikan kepada mahasiswa.
d.

Untuk menghilangkan ketegangan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan,
pembicaraan didahului dengan banyolan-banyolan sederhana, untuk
menciptakan kondisi yang menyenangkan.

e.

Untuk mengurangi mahasiswa yang menyotek, kepada mahasiswa tugasnya
persis sama dengan tugas temannya, kepada mahasiswa yang bersangkutan

diminta menjelaskan kembali. Bagi yang ketahuan menyontek disuruh
mengulangi tugas tersebut, mengurangi nilai tugas apabila aktivitas yang sama
mereka ulangi.

2. Pelaksanaan/Tindakan
Sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah dijalaskan pada

bab

III,

dimana perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran secara

teoritis di kelas dan praktikum secara individual di laboratorium Fisika Komputasi
Jurusan Fisika FMIPA LINP dan tutorial berdasarkan tugas terstruktur yang telah
dikerjakan mahasiswa.

^.

Pembelajaran Secara Teoritis di Kelas
Sesuai dengan rencana tindakan yang telah diuraikan pada Bab III,
tahap-tahap pelaksanaan perkuliahan dengan pendekatan constructivism
teaching and learning berbasis algoritma adalah sebagai berikut:
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mengumpulkan tugas
1) Pembel aixart dimulai dengan
agar mahasiswa siap mental
menciptakan suasana nyaman
terstruktur'

Kemudian

untukmenghadapitopikyangakandijelaskan,sebagaitahaporientasi.

2)Dosenmemberikanpertanyaanpembuka,untukmengantarmahasiswa
untukmempelajarimateriyangsesuaidengansilabusyangdigunakan.
yang dijawab
beberapa fenomena
menyampaikan
dosen
3) Selanjutnya
dan menyampaikan langkahJangkah
selama perkuliahan berlangsung
pemograman
memecahkan masalah melalui
yang harus dilakukan untuk

komputerdenganmenggunakanLCD'kemudiandilanjutkandengan
dengan pengetahuan awal
pettanyaan menggali yang berhubungan
mahasiswa.

4)Dosenmemancingmahasiswauntukmengembangkanidemelalui
pelancanganalgoritmaberdasarkanformulasiyangtelahdibuat.

5)Selanjutnyadosenmengajukanpertanyaanmenantangyangberhubungan
untuk mengembangkan kemampuan
dengan fenomena pemograman
solving, sehingga mampu membuat
berpikir kritis, kemampuan problem
dengan bahasa Pascal Turbo'
perencanaan program atau pengkodean

QKemudiandosenmenciptakankonflikkognitifberdasarkanfenomena
yangdihadapimahasiswadalamkehidupansehari-hariyangberhubungan
dalam perkuliahan dan sewaktu
dengan topik yang akan dibahas
praktikum dan mengerjakan tugas'

7)Dosenmendiskusikanbersamamahasiswacalamembuatalgoritmaatau
diagramalirdaritopikyangdibahas.TidakSemuaalgoritmadidiskusikan
harus
Algoritma yang belum lengkap
dengan tuntas di dalam kelas'
disempurnakanolehmahasiswadiluarjamperkuliahansebagaitugas.

8)Berdasarkanalgoritmaataldiagramalirtelahdidiskusikan,mahasiswa

diajakuntukmembangunsebuahproglamdalampengkodeandalam
yang benar secara operasional pada
bahasa pascal dengan sintak
komputer.Programyangtelahdibuatlangsungdicompileuntukmelihat

kesalahansintakspomogramandanrunninguntukmelihathasil

)l

pemograman dan kesalahan logika'
e)

Padaakhirperkuliahanmahasiswadiberitugasterstrukturyang
berhubungandengantopikyangsudahdibahasdantopikyangakan
Tugas yang diberikan berbentuk:
dibahas pada pertemuan selanjutnya'
penelusuranbahanpadapadareferensilain,menganalisisalgoritma,
mensimulasikan algoritma secara analitik'

b.

di Laboratorium
Pembelajaran Melalui Praktikum
pada proses pembelajaran
LangkahJangkah pelaksanaan tindakan
sebagai berikut:
melalui praktikum di laboratorium adalah
pendahuluan'
1) Asisten mengumpulkan tugas

di bawah
2) Mahasiswa melaksanakan praktikum
yang telah diberikan seminggu sebelum
berdasarkan petunjuk praktikum
bimbingan

asisten

praktikum.Praktikumdilaksanakanselamal00menitperminggu,
satu komputer'
dimana setiap mahasiswa mendapat

3)Salahseorangdosenlangsungmemeriksatugaspendahuluanyang
dikumpulkandanmemanggil3atal orangmahasiswayangmempunyai
kesalahan persis sama'
tugas pendahuluan yang msmpunyai

maksud jawaban tugas yang
4) Mahasiswa diminta untuk menjelaskan

merekaberikan.Apabilamerekadapatmenjelaskantugastersebut
dengan baik diberi nilai baik'

5)Kemudiandosenmenjelaskanjawabanyangbenardaritugastersebut
langsungpadalembarantugaspendahluantersebut.Apabilamahasiswa
mereka disuruh mengulangi
membuat kesalahan terlalu banyak, kepada
minggu berikutnya'
membuat kembali tugas tersebut dan dikumpulkan

6)Mahasiswaharryadiberi3kalikesempatanuntukmenanyakanjawaban

setiapjeniskesalahanselamapraktikum.Mahasiswayangtelah

melakukan3kalikesalahanyangSama,tetapibelumbisa
membetulkannyasendiri,tetapditunjukkansetelahmendapatsanksi
pengurangannilaiatauhukumanringanlainnya.Halinibertujuanagar
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mahasiswa memperhatikan setiap apa yang telah diajarkan dan
memperhatikannya dengan seksama.

7) Instruktur (dosen atau asisten) memeriksa program yang dibuat oleh
mahasiswa

8) Mendiskusikannya tentang kesulitan-kesulitan yang dialami setiap kali
selesai menyelesaikan sebuah program.

9) Mahasiswa diberi tugas terstruktur jika seandainya program yang dibuat
belum selesai atau tidak sesuai dengan sasaran.

3.

HasilPengamatan/Observasi
Lembaran observasi disusun sesuai dengan pendekatan constructivism
teaching and learningberdasarkan algoritmayangtelah dijelaskan pada bab III.
Secara garis besar lembaran

terdiri 3 yaitu lembaran untuk mengamati aktivitas

mahasiswa dalam pembelajaran secara teoritis

di kelas, aktivitas mahasiswa

dalam pembelajaran melalui praktikum di laboratorium Fisika Komputasi Jurusan

Fisika FMIPA IINP dan lembaran untuk mengamati tugas terstruktur (tugas
pendahuluan atau tugas rumah secara teoritis). Aktivitas yang diam ati pada
pelaksanaan pembelajaran

di

kelas adalah akitivitas menyelesaikan masalah

diberikan dan aktivitas dalam berdiskusi. Aktivitas yang diobservasi pada
pembelajaran melalui praktikum di laboratorium adalah aktivitas menganalisa
kesalahan, aktivitas memodifikasi program, aktivitas membuat program pada

computer dengan bahasa Pascal Turbo, jumlah mahasiswa menyelesaikan
praktikum sesuai dengan jadwal. Kemudian aktivitas yang diobservasi pada tugas

yang dikerjakan mahasiswa adalah aktivitas membuat algoritma program,
aktivitas menuliskan langkah-langkah pemecahan masalah, inovasi dan kreativitas
membuat diagram alir, dan aktivitas membuat program atau pengkodean dengan
bahasa Pascal, aktivitas menyelesaikan masalah pemograman computer, jumlah

tugas yang persis sama/indikasi nyontek dan jumlah tugas yang persis
sama/indikasi diskusi. Diskriptor untuk masing aktivita.s yang diam ati dapat
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dilihat pada Lampiran

2.

Hasil pengamatan pada siklus

I

dapat dinyatakan

sebagai berikut:
a.

Aktivitas Mahasiswa Saat Pelaksanaan Pembelajaran Teori di Kelas

Hasil observasi terhadap perkembangan diskriptor keterlibatan
mahasiswa setiap aktivitas pada pelaksanaan pembelajaran di kelas pada
siklus I adalah seperti Tabel2 berikut:
Tabel 2: Keterlibatan Mahasiswa pada Setiap Diskriptor Aktivitas Belajar Saat
Pembelajaran Secara di Kelas Setiap Pertemuan Siklus I
No
1

Jenis AktivitaslDeskriptor

IV

V

VI

t4

13

t7

21

t6

VT

2A

18

23

28

n^
)Z

l5

18

23

27

25

d. menggunakan algoritma

2

8

7

5

15

Aktivitas mahasiswa dalam berdiskusi
a. mendiskusikan alsoritma yans diberikan

18

23

22

19

30

t6

25

22

19

25

21

25

22

30
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23

25

22

27

z-)

2

t
J

-)

b. membuat rumus/formulasi permasalahan
c. membaca alsoritma atau diaeram

alir

b. kesunseuhan dalam berdiskusi
c. memberikan pendapat
a
J

ilI
Aktivitas menyelesaikan masalah vans diberikan
a. mendefenisikan masalah

2

Jumlah Mahasiswa
Terlibat setiap Pertemuan

d. menerima pendapat anssota diskusi
Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kedepan

0

0

Perkembangan keterlibatan mahasiswa dalam setiap diskriptor aktivitas belajar

mahasiswa dalam pembelajaran teori

di kelas Tabel 2

dalam persentase setiap

pertemuan digambarkan seperti Grafik 1:
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Aktivitas menyelesakan masalah yang dberikan
mendefeniskan masalah
membuat rumus/formulasi permasalahan

o

membaca algoritma atau diagram alir

o.

sq
L

menggunakan algoritma

Aktivitas mahasiswa dalam berdiskusi

a

mendiskuskan algoritma yang diberkan

-v

kesungguhan dalam berdiskusi

memberkan PendaPat

o

menerima pendapat anggota diskusi

m

Mahasiswa mempresentasftan hasil diskusi kedepan

tr Kuliah

ke

-3

B Kuliah ke

-4

ElKuliah ke -5

tr Kuliah

ke

-6

I

Kuliah ke -7

L

Aktivitas Belajar
Grafik 1. Persentase Mahasiswa Terlibat pada Setiap Diskriptor
padaPembelajalanTeoridiKelasSetiapPertemuanSiklusl
Grafik

dalam pembelajaran
1, memperlihatkan bahwa aktivitas mahasiswa

teori di kelas, dimana aktivitas mahasiswa dalam menyelesaikan
setiap minggu
permasalahan yang diberikan perkembangan diskriptornya
secara

menggunakan algoritma,
memperlihatkan peningkatan, kecuali pada diskriptor
aktivitas mahasiswa
persentasenya masih rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa

rendah' Aktivitas
menyelesaikan masalah melalui berdiskusi masih tergolong
sekitar tempat duduk'
kedua yaitu aktivitas dalam berdiskusi dengan teman di

grafik yang
perkembangan diskriptornya setiap minggu memperlihatkan
ketiga adalah
meningkat, namun pelsentasenya juga masih fendah. Aktivitas
teman sekitar tempat
aktivitas mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi dengan
pada
depan kelas, persentasenya sangat rendah sekali, bahkan
kedepan
pertemuan ke-3 dan ke-4 tidak ada mahasiswa yang mau

duduk

ke

mempresentasikan

hasil diskusi mereka. Rendahnya aktivitas

mahasiswa

dan diagram alir'
menyelesaikan masalah dan berdiskusi dalam memuat algortima
bahasa Pascal, sedikitnya mahasiswa yang mau

serta pengkodean dengan
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menunjukkan bahwa aktivitas
mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas
rendah' Dengan kata lain'
mahasiswa saat pembelaiaran secala teoritis di kelas
pembelajaran teoritis di kelas'
mahasiswa belum beperan aktif dalam mengikuti
terlihat bahwa rendahnya aktivitas mahasiswa

Berdasarkan catatanharian

berdiskusi' mahasiswa
disebabkan oleh mahasiswa kurang kesungguhan dalam
informasi
mempelajari semua handout yang telah diberikan' Berdasarkan
tidak

memahami isi hand
yang diperoleh dari mahasiswa ternyata mereka masih kurang
yang lain'
dan mahasiswa kurang kemauan mencari referensi

out yang dibuat

Bekerja runut dan disiplin
mahasiswa belum terbiasa berpikir runut secara ketat.
dalam perkulihan Dasarmengikuti rambu-rambu pemograman sangat diperlukan
mengerjakan tugas
dasar Pemograman Komputer. Sering ditemukan, mahasiswa
menyontek tugas
yang diberikan di kampus saat praktikum akan dimulai dengan
temannya Yang telah siaP.

Praktikum
b. Aktivitas Mahasiswa pada Pembelajaran Melalui
aktivitas
Perkembangan keterilibatan mahasiswa dalam setiap diskriptor
Fisika Komputasi
belajar saat pembelajatanmelalui praktikum di Laboratorium
pada Tabel 3 berikut:
Jurusan Fisika FMIPA IINP pada siklus I seperti terlihat

42

3:

Tabel

Keterlibatan Mahasiswa pada Setiap Diskriptor Aktivitas Belajar
Melalui Praktikum di Laboratorium Fisika Komputasi Setiap
Pertemuan Siklus I

1

ru

IV

V

VI

VII

8

t4

2l

23

26

7

l7

20

26

19

11

18

25

20

30

a. menemukan kesalahan sintaks

8

l5

15

20

30

b. menemukan kesalahan losika

l1

15

18

23

29

c. membetulkan kesalahan

4

t2

15

18

21

a. mensqanti variable

7

13

21

l9

b. menscanti rumus/formula

8

9

20

18

c. mengsanti losika Drosram
Aktivitas menyelesaikan seluruh tugas

5

t2

t0
t4
I4

i5

2t

Kecil dari 50Yo
b. 50% - 80%

25

2l

26

19

27

13

t6

t2

t2

8

c. Besar dari 80%

7

8

7

t4

10

Aktivitas membuat program pada komputer
a. mengganti tipe data
b. menssanti sintaks
c. menggunakan algoritma untuk membuat
Drosram

2

J

4

Jumlah Mahasiswa
Terlibat setiap Pertemuan

Jenis Aktivitas/Deskriptor

Nc

Aktivitas mensanalisa kesalahan Drosram

Aktivitas memodifikasi orosram

praktikum
a.

Perkembangan keterlibatan mahasiswa dalam setiap diskriptor aktivitas

belajar saat pembelajaran melalui praktikum
Jurusan Fisika

di laboratorium Fisika Komputasi

FMIPA IINP Tabel 3, dalam bentuk persentase digambarkan seperti

Grafik2:
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0r02030405060708090
Aktivitas membuat program pada Komputer
mengganti tipe data

menggunakan algoritma untuk membuat program

o

Aktivitas menganalisa kesalahan program

a
L

,y

menemukan kesalahan sintaks
N

menemukan kesalahan logika

H

membetulkan kesalahan

c6

Aktivitas memodifikas i program
mengganti variabel

&

mengganti rumus/formula
mengganti logika

()

Aktivitas menyelesaftan seluruh tugas praktikum
Kecil dari 50%
50Vo

-

80o/o

Besar dari 80%

Persentase Mahasiswa
@

Kuliah ke-3

Grafik

2.

E Kuliah ke-4

tr

Kuliah ke-5

I

Kuliah

ke-6

I

Kuliah ke-7

Diskriptor Aktivitas
Belajar pada Pembelajaran Melalui Praktikum di Laboratorium
Fisika Komputasi setiap Pertemuan pada Siklus I
Persentase Mahasiswa Terlibat pada Setiap

Grafik 2, memperlihatkan bahwa persentase mahasiswa yang terlibat
dalam setiap diskriptor aktivitas belajar melalui praktikum, secara umum setiap

minggu meningkat, namun persentasenya masih rendah. Dengan kata lain
mahasiswa kurang aktif belajar melalui praktikum di Laboratorium. Mahasiswa

kurang aktif ditandai dengan rendahnya aktivitas mahasiswa memodifikasi
program, rendahnya mahasiswa yang dapat menyelesaikan tugas praktikum besar
sama dengar S}Yo. Mahasiswa terkendala dalam pengganti variabel, mengganti

rumus, mengganti sintaks pengkodean program dalam bahasa Pascal. Hal ini

menunjukkan mahasiswa masih belum aktif dalam membangun pengetahuan

dalam membuat program dengan komputer. Berdasarkan catatan lapangan

diketahui bahwa, masih banyak mahasiswa belum terbiasa menggunakan

komputer. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa
mahasiswa diketahui bahwa mereka kurang terbiasa bepikir secara runut,
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sistimatis dan berkesimbungan. Disisi lain berpikir runut, sistimatis dan
berkesinambungan sangat dituntut dalam pendekatan constructivism teaching and

learning berdasarkan algoritma. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas mahasiswa
belajar melalui praktikum masih berkategori kurang aktif.
c. Pengamatan Terhadap Tugas

Testruktur yang Dikerjakan Mahasiswa

Hasil observasi atau tinjauan terhadap perkembangan

keterlibatan

mahasiswa dalam setiap diskriptor aktivitas belajar dalam bentuk mengerjakan
tugas terstruktur yang diberikan seperti terlihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4 : Keterlibatan Mahasiswa pada Setiap Diskriptor Aktivitas Belajar dalam
Bentuk Mengerjakan Tugas Terstruktur Setiap Pertemuan Siklus I

No
1

Jenis Aktivitas/Deskriptor

J

4

5

TV

V

VI

VII

15

24

t9

24

19

b. kerapian oenulisan

29

31

29

aa

-)

24

c. orisinalitas karya
Aktivitas menuliskan logika pemecahan
masalah

t4

20

2t

t9

20

a. sistimatika berrrikrr

15

24

r6

2t

24

b. kemudahan dipahami

21

27

21

26

l7

c. saling berkaitan dan kesinambunsan bemikir

10

10

t2

21

18

Inovasi dan kreativitas membuat algoritma
a. keberagaman diagram alir

0

14

8

1

27

b. fleksibelitas diagram alir

0

10

10

24

34

c. kesederhanaan dan mudah ditelusuri

13

20

25

24

38

Aktivitas membuat program atau penskodean
a. menggunakan tipe data

t6

29

31

41

18
T9

b. menssunakan sintaks
c. kemudahan prosram untuk ditelusursi

6

m
Aktivitas Membuat Aleoritma Prosram
a. sistimatika algoritma

2

Jumlah Mahasiswa Terlibat
dalam setiap Pertemuan

d. kesuaian dengan algoritma
Jumlah tugas pers s sama./ Indikas Nyontek
Jumlah tugas pers s sama/ Indikas diskusi

-)

I3

21

27

aa
-l -l

t2

t9

23

37

44

1

I

10

23

19

22

16

t6

10

15

8

t2

18

24

15
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Perkembangan keterlibatan mahasiswa pada setiap diskriptor aktivitas
belajar dalam bentuk mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan pada Tabel 4,
dalam bentuk persentase mahasiswa terlibat seperti terlihat pada Grafik 3 berikut:

Allivitas Membuat Algoritma
sistimatika

rritma

ttlN

,lis*

orisinalitas

Aktivitas menuliskan logika pemec ahan mas alah

a

sistimatika
kemudahan d

6t

jl
q

berpikir
Inovasi dan kreativitas membuat alsoritma

_g!qg lC.kqflqljlllgsinambungan

keberagaman diagram alir
fleks ibelitas diasrarn alir
kesederhanaan dan mudah ditelusuri
Aktivitas membuat Drosram atau

a

o

menggunakan sintaks
kemudahan

untuk ditelusursi
kesuaian densan alsoritma
Jumlah tugas persis sama,/ Indikasi Nyontek
Jumlah tugas persis sama/ Indkasi diskusi
Persentase Mahas
El kuliah ke-3

El kuliah

k+4

tr

kuliah

ke-5

I

kuliah ke-6

I

kuliah

ke-7

i
I

Grafik 3. Persentase Mahasiswa Terlibat dalam Setiap Diskriptor Aktivitas
Belajar dalam Bentuk Mengerjakan Tugas Testruktur setiap
Pertemuan pada Siklus I

Grafik 3, memperlihatkan bahwa persentase mahasiswa yang terlibat
dalam setiap diskriptor aktivitas belajar dalam bentuk mengerjakan tugas
terstruktur yang diberikan secara umum meningkat setiap minggu. Aktivitas
mahasiswa menuliskan logika pemecahan masalah masih rendah, khususnya pada

diskriptor saling berkaitan.Dari tugas yang dikumpulkan terlihat bahwa aktivitas
membuat algoritma masih rendah, khususnya pada diskriptor saling berkaitan dan

kesinambungan dalam berpikir berpikir. Umumnya mahasiswa telah membuat

algoritma dan program dengan rapi, walaupun belum semua

mahasiswa

melakukan hal yang demikian. Pada diskriptor inovasi dan kreativitas membuat

diagram

alir

persentase mahasiswa yang terlibat

juga masih rendah. pada
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diskriptor aktivitas mahasiswa membuat program, banyak mahasiswa membuat
program tidak sesuai dengan algoritma.

Hal ini menunjukkan

mahasiswa

kesulitan dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Kemudian ditinjau dari

jumlah tugas yang dibuat mahasiswa persis sama dengan kategori temannya
kategori menyontek mencapai rata-rata35%. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas
mahasiswa dalam mengerjakan tugas dengan mengkonstruksi pengetahuan sendiri
masih rendah. Diskriptor yang telah memuaskan perkembangtlnnya pada siklus I

adalah keterlibatan mahasiswa dalam membuat pengkodean program bahasa
pascal yang mudah

ditelusuri. Hal ini

sangat membantu instruktur (dosen atau

asisten) untuk menemukan dengan segera kesalahan logika yang dibuat
mahasiswa, sehingga bimbingan dapat berj alan dengan efektif.

d. Analisa terhadap hasil belajar

Bagian akhir dari sikus

I

adalah meninjau hasil belajar mahasiswa setelah

proses pembelajaran dengan pendekatan constructivitism teaching and learning
berdasarkan algoritma dilaksanakan. Tes dibuat dalam bentuk 6 item soal essay.

Jawaban yang diberikan mahasiswa diperiksa dan diberi skor sesuai dengan
kriteria jawaban yang terdapat terdapat pada Tabel

1.

Berdasarkan analisa skor

ujian siklus I, diperoleh nilai rata-rata 59,4; standard deviasi 18,2; nilai tertinggi

dan nilai terendah 15. Data ini memperlihatkan bahwa nilai tata'rata
mahasiswa lulus dengan nilai C. Standar deviasi 18,2 menunjukan bahwa hasil
90;

belajar mahasiswa berkategori homogen, atau dengan kata lain persepsi
mahasiswa terhadap pembelajaran yang diberikan tidak jauh berbeda' Hasil
belajar

ini

menunjukkan bahwa pendekatan constructivitisrn teaching and

learningberdasarkan algoritma belum dapat meningkatkan ketuntasan mahasiswa
dalam mata kuliah Dasar-dasar Pemograman Komputer di Jurusan Fisika FMIPA
UNP.

4. Refleksi
Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan terhadap aktivitas mahasiswa,

nilai mahasiswa pada siklus I terlihat bahwa masih ditemui beberapa kelamahan
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dalam pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan constructivitism teaching
and learning berdasarkan algoritma pada siklus I

Pertama, dalam pelaksanaan pembelajaran secara teoritis di kelas terlihat

bahwa aktivitas mahasiswa membangun pengetahuannya melalui berdiskusi
masih rendah. Aktivitas mahasiswa yang rendah membangun pengetahuan dalam

diskusi berdampak terhadap aktivitas menyelesaikan permasalahan yang
diberikan. Mahasiswa belum optimal dalam berdiskusi dengan teman disekitar
tempat duduknya saat diberi waktu 10 sampai 15 menit saat pembelajaran
berlangsung untuk berdiskusi. Kurangnya kesungguhan mahasiswa dalam
berdiskusi diindikasikan sedikitnya mahasiswa yang mampu mempresentasikan

hasil diskusinya ke depan kelas. Aktivitas mahasiswa yang rendah dalam
memecahkan masalah dalam berdiskusi dengan teman disekitar tempat duduknya,
berdampak terhadap persentase mahasiswa yang mempresentasikan hasil diskusi

di depan kelas. Dalam hal ini, semakin rendah aktivitas mahasiswa berdiskusi
dengan disekitamya, semakin rendah persentase mahasiswa yang mau
penyampaikan hasil diskusi di depan kelas.

Kedua, aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran melalui praktikum seperti
aktivitas mahasiswa dalam memodifikasi program, menganalisa kesalahan
program, memodifikasi rumus dan dalam membuat program kompter. Aktivitas
mahasiswa yang rendah menyebabkan hasil program yang dibuat kurang tepat dan

mahasiswa yang dapat menyelesaikan tugas pemogftlman diberikan lebih dari
80% sangat rendah. Berdasarkan catatan lapangan saat pembelajaran melalui

praktikum berlangsung terlihat bahwa apabila mahasiswa ditemui kesalahan
dalam pemograman, mereka umumnya menunggu bantuan dari asisten atau
pembimbing, tartpa ada usaha melihat catatan perkuliahan atau teori yang telah

diberikan saat perkuliahan. Banyak ditemui dalam praktikum program yang
kerjakan mahasiswa saat praktikum tidak sama dengan tugas awal yang diberikan.

hal tugas awal praktikum yang harus dikerjakan sebagai syarat mengikuti
praktikum merupakan alat bantu mahasiswa untuk inempermudah dalam
Pada

praktikum.
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Ketiga, pada a}tivitas mahasiswa membangun pengetahuannya melalui
mengerjakan tugas terstruktur, seperti aktivitas mahasiswa membuat algoritma
pemograman, menuliskan logika berpikir memecahkan masalah dan persentase
mahasiswa yang mempunyai tugas terstrukturnya persis sama dengan temannya

dengan indikasi tidak menyontek masih rendah. Hal

ini

menunjukan bahwa

aktivitas mahasiswa dalam mengerjakan tugas terstruktur masih rendah. Indikasi

menyotek diketahui dengan cara mengambil secara acak jawaban tugas
mahasiswa persis sama dan kesan mengerjakan terburu, kemudian menyuruh

mahasiswa yang bersangkutan untuk menjelaskan kembali alasan mereka
membuat jawaban tugas seperti yang mereka

buat.

Mahasiswa menyontek

biasanya tidak mampu menjelaskan kembali dan program yang mereka kerjakan

saat praktikum tidak sama dengan yang dibuat pada tugas pendahuluan.
Mahasiswa yang menyontek dalam mengerjakan tugas terstruktur biasanya tugas

pendahuluan atau terstruktur benar, tetapi program dibuat berdasarkan tugas
testriktur pada komputer salah.
Keempat, pada hasil belajar terlihat bahwa nilai rata-rata ujian Mid Semester

adalah 59.3 (nilai C), dan persentase mahasiswa yang tuntas dalam belajar
(mendapat nilai besar sama dengan 65) harrya 40Yo. Hal

ini

mengindikasikan

bahwa pembelajaran DASAR-DASAR PEMOGRAMAN KOMPUTER dengan
pendekatan constructivitism teaching and learning berdasarkan algoritma belum

cukup mampu meningkatkan jumlah mahasiswa tuntas dalam belajar. Untuk itu

perlu dilaksanakan berbagai perubahan tindakan pelaksanaan

pendekatan

constructivitism teaching and learning berdasarkan algoritma pada siklus kedua.

C. Diskripsi Hasil Penelitian Siklus II
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan refleksi pada siklus

I, yang berhubungan dengan aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan, praktikum dan
mengerjakan tugas terstruktur dan hasil belajar setelah pelaksanaan pembelajaran
dengan pendekatan constructivist teaching and learning berbasis algoritma, pada

siklus siklus

II

akan dilakukan perbaikan. Perbaikan mencakup perbaikan dalam
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pelaksanaan pembelajaran secara

teori dikelas, kegiatan pembelajaran melalui

praktikum di laboratorium dalam rangka menangulangi permasalahan yang belum
tuntas pada siklus

I. Pelaksanaan

siklus II dimulai pada minggu atau pertemuan ke-9

dengan materi pembelajaran adalah affay, record,

1.

file dan grafik.

Perencanaan
Rencana tindakan selama proses pembelajaran telah disusun berdasarkan
rumusan masalah dan refleksi pada siklus I. Rencana tindakan pada siklus II tetap

pada pemecahan masalah melalui pembuatan algoritma, diagram

alir

dan

pengkodean dengan Pascal dengan pendekatan constructivism teaching and

learning berbasis algoritma dengan lebih meningkatan keterlibatan mahasiswa
dalam membangun konsep pembuatan algoritma dan pengkodean pemograman

komputer dalam bahasa Pascal. Fokus tindakan diarahkan kepada pembuatan
sintaksis pembuatan algoritma atau diagram

alir dan

pengkodean program

komputer dalam bahasa Pascal. Praktikum difokuskan agar mahasiswa dapat
mengedit program pengkodean dengan cepat menggunakan perintah mengedit
cepat pada editor Pascal dan menguji hasil running progftIm secara mandiri tanpa

menunggu bantuan asisten atau dosen.
Berdasarkan kelemahan yang terlihat pada saat siklus I, pembelaj aran pada

siklus II dilaksanakan dengan memperhatikan hal seperti berikut ini:

a.

Sewaktu pembuatan algoritma, diagram alir dan penulisan pengkodean dalam

bahasa Pascal diawali dengan penjelasan secara perlahan, berikutnya
mahasiswa disuruh merancang melalui diskusi dengan teman disekitar tempat

duduknya. Kepada mahasiswa yang mempresentasikan hasil kerjanya ke
depan kelas diberi nilai bonus. Hal

ini

bertujuan agar mahasiswa aktif

membangun pengetahuan sendiri.

b.

Mahasiswa mendiskusikan setiap permasalahan dengan teman disekitar
tempat duduk dan dosen menghampiri mahasiswa ke tempat duduk mereka
serta memberi kata kunci untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas.
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c. Mahasiswa

tetap beri tugas terstruktur sebanyak

4

sampai

7

soal untuk

dengan hand out yang
dikerjakan dirumah. Tugas merupakan satu kesatuan

diberikan kePada mahasiswa'

d. untuk menghilangkan ketegangan mahasiswa,

sebelum perkuliahan dimulai'

sederhana tentang
didahului dengan banyolan-banyolan sederhana, diskusi
untuk menciptakan
hal-hal yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari

kondisi Yang menyenangkan'

e. untuk mengurangi mahasiswa

yar1| menyotek dalam mengerjakan tugas

yang persis sama
terstruktur, bagi mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur
cala pengurangan
dengan teman indikasi menyontek diberi sangsi dengan
pada
nilai tugas maksimum 50% dan nilai tugas yang diperoleh. Kemudian
tugas yang
ujian semester dan ujian akhir semester diberi soal sama dengan

telah diberikan.

f.

proyek membuat paket
Pada akhir perkuliahan kepada mahasiswa diberi tugas
program berkelompok dengan anggota 2 otang

2.

Pelaksanaan/Tindakan

a. Pembelajaran Secara Teoritis di Kelas
hampir sama dengan tindakan pada siklus I,
perencanaan siklus II di
dengan melakukan perbaikan seperti dijelaskan pada
atas. Beberapa tindakan tambahan pada siklus II sebagai berikut:
Tindakan pada siklus

l).

II

Pada bagian pembukaan, untuk menghilangan ketegangan mengikuti
perkulihan, maka 5 menit sebelum memberikan materi, sambil
dengan
mengumpulkan tugas terstruktur dosen membuka pembicaraan
kehidupan
menanyakan hal-hal ringan dan santai yang berhubungan

sosial mahasiswa seperti kondisi tempat tinggal mereka, kondisi
kampung,acarahanminggusertaharapanmerekadalamperkuliahan.
yang
2). Mahasiswa diberi potongan-potongan algoritma atau diagram alir
berguna untuk membangun diagram alir yang utuh. Potongan-potongan

ini

berguna untuk membantu mereka membuat diagram

alir

dari
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fenomena-fenomena yang diberikan.

3). Kemudian mahasiswa berdiskusi dengan teman disekitar tempat
duduknya dalam waktu 15 menit, kemudian mempresentasikan hasil
diskusinya ke depan kelas.
4).

Bagi mahasiswa yang mempresentasikan hasil kerja diskusi

dengan

teman disekitar tempat duduknya ke depan diberi nilai bonus.
5). Pada

minggu

kelompok

2

XI mahasiswa diberi tugas kelompok dengan

anggota

oratg untuk membuat tugas proyek berupa paket pro$am

media pembelaj aran melalui computer.

b.

Pembelajaran Melalui Praktikum di Laboratorium

di laboratorium Fisika
Jurusan Fisika FMIPA UNP, pada siklus II masih sama dengan

Pelaksanaan pembelajaran melalui praktikum

Komputasi

siklus I, dengan memberi beberapa tindakan tambahan sebagai berikut:

1). Mahasiswa diharuskan memakai perintah mengedit cepat pada editor
Pascal Turbo

2). Petunjuk praktikum yang telah diberikan 4(empat) minggu sebelum
praktikum

3).

Dosen atau asisten memberikan penjelasan seandainya ada mahasiswa
yang ragu tentang diagram alir yang diberikan.

4). Tugas pendahuluan tidak lagi diperiksa sewaktu mahasiswa praktikum
hal ini dilakukan agar 2 orang dosen dan 2 asisten fokus membimbing
mahasiswa praktikum. Agar mahasiswa tahu tentang kesalahan dalam
membuat, pada lembaran tugas langsung diberi komentar.

5). Bagi mahasiswa yang tidak mengerti dengan komentar yang diberikan

dapat menanyakan langsung kepada dosen yang memeriksa

tugas

terstruktur tersebut.

6). Mahasiswa diberi kebebasan membuat karya pada saat praktikum gambar
dan grafik. Hal ini bertujual agar mahasiswa bebas berkreasi dan
penilaian tergantung kepada kreativitas dan keindahan hasil karya.
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3. Hasil Pengamatan/Observasi

pada siklus II tetap menggunakan lembaran observasi disusun sesuai dengan
pendekatan constructivism teaching and learning betbasis algoritma yang telah
pada bab III, sebagaimana yang digunakan pada siklus I. Hasil

dijelaskan

pengamatan pada siklus
a.

II

adalah sebagai uraian berikut:

Aktivitas Mahasiswa saat Pelaksanaan Pembelajaran Teori di Kelas
Hasil observasi terhadap perkembangan diskriptor keterlibatan
mahasiswa dalam setiap aktivitas belajar pada pembelajarun secala teori di
kelas pada siklus

Tabel

II

adalah seperti Tabel 5 berikut:

pada Setiap Diskriptor Aktivitas Belajar Saat
Pembelajaran Secara di Kelas Setiap Pertemuan Siklus II

5: Keterlibatan Mahasiswa

Jumlah Mahasiswa

No
1

2

a

J

Terlibat setiap Pertemuan

Jenis AktivitaslDeskriPtor

IX

X

XI

XII

Aktivitas menyelesaikan masalah yang diberikan
a. mendefenisikan masalah
b. membuat rumus/formulasi permasalqbq4

20

34

38

31

29

27

JJ

25

c. membaca algoritma atau diagram alir

30

32

35

36

d. menggunakan algoritma
Aktivitas mahasiswa dalam berdiskusi

20

t9

21

T9

a. mendiskusikan algoritma yang diberikan

30

JJ

a1
JJ

37

b. kesunssuhan dalam berdiskusi
c. memberikan pendapat

25

29

35

23

21

22

34

30

d. menerima pendapat anggota diskusi
Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kedepan

Z3

29

34

25

a

4

6

7

J

Perkembangan keterlibatan mahasiswa dalam setiap diskriptor aktivitas
belajar mahasiswa dalam pembelajaran teori

di kelas Tabel 5 dalam persentase

setiap pertemuan digambarkan seperti Grafik 4 berikut:
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Aktivitas menyelesaftan masalah yang diberikan
mendefenisikan masalah
msmbuat rumus/formulasi permasalahan
membaca algoritma atau diagram alir

g

menggunakan algoritma

H

cid
Aktivitas mahasiswa dalam berdiskusi
mendiskuskan algoritma yang diberkan
kesungguhan dalam berdiskus i

o

memberkan pendapat
menerima pendapat anggota diskusi

..,

Mahasiswa mempresentasftan hasil diskusi kedepan
Persentase Mahasiswa

I

w xuliuh

k

-9

E Kuliah ke-lo

I

Kuliah ke-l1

r

Kuliah ke-12
I

Grafik 4. Persentase Mahasiswa Terlibat pada Setiap Diskriptor Aktivitas Belajar
pada Pembelajaran Teori di Kelas Setiap Pertemuan Siklus II
Grafik 4, memperlihatkan perkembangan persentase mahasiswa yang

terlibat dalam setiap diskriptor altivitas belajar pada pembelaiaran

secara

teori di kelas, seperti aktivitas menyelesaikan masalah yang diberikan dan

berdiskusi persentasenya tidak banyak mengalami perkembangan'
Persentase mahasiswa terlibat dalam menyelesaikan masalah yang diberikan

tidak peningkatan, kecuali pada diskriptor aktivitas mendefenisikan. Hasil

perhitungan menunjukan bahwa aktivitas mahasiswa menyelesaikan
masalah melalui berdiskusi sudah tergolong cukup.

Aktivitas kedua yaitu aktivitas mahasiswa dalam berdiskusi.
persentase mahasiswa yang terlibat dalam setiap diskriptor aktivitas
pembelajaran melalui diskusi setiap minggu memperlihatkan grafik yang

meningkat. Namun pada mingguke-L} persentase mahasiswa yang terlibat

dalam diskusi menurun, kemungkinan hal
perkuliahan baru yaitu

ini

disebabkan oleh materi

grafik. Konsep pemograman grafik agak berbeda

dengan pemograman dengan teks. Secara umum dapat dikatakan bahwa
kategori persentase mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas adalah cukup'
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Kategori ketiga yaitu aktivitas mahasiswa mempresentasikan hasil

diskusi dengan teman sekitar tempat duduknya

ke

depan

kelas,

persentasenya masih rendah, namun setiap minggunya ada peningkatan.
Rendahnya persentase mahasiswa yang mempresentasikan hasil diskusi ke
depan kelas menunjukan bahwa tingkat kepercayaan diri mahasiswa untuk
mengungkapkan pendapatnya secara terbuka masih rendah, karena aktivitas

membangun pengetahuan rendah. Aktivitas mahasiswa memecahkan
masalah melalui berdiskusi dan aktivitas berdiskusi masih kategori cukup,

untuk itu masih perlu mendapat pembinaan dan pembimbingan yang lebih
lanjut dan lebih intensif.
Berdasarkan catatan harian diketahui bahwa peningkatan aktivitas
mahasiswa berdiskusi disebabkan oleh adanya sangsi yang diberikan apabila
mereka tidak dapat menjelaskan kembali tugas yang dibuat saat diperiksa

oleh dosen dan adanya kesunguhan mahasiswa mempelajari handout yang

diberikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari mahasiswa temyata
mereka masih jarang mencari referensi yang lain, selain hand out yang

diberikan. Mahasiswa sudah mulai memahami

isi

hand out diberikan.

Sering ditemukan, mahasiswa mendiskusikan tugas yang diberikan saat
praktikum atau perkuliahan. Sudah adanya itikat baik mahasiswa untuk

belajar lebih baik, hal

ini

diindikasikan oleh banyak

mahasiswa

mendiskusikan dengan dosen tentang hand out dan tugas yang tidak mereka
mengerti di luar perkuliahan tatap muka di kelas dan di laboratorium.
b. Aktivitas Mahasiswa pada Pembelajaran Melalui Praktikum

Hasil observasi terhadap perkembangan keterlibatan mahasiswa dalam
setiap diskriptor aktivitas belajar pada pembelajaran melalui praktikum di

Laboratorium Fisika Komputasi Jurusan Fisika FMIPA UNP pada siklus II
adalah seperti terlihat pada Tabel 6 berikut:
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Tabel 6 : Keterlibatan Mahasiswa pada Setiap Diskriptor Aktivitas Belajar
Melalui Praktikum di Laboratorium Fisika Komputasi Setiap
Pertemuan Siklus II
Jumlah Mahasiswa

No
1

2

J

4

Terlibat setiap Pertemuan

Jenis Aktivitas/Deskriptor

IX

x

XI

xII

Aktivitas membuat program pada Komputer
a. menssanti tipe data

8

l4

21

23

b. mengganti sintaks

7

t1

20

26

c. menggunakan algoritma untuk membuat program
Aktivitas menganalisa kesalahan program

11

18

25

20

a. menemukan kesalahan sintaks

8

15

15

20

b. menemukan kesalahan logika
c. membetulkan kesalahan

11

15

18

ZJ

4

t2

15

18

a. menqsanti variabel

7

13

10

2t

b. menssanti rumus/formula

8

9

20

c. menssanti loeika

5

t2

t4
t4

25

21

26

19

13

t6

t2

7

8

7

t2
t4

Aktivitas memodifikasi Program

Aktivitas menyelesaikan seluruh tugas praktikum
a. Kecil dari 50Yo

b. 50% - 80%
c. Besar dari 80o/o

15

perkembangan keterlibatan mahasiswa dalam setiap diskriptor aktivitas

belajar saat pembelajaran melalui praktikum
Komputasi Jurusan Fisika FMIPA I-INP Tabel

di

laboratorium Fisika

6, dalarn

bentuk persentase

digambarkan seperti Grafik 5:
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Grafik 5. Persentase Mahasiswa Terlibat pada Setiap Diskriptor Aktivitas
pada Pembelajaran Melalui Praktikum di Laboratorium Fisika
komputasi setiap Pertemuan pada Siklus II

Grafik 5, memperlihatkan peningkatan persentase mahasiswa yang terlibat
praktikum di
dalam setiap diskriptor aktivitas belajar pada pembelajaran melalui
II'
Laboratorium Fisika Komputasi Jurusan Fisika FMIPA UNP pada siklus
persentase
Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap minggu ada kecederungan

pesat, bahkan
mahasiswa yang terlibat meningkat, namun perkembangan tidak
pada

minggt ke-l2justru menurun persentasenya'

Aktivitas pertama, aktivitas membuat program pada Komputer persentase
mahasiswa
mahasiswa yang terlibat sudah memuaskan. Aktivitas kedua, aktivitas
sudah
menganalisa kesalahan ploglam persentase mahasiswa yang terlibat
Hal hal
memuaskan, namun pada minggu ke-1l dan ke-12 ada kesan menurun'
kehatian-hatian
disebabkan materi praktikum record dan file sangat dituntut
mahasiswa yang
mahasiswa dalam mempelajari sintaks pemograman. Biasanya
kesalahan
sewaktu praktikum sebelumnya aktivitas mengeksplorasi mencari
catatan
kurang akan menemui kendala yang berarti pada bagian ini' Dati
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lapangan terdapat 8 orang mahasiswa aktivitasnya kurang pada praktikum file dan
record.

Aktivitas ketiga, aktivitas mahasiswa memodifikasi program, pencapaian
persentase mahasiswa yang terlibat adalah

cukup. Pada praktikum ke-10 terlihat

ini kemungkinan disebabkan oleh
mahasiswa sulit memahami pemakaian larik (array) variabel atau variable
persentase mahasiswa terlibat rendah. Hal

berindeks. Pemakaian variabel berindeks sangat berguna untuk praktikum operasi

matriks. Berdasarkan catatan lapangan, terlihat bahwa masih ada mahasiswa yang

kurang memahami persyaratan suatu matrik yang dapat dijumlahkan atau
dikalikan.

Aktivitas keempat, aktivitas menyelesaikan seluruh tugas
Persentase mahasiswa

dengan 80% masih

praktikum.

yang dapat menyelesaikan tugas praktikum besar

sama

sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih belum

aktif dalam membangun pengetahuan melalui praktikum di laboratorium Fisika
Komputasi FMIPA LINP, khususnya dalam teknik mengedit program secara

cepat. Bagi mahasiswa yang sudah mempunyai keterampilan dalam mengedit
cepat waktu yang disediakan untuk praktikum menjadi

berlebih.

Catatan

lapangan menunjukan bahwa mahasiswa jarang menggunakan perintah
pintas/cepat yang telah diberikan, seperti perintah coPY, <Ctrl><Y> untuk
menghapus satu baris, perintah <Ctrl><K><Y> untuk menghapus blok program.

Mahasiswa masih banyak menggunakan perintah <Backspace> yang berfungsi
untuk menghapus satu huruf untuk menghapus dua baris kalimat. Secara umum,
berdasarkan catatan harian terlihat bahwa ada 7 (tujuh) orang mahasiswa yang
aktivitas belajar melalui praktikum di laboratorium berkategori kurang.
c. Pengamatan Terhadap Tugas

Testruktur yang Dikerjakan Mahasiswa

Hasil observasi atau pengamatan terhadap perkembangan keterlibatan
mahasiswa dalam setiap diskriptor aktivitas belajar melalui mengerjakan tugas

terstruktur yang diberikan terlihat pada Tabel

7 berikut:
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Tabel

No

1

2

Setiap Diskriptor Aktivitas Belajar
dalam Bentuk Mengerjakan Tugas Terstruktur Setiap Pertemuan
Siklus II

7 : Keterlibatan Mahasiswa pada

Jenis Aktivitas/Deskriptor

x

X

XI

XII

a. sistimatika algoritma

34

38

JJ

35

b. kerapian penulisan

39

34

34

37

c. orisinalitas karya
Aktivitas menuliskan

35

35

24

31

29

32

26

27

b. kemudahan dipahami

29

44

36

35

c. saling berkaitan dan kesinambungan berpikir

aa
JJ

20

35

34

t7

31

t6

25

Aktivitas Membuat Algoritma Program

a. sistimatika

a

J

4

5

6

Jumlah Mahasiswa

Terlibat setiap Pertemuan

1o

gika pemecahan masal ah

berpikir

Inovasi dan kreativitas membuat algoritma
a. keberagaman diagram alir
b. fleksibelitas diagram alir
c. kesederhanaan dan mudah ditelusuri

39

34

27

26

4t

44

43

43

Aktivitas membuat program atau pengkodean
a. menqsunakan tipe data

39

35

21

34

b. menssunakan sintaks
c. kemudahan program untuk ditelusursi

26

25

24

26

39

44

43

43

d. kesuaian dengan algoritma
Jumlah tusas persis sama/ Indikasi Nyontek
Jumlah tusas persis sama/ Indikasi diskusi

23

28

22

29

11

8

11

t2

20

28

24

26

Perkembangan mahasiswa yang terlibat dalam setiap diskriptor aktivitas

belajar dalam mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan pada Tabel 7,
perkembangannya dalam bentuk persentase seperti terlihat pada Grafik 6 berikut:
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Grafik 6. Persentase Mahasiswa Terlibat dalam Setiap Diskriptor Aktivitas
Belajar dalam Bentuk Mengerjakan Tugas Testruktur setiap
Pertemuan pada Siklus

II

Grafik 6, memperlihatkan bahwa persentase mahasiswa yang terlibat
dalam setiap diskriptor belajar melalui mengerjakan tugas terstruktur yang
diberikan setiap minggu umumnya sudah bagus. Berdasarkan tugas terstruktur
yang dikumpulkan terlihat bahwa aktivitas mahasiswa membuat program atau
pengkodean pada siklus

II

telah baik, namun kesesuaiannya dengan algoritma

masih kurang. Kemudian pada inovasi dan kreativitas membuat diagrarn alir

untuk membuat program sudah memuaskan. Persentase mahasiswayang terlibat
aktif dalam membuat algoritma, diagram alir dan membuat program dalam bentuk
atau pola lain masih belum memuaskan. Hal

ini

menunjukkan kemampuan

inovasi dan kreativitas dalam belajar melalui tugas terstruktur masih kurang.
Banyak mahasiswa membuat program tidak sesuai dengan algoritma yang
mereka buat, hal ini mengakibatkan rendahnya ketetapan hasil program. Indikasi
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)

I

IIi

!
ll

ini menunjukan bahwa mahasiswa masih kesulitan dalam mengkonstruksi
dari jumlah tugas yang dibuat
pengetahuanya sendiri. Kemudian bila dilihat
menunjukkan ruta-rata masih
mahasiswa persis sama dengan kategori menyontek
rendahnya aktivitas
24o/o, hal ini menunjukan bahwa masih
tinggi yaitu

sekit

I

ar

mengkonstruksi pengetahuanLya
mahasiswa dalam mengerjakan tugas dengan
pada siklus II
sendiri. Diskriptor yang telah memuaskan perkembangannya
yang mudah ditelusuri' Hal
adalahpengkodean program dengan bahasa Pascal
menemukan dengan
ini sangat membantu instruktur (dosen atau asisten) untuk
sehingga bimbingan dapat
segera kesalahan logika yang dibuat mahasiswa,
berj alan dengan
4.

efektif'

Analisa terhadaP hasil belajar
sebagaimana hal dengan siklus

I,

pada siklus

II diperoleh dibuat tes hasil

belajar6itemsoalessay.Berdasarkananalisaskorujiansiklusll'diperolehini
97;dan nilaiterendah
nilairata-rata 60.60;standarddeviasi 20,4;filaitertinggi
dalam
25. Dataini memperlihatkan bahwa nilai rata-rata mahasiswa
lulus dengan nilai
Dasar-dasar Pemograman Komputer berkategori

mata kuliah

C'

Standar

berkategori homogen'
deviasi 20,4 menunjukan bahwa hasil belajar mahasiswa
pembelajaran yang diberikan
atau dengan kata lain persepsi mahasiswa terhadap
yang diperoleh mahasiswa temyata
tidak jauh berbeda. Ditinjau dari hasil belajar
algoritma dapat
pendekatan constructivism teaching and learning berdasarkan
belajar dan meningkatkan
meningkatkan jumlah mahasiswa yang tuntas dalam
Komputer di
hasil betajar mahasiswa mata kuliah Dasar-dasar Pemograman
Jurusan Fisika FMIPA

tlNP'

5). Analisa terhadap angket yang diberikan

melalui angket dengan
Berdasarkan pendapat mahasiswa yang diperoleh
pada lampiran
6 indikator dapat disimpulkan yang rincian terlihat
1. Persentase indikator pertama yang mengungkapkan komponen-komponen
dari 80 o/o' Hal ini
pembelajaran yang diberikan selama perkuliahan, besar
dengan komponenmenunjukkan bahwa dalam perkuliahan sudah dilengkapi
dan modul untuk praktikum'
komponen perkuliahan seperti modul pekuliahan

hal ini ditunjukkan
Namun dari modul yang dirancang masih perlu diperbaiki,
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besarnya Persentase (43

%)

mahasiswa berpendapat bahwa modul yang

diberikan kurang dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik.
2.

Dalam indikator kedua tentang pelaksanaan perkuliahan, secara umum
o/o, hal ini menggambarkan bahwa
Persentase yang diperoleh besar dari 80
perkuliahan sudah berjalan dengan baik. Namun demikian masih ada indikator

yang perlu diperbaiki seperti sebelum perkuliahan perlu dijelaskan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai dan penyajian materi harus sistimatis.
J.

Dalam indikator ketiga tentang permasalahan dalam membangun konsep
pemograman dengan komputer secara umum mahasiswa menyatakan cukup
baik dengan persentase besar 80 Yo. Hal ini menggambarkan bahwa dalam
membangun konsep pemograman, dosen selalu memberikan langkah-langkah

yang mudah dipahami dan dosen selalu memberikan permasalahan dari yang
sederhana sampai yang sulit untuk dirancang konsep pfogmmnya. Namun

dalam penyelesaian permasalahan yang ditemui mahasiswa, masih perlu
ditingkatkan karena masih banyak mahasiswa yang perlu mendapat bimbingan
dengan baik dengan persentase 24 %.
4.

Dalam indikator keempat tentang permasalahan dalam membangun algoritma
untuk memecahkan permasalahan yang diberikan secala umum menyatakan
cukup baik dengan persentase besar 80

o/o.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam

perkuliahan, algoritma sangat perlu dipelajari untuk membangun konsep

program. Namun demikian,

95 %

mahasiswa menyatakan sulit untuk

merancang algoritma dari permasalahan yang diberikan. Oleh sebab itu dalam
proses perkuliahan perlu sekali pembahasan yang lebih mendalam tentang
algoritma.
5.

Dalam indikator kelima tentang permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan
praktikum, 76 % mahasiswa menyatakan bahwa modul praktikum yang
diberikan materinya cukup banyak sehingga tidak bisa diselesaikan selama 2

jam praktikum, dan juga modul praktikum yang diberikan masih

sulit

dipahami dan tidak komunikatif dengan persentase 57 %. Dari saran terbuka
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melalui angket, mahasiswa menyarankan supaya kedua indikator

di atas

diperbaiki untuk masa yang akan datang.
6. Dalam indikator tentang saran-saran dari mahasiswa untuk proses pembelajaran

pada masa berikutnya , 32

o/o

mahasiswa menyatakan

perlu

ada peningkatan

oh
untuk masa datang, tidak seperti yang dilakukan sekarang. Kemudian 16
dari mahasiswa mengungkapkan jadwal praktikum perlu diatur sedemikian

rupa supaya setelah teori langsung bisa praktikum. Saran lain dari mahasiswa
adalah modul perlu dijilid dengan rapi.

4.

Refleksi
Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar mahasiswa pada siklus

II

dan angket yang telah dipaparkan sebelum ini, terlihat adanya peningkatan
aktivitas belajar pada siklus II, walaupun peningkatan belum berarti' Muncul
suatu kekuatiran bahwa adanya kecederungan aktivitas mahasiswa dalam
pembelajaran pada pertemuan ke-ll dan ke-12 agak menurun' Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh banyak jadwal perkuliahan diapit oleh dua hari
libur atau sudah libur, dimana ada kebisaan mahasiswa untuk pulang ke kampung
dan memperpanjang waktu

libur. Aktivitas belajar mahasiswa dengan

pendekatan

constructivism teaching and learning berdasarkan algoritma dalam mata kuliah
Dasar-dasar Pemograman Komputer dapat digolongkan kepada kategori

memuaskan. Aktivitas belajar mahasiswa belum baik kemungkinan disebabkan
oleh:

a. Kebiasaan ahasiswa belajar pasif tampaknya sulit diubah dalam waktu
singkat. Hal ini terbukti pada siklus II, tugas terstruktur dan tugas
pendahuluan tidak diperiksa lagi diperiksa dengan segera, berdampak
terhadap meningkatnya persentase jawaban tugas terstruktur yang dikerjakan

berindikasi menyontek. Indikasi lain adalah mahasiswa lebih suka mencatat
semua informasi dan program komputer (algoritma dan pengkodean dengan

bahasa Pascal) dari dosen saat perkuliahan berlangsung. Saat praktikum
mereka lebih suka melihat pekerjaan teman atau memanggil asisten untuk
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pada memikirkan
mencari kesalahan pemograman yang mereka buat dari
lain
sendiri cara mengerjakan atau memperbaikinya' Saat mahasiswa
mahasiswa
menuliskan hasil diskusi kelompoknya ke depan, kebanyakan
yang
langsung mencatat/menyalin apa yang ditulis temannya' walaupun

ditulis tersebut belum benar.
b.

bahwa
Dalam mengerjakan tugas terstruktur dan tugas pendahuluan, terlihat
ada kebiasaan mahasiswa mengandalkan teman yang pintar mengerjakan
tugas tersebut, kemudian mereka menyontek. Hal

ini terbukti apabila jawaban

menjawab
tugas mahasiswa yang pintar salah, maka semua mahasiswa akan
tersebut salah dan tidak bervariasi.
c.

hal ini
Mahasiswa kurang terbiasa berpikir secara terstruktur dan runut,
hasil
menyebabkan banyak ploglam yang mereka buat tidak mendapatkan
pemecahan
sesuai dengan harapan. Aktivitas enuliskan hasil pemikiran
masalah secara terstruktur dan runut sangat diperlukan dalam aktivitas

membuat algoritma dan membuat diagram alir'
d.

dan
Mahasiswa kurang berani mengemukakan ide atau argument secara lisan

terbuka. Hal ini menyebabkan mereka kurang terdorong untuk berpartisipasi
aktif dalam belajar. Hal ini terlihat saat diajukan pertanyaan, dosen bisa
jawaban mahasiswa secara berbisik-bisik, tapi kurang jelas siapa
mendengar

yang mengungkapkan walaupun jawaban

itu sudah merupakan kata kunci

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Saat mereka dituntun dengan
pertanyaan menggali, mahasiswa yang lain kurang kemauan untuk
hasil
menyempumakan jawaban temannya. Indikasi lain adalah walaupun
dengan teman disekitar tempat duduknya sudah hampir benar, tetapi

diskusi

yang mau
saat disuruh menuliskannya ke papan tulis tidak seolangpun
sebelum yang dikatakan apayang ditulis hampir benar'

saat praktikum, masih banyak ditemukan mahasiswa menyalin program
print out
teman yang sudah benar. Bahkan ada mahasiswa yang membawa
program teman atau print out praktikum tahun sebelumnya'
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D. Pembahasan

Berdasarkan pengamatan pada siklus

I dan II

terlihat bahwa

adanya

peningkatan persentase mahasiswa terlibat dalam setiap diskriptor aktivitas belajar.

Aktivitas mahasiswa meningkat dari kurang aktif menjadi cukup aktif (aktivitas
memuaskan). Untuk j elasnya dapat dij elaskan sebagai berikut:
1.

Aktivitas Mahasiswa Saat Pelaksanaan Pembelajaran Teori di Kelas
perbanding an rata-ratamahasiswa terlibat dalam setiap diskriptor aktivitas

belajar saat pengikuti pembelajaran secara teoritis di kelas antara siklus

I dan

siklus II adalah seperti terlihat pada Tabel 8:

Tabel

8:

Rata-rata Mahasiswa Terlibat dalam setiap Diskriptor Aktivitas Belajar
pada Pembelajaran di Kelas pada Siklus I dan Siklus II
Jenis Aktivitas/Deskriptor

No.
I

2

Rata-rata
mahasiswa terlibat
Siklus I Siklus II

Aktivitas menyelesaikan masalah yang diberikan
mendefenisikan masalah

16.20

30.75

membuat rumus/formulasi permasalahan
membaca algoritma atau diagram alir

24.20

28.50

2t.60

33.25

menssunakan algoritma

7.40

t9.7s

Aktivitas mahasiswa dalam berdiskusi
mendiskusikan algoritma yang diberikan

22.40

33.25

2t.40

28.00

26.4

26.75

24

27.75

2

5

kesungguhan dalam berdiskusi
memberikan pendapat
J

menerima pendapat anggota diskusi
Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kedepan

Perbandingan rata-rata mahasiswa yaflg terlibat dalam setiap diskriptor

aktivitas belajar pada pembelajaran secara teoritis
Siklus II Tabel

8, dalam bentuk

di kelas pada Siklus I

dan

persentase mahasiswa terlibat dapat digambarkan

seperti pada Grafik 7:
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Aktivitas menyelesakan masalah yang diberka:t
mendefeniskan masalah

o

membuat rumus/formulasi permasalahan

'I

membaca algoritrna atau diagram alir

H

menggmakan algofihna

o.

6

Aktivitas mahasiswa dalam berdiskusi
.v,

mendiskuskan algoritrna yang diberikan

o

kesurgguhan dalam berdiskusi
memberikan pendapat
menerima pendapat anggota

o
tr

Mahasiswa mempresentaskan hasil

Siklus

I

E

Siklus

II

diskwi

diskui kedepan

ll
I

Rata-rata Persentase Mahas

Grafik 7. Rata-rata Persentase Mahasiswa Terlibat dalam Setiap Diskriptor
Aktivitas Belajar pada Pembelqaran Secara Teoritis di Kelas pada
Siklus I dan Siklus II

Grafik 7 memperlihatkan bahwa peningkatan rata-rata

persentase

mahasiswa terlibat dalam setiap diskriptor aktivitas belajar pembelajaran teoritis

di kelas, kecuali pada diskriptor memberikan pendapat.

Rata-rata persentase

mahasiswa terlibat dalam setiap diskriptor aktivitas belajar yang belum
memuaskan adalah aktivitas menyelesaikan masalah yang diberikan saat diskusi
dalam hal menggunakan algoritma dan aktivitas mahasiswa mempresentasikan

hasil diskusi ke depan. Persentase mahasiswa terlibat yang sudah memuaskan

adalah aktvitas mahasiswa dalam mendefenisikan masalah dan membaca
algoritma atau diagram alir serta mendiskusikan algoritmayalg diberikan'
Secara umum dapatdikatakan bahwa persentase mahasiswa terlibat dalam

diskriptor aktivitas belajar pada pembelajaran secara teoritis di kelas dengan
menggunakan pendekatan constructivist teaching and learning berdasarkan
algoritma padamatakuliah Dasar-dasar Pemograman Komputer di Jurusan Fisika

FMIpA UNP pada semester Juli-Desember 2007 adalah berkategori memuaskan.

Bila dihubungkan dengan teori belajar konstruktivis, pendekatan constructivist
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I

teaching and learning berdasarkan algoritma belum sepenuhnya mampu
pendekatan
meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh
constructivist teaching and learning berdasatkan algoritma untuk mata kuliah
Dasar-dasar Pemograman Komputer membutuhkan kemampuan mahasiswa
apa yang
mengeksplorasi semua aktivitas dan potensi belajar untuk mencari tahu
perkuliahan
akan dipelajari, bekerja secara berkelompok dan memahami materi
secara mandiri.

2.

Aktivitas Mahasiswa pada Pembelajaran Melalui Praktikum
perbandinganrata-ratamahasiswa terlibat dalam setiap diskriptor aktivitas
belajar pada pembelajaran melalui praktikum di laboratorium Fisika Komputasi
pada
Jurusan Fisika FMIPA UNP siklus I dan siklus II adalah seperti terlihat
Tabel 9.

Tabel 9: Rata-rata Mahasiswa Terlibat dalam setiap Diskriptor Aktivitas Belajar
pada pembelajaran Melalui Praktikum di Laboratorium Fisika
komputasi Jurusan Fisika FMIPA LINP pada Siklus I dan Siklus II
Rata rata mahasiswa

No.
I

2

Jenis Aktivitas/Deskriptor

Aktivitas membuat program pada Komputer
a. mengganti tipe data
b. mengganti sintaks
c. menggunakan algoritma untuk merybeat progralrt
Aktivitas menganalisa kesalahan program
a. menemukan kesalahan sintaks
b. menemukan kesalahan logika
c. membetulkan kesalahan

J

4

Aktivitas memodifikasi Program
a. mengganti variabel
b. mengganti rumus/formula
c. mengganti logika
Aktivitas menyelesaikan seluruh tugas praktikum
a. Kecil dari 50Yo
b. s0% - 80%
c. Besar dari 80%

terlibat
Siklus I Siklus II
18.40

35.00

17.80

20.80

27.s0
33.00

17.60

34.25

t9.20

37.50

14.00

34.00

14.00

24.25

13.80

28.50

13.40

26.50

23.60

t9.75

t2.20

t3.7 5

9.20

1

1.50
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Perbandingan persentase mahasiswa yang terlibat dalam setiap diskriptor

aktivitas belajar mahasiswa pada pembelajaran praktikum di Laboratorium Fisika
Komputasi Jurusan Fisika FMIPA IINP pada Siklus I dan Siklus II Tabel 9, dalam
bentuk grafik seperti Grafik 8 berikut:

0 r0 20 30 40 50 60 70 80 90r
Aktivitas membuat program pada Komputer
menggunakan tipe data
menggunakan sintaks
menggunakan algoritma untuk membuat program

p.

kesalahan program

l4

menemukan kesalahan sintaks

N

menemukan kesalahan logika
membetulkan kesalahan

Aktivitas memodfkasi program

Ji6

mengganti variabel
mengganti rumus/formula

o

mengganti sintaks

Aktivitas menyelesaikan seluruh tugas praktikum
Kecil dari 50%
50%

- 80%

Besar dari 80%

Rata-rata Persentase mahasiswa
El Siklus

I

B Siklus II

Grafik 8. Rata-rata Persentase Mahasiswa Terlibat dalam Setiap Diskriptor
Aktivitas Belajar pada Pembelajaran Melalui Praktikum di
Laboratorium pada siklus I dan siklus II
Grafik 8 memperlihatkan peningkatan yang berarti persentase mahasiswa
mahasiswa yang terlibat dalam setiap diskriptor aktivitas belajar pada
pembelajaran

melalui praktikum di Laboratorium Fisika Komputasi

Jurusan

Fisika FMIPA UNP. Persentase yang pesat peningkatannya adalah keterlibatan
mahasiswa dalam aktivitas menganalisa kesalahan.

Hal ini,

kemungkinan

disebabkan oleh adanya sanksi untuk mahasiswa tidak mampu perperbaiki
kesalahan yang sama tiga

kali.

Persentase mahasiswa yang terlibat dalam

aktivitas memodifikasi program masih rendah, hal

ini berarti

bahwa kemauan

mahasiswa memodikasi program yang mereka kerja masih rendah. Hal ini
mengindikasikan bahwa aktivitas mahasiswa dalam membangun pengetahuan
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il

sendiri masih belum memadai. Data menunjukkan bahwa baru 600/o mahasiswa

yang aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman sendiri dalam
membuat tugas algoritma dan pemograman dengan computer dalam mata kuliah

Dasar-dasar Pemograman Komputer

semester Juli-Desember

di Jwusan Fisika FMIPA

2007. Aktivitas

LINP

pada

mahasiswa yarLg rendah dalam

memodifikasi program mengakibatkan persentase mahasiswa yang dapat
menyelesaikan tugas praktikum yang diberikan lebih 80Yo jrya rendah. Sampai
dengan siklus

II, masih terdapat

40o/o mahasiswa menyelesaikan tugas

praktikum

yang diberikan kurang dari kurang 50%. Berdasarkan angket yang diberikan,
mahasiswa beralasan tugas prakfikum yang diberikan terlalu banyak. Pada hal
apabila mahasiswa mengerjakan tugas tersebut menggunakan perintah cepat yang

selalu tegaskan setiap praktikum, tugas tersebut akan selesai lebih cepat dari
waktu disediakan. Penyebab dari kondisi di atas adalah mahasiswa kurang aktif
mempelajari dan menggunakan perintah mengedit cepat pada Pascal Turbo yang

sangat dianjurkan. Catatan lapangan menunjukkan mahasiswa lebih suka
menggunakan alat bantu mouse dan menghapus kalimat dengan menghapus huruf

demi huruf menggunakan tombol <baclcspace>. Cara ini sangat tidak dianjurkan

dalam mengedit kalimat dalam pengkodean dengan bahasa Pascal. Hanya
beberapa mahasiswa saja yang menggunakan tombol perintah cepat seperti
terdapat dalam modul praktikum

1.

Mahasiswa terlihat sulit untuk merubah pola

kerja yang telah terbangun dalam dirinya. Mahasiswa sulit masuk kepola kerja
yang dianjurkan dalam penggunaan komputer yaitu menggunakan perintah cepat
dalam mengedit suatu kalimat.
3. Pengamatan Terhadap Tugas Testruktur yang Dikerjakan Mahasiswa siswa
Perbandinganrata-rata mahasiswa terlibat dalam setiap diskriptor aktivitas

belajar melalui mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan pada siklus

I dan

siklus II adalah seperti terlihat pada Tabel 10
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Tabel 10: Rata-rata Mahasiswa Mahasiswa Terlibat dalam Setiap Diskriptor
Aktivitas Belajar Melalui Mengerjakan Tugas Terstruktur yang
Diberikan Siklus I dan Siklus II
Rata rata mahasiswa

No.

Jenis Aktivitas/Deskriptor

terlibat
Siklus II
Siklus I

1

Aktivitas Membuat Aleoritma Prosram
20.20
29.20

36.00

18.80

31.25

2

sistimatika aleoritma
kerapian penulisan
orisinalitas karva
Aktivitas menuliskan loeika pemecahan masalah
sistimatika berpikir
kemudahan dioahamr
salins berkaitan dan kesinambunsan berpikir
Inovasi dan kreativitas membuat alsoritma
keberasaman diaeram alir
fleksibelitas diagram alir

20.00

28.50

22.40

36.00

t4.20

30.s0

10.00

22.25

15.60

31.50

kesederhanaan dan mudah ditelusuri

24.00

42.75

Aktivitas membuat prosram atau penskodean
menssunakan tioe data

27.00

32.25

menggunakan sintaks
kemudahan program untuk ditelusursi

22.60

25.25

27.00

42.25

kesuaian densan alsoritma

25.50

24.50

J

4

5

Jumlah tusas persis sama"/ Indikasi Nyontek

10.80
15.80

6

Jumlah tusas oersis sama/ Indikasi diskusr

ts.40

35.00

10.50

Perbandingan persentase mahasiswa yang terlibat dalam setiap diskriptor

aktivitas belajar melalui mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan pada
Siklus I dan Siklus II Tabel 10, seperti Grafik 9
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9.

Rata-rata Persentase Mahasiswa

I

Rata-rata Persentase Keterlibatan Mahasiswa dalam Setiap Diskriptor
Aktivitas Belajar Melalui Mengerjakan Tugas Terstruktur yang

Diberikan Siklus I dan Siklus II

Grafik 9 menunjukalrata-rata mahasiswa terlibat dalam setiap diskriptor
aktivitas belajar melalui mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan sudah

hampir memuaskan. Keterlibatan mahasiswa yang belum memuaskan adalah
dalam aktivitas menuliskan logika pemecahan masalah dan inovasi dan kreativitas
membuat program, khususnya dalam keberagaman diagram alir, kesuaian dengan

algoritma dengan pengkodean dalam bahasa Pascal dan aktivitas membenarkan
sintaks pemograman dengan bahasa Pascal.
Pada aktivitas membuat algoritma, terlihat bahwa orisinal algoritma yang

dibuat mahasiswa masih diragukan, hal ditandai banyaknya algoritma

dan

diagram alir dibuat mahasiswa persis sama salah dan benamya, ternasuk cara

penulisan. Sungguhpun demikian secara umum ada peningkatan keterlibatkan
persentase mahasiswa terlibat dalam setiap diskriptor aktivitas belalar melalui
mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan dari siklus

I ke siklus II.

diskriptor aktivitas membuat program atau pengkodean dengan bahasa

Pada
Pascal

7l

Hal
banyak ditemukan program yang dibuat tidak sesuai dengan aigoritmanya'
ini mengindikasikan bahwa mahasiswa tidak mengerti dengan apa yang mereka

pelajari dari referensi atau hand

out. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas

yang dibuat
mahasiswa membaca keterangan yang tertulis dibawah diagram alir
tinggi
adalah kurang. Hal yang perlu mendapat memperhatikan adalah masih
tugas
persentase mahasiswa membuat tugas terstrukfur dengan indikasi menyotek

dari teman. Kondisi yang hampir sama terjadi pada pertemuan ke-1 terulang
kembali pada tugas pertemuan ke-12. Hampir semua tugas yang dibuat
mahasiswa persis sama salah dan benarnya. Hal ini memperkuat indikasi apabila
tugas terstruktur tidak diperiksa dengan ketat, ada kesan mahasiswa membuat
tugas asal siap dan dapat dikumpulkan. Pada pelaksanaan perkuliahan pada
pertemuan ke-9 sampai dengan perlemuan ke-l1 tugas tidak diperiksa tepat waktu
dosen, seperti yang dilakukan pada pertemuan ke-2 sampai dengan

oleh

pertemuan

ke-8.

Kenyataan

ini

menandakan bahwa mahasiswa akan belajar

dengan baik, apabila dosen juga menerapkan aturan yang ketat dan memeriksa
tugas yang dikumpulkan mahasiswa setiap minggunya'

4). Anatisa terhadap hasil belajar

Skor hasil belajar mahasiswa setelah proses pembelajaran

dengan

pendekatan constructivitism teaching and learning berdasarkan algoritma yang
diperoleh berdasarkan tes 6 item soal essay untuk siklus I dan tes 6 item soal
essay untuk siklus

II.

Berdasarkan analisa skor hasil belajar, temyata

mahasiswa mendapat skor lebih besar dari 65, hal

40o/o

ini menunjukan bahwa 40o/o

mahasiswa tuntas dalam belajar mata kuliah Dasar-dasar Pemograman Komputer
(mendapat nilai A dan B), baik untuk siklus I maupun untuk siklus II. Nilai ratarata mahasiswa lulus dengan nilai

C. Skor rata-rata siklus II lebih besar

dari rata-

(59,74 menjadi 60,60), sedangkan skor tertinggi naik dari 90
menjadi 97; dan skor terendah naik 15 menjadi 25,00. Rendahnya peningkatkan
hasil belajar mahasiswa dari siklus I ke siklus II menandakan pembelajaran

rata skor siklus

I

dengan pendekatan constructivitism teaching and learning berdasarkan algoritma

belum

kuliah Dasar-dasar Pemograman Komputer di
[INP. Penerapan selanjutnya perlu dilakukan

dapat diterapkan pada mata

Jurusan Fisika FMIPA

penyempurnaan dan perbaikan pada strategi penerapannya'
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Kemungkinan penyebab peningkatkan skor rata-rata hasil belajar
II, tutorial pada saat
mahasiswa dari siklus I ke siklus II rendah adalah pada siklus
mengerjakan
praktikum tidak dilaksanakan lagi, sehingga kedisiplinan mahasiswa
tutorial terhadap tugas
tugas tidak terpantau lagi dengan segera. Tidak adanya
banyak mahasiswa
terstruktur yang dibu at pada saat praktikum menyebabkan
teman, seperti terlihat
membuat tugas deng an cata menyontek tugas tersruktur
jeias pada tugas menyotek pertemuanke-lZ'
5). Pembahasan terhadap jawaban angket

angket dapat
Berdasarkan pendapat mahasiswa yang diperoleh melalui
dengan
diberikan pembahasan sebagai berikut; Pertama, yang berhubungan
dan modul
komponen-komponen perkuliahan seperti modul pekuliahan
Modul perlu
praklikum, dimana modul yang dirancang masih perlu diperbaiki'
mendapat revisi sehubungan dengan kalimat dan tata saji materi'
pembelajaran
Kedua, pelaksanaan perkuliahan perlu dijelaskan tujuan
disini
yang akan dicapai dan penyajian materi harus sistimatis' Maksudnya
pada awal
adalah tujuan pembelajaran harus disampaikan secara tegas

pembelajaran. Selama penelitian dilaksanakan tujuan pembelajaran disampaikan
step pembelaiaran,
secara lisan, dan kadang-kadang disampaikan pada setiap
terkesan penyampaian materi tidak sistimatis. Kedepan ini mungkin
sehingga

perlu diperbaiki dan disempurnakan'

Ketiga,permasalahandalammembangunkonseppemogramandengan
masih
komputer dalam penyelesaian permasalahan ya1g ditemui mahasiswa,

perlu ditingkatkan karena masih banyak mahasiswa yang perlu mendapat
dalam belajar
bimbingan dengan baik, terutama untuk mahasiswa yang lambat
pada materi Pembuatan algoritma.

Berdasarkan analisa data dapat dikatakan bahwa pendekatan
dapat
constructivitism teaching and learning berdasarkan algoritma belum
dalam mata
memberikan dampak yang besar terhadap aktivitas belajar mahasiswa
pada
kuliah Dasar-dasar Pemograman Komputer di Jurusan Fisika FMIPA IINP
penggunaan
semester Juli-Desemb er 2007. Secara kajian teoritis diketahui bahwa
sangat
pendekatan constructivitism teaching and learning berdasarkan algoritma
pengetahuannya'
menuntut partisipasi aktif dari mahasiswa dalam membangun

l)

Dalam pedekatan ini mahasiswa harus terlibat membangun algoritma, mencoba
memecahkan masalah secara sistimatis dan runut, dan mengerjakan tugas yang

diberikan dengan menggunakan referensi lain, selain dari handout yang diberikan.
Seharusnya mahasiswa menggunakan handout yang diberikan sebagai pendoman,

bukan sebagai satu-satunya referensi untuk belajar. Berdasarkan catatan lapangan
sebagian besar mahasiswa menggunakan handout sebagai satu-satu bahan untuk
belajar.

Masih banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa dosen tidak
penyampaikan tujuan pembelajaran, mengindikasikan bahwa aktivitas mahasiswa

membaca hand

out dan modul praklikum masih rendah. Buktinya

adalah

mahasiswa tidak mengetahui tujuan pembalajaran, walaupun tujuan pembelajaran

di kelas atau tujuan pembelajaran melalui praktikum telah dituliskan pada setiap
hando out dan pada setiap modul modul praktikum.
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BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan analisa data, hasil pengamatan dan evaluasi hasil belajar berserta

angket yang diberikan dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran dengan
pendekatan constructivitism teaching and learning berdasarkan algoritma pada dalam
mata kuliah Dasar-dasar Pemograman Komputer di Jurusan Fisika FMIPA LINP pada
semester Juli-Desember 2007 dapat

1.

:

Meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa memformulasikan permasalahan fisika
dan berpikir secara runut untuk pemograman komputer

2.

Meningkatkan aktivitas mahasiswa mendiagnosa kesalahan dan disiplin dalam
mentaati azas'azas pemo graman computer.

3.

Meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa melalui praktikum

di laboratorium

Fisika Komputasi Jurusan Fiska FMIPA UNP

4. Meningkatkan aktivitas mahasiswa dalam berdiskusi
5. Meningkatkan ketuntasan belajar mahasiswa mata kuliah

Dasar-dasar

Pemograman KomPuter

6. tetapi belum dapat meningkatkan aktivitas

mahasiswa mengerjakan tugas

terstruktur secara mendiri.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat dikemukakan saran-saran
sebagai berikut:

1.

Tugas terstruktur yang diberikan sebaiknya diperiksa dan dikembalikan dengan

kepada mahasiswa dengan memberi komentar. Tugas terstruktur dan tugas

pendahuluan sebaiknya dapat mendorong mahasiswa

aktif

membangun

pengetahuan sendiri. Oleh sebab itu tugas yang diberikan sebaiknya bervariasi,

tidak sama untuk semua mahasiswa.

2.

Secara teoritis penggunffin pendekatan constructivist teaching and learning
berbasis algoritma diharapkan mahasiswa berpartisipasi secara aktif dalam
pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat mencoba memecahkan masalah dengan

75

menggunakan algoritma, bekerja aktif dalam kelompok, tidak suku menyontek

pekerjaan orang lain, membuat pengkodean dalam bahasa Pascal berdasarkan

algoritma dan diagram alir yang telah dibuat, menjadikan tugas terstruktur
sebagai panduan untuk melaksanakan praktikum. Untuk itu perlu dipikirkan
strategi lain yang lebih mampu mengoptimalkan aktivitas belajar mahasiswa.

3. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang lebih
mengutamakan dampak perlakuan terhadap aktivitas belajar mahasiswa.
Pendekatan constructivist teaching and learning berbasis algoritma

ini

dapat

diterapkan pada penelitian desain lain seperti eksperimen untuk menyelidiki
pengaruh pendekatan constructivist teaching and lesrning berbasis algoritma
terhadap hasil belajar mahasiswa.

4.

Hendaknya sebelum penelitian dilaksanakan semua perangkat pembelajaran

seperti handout, modul sudah siap pakai, dan diperbaiki saat perkuliahan
berlangsung bila diperlukan.
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