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ABSTRAK

Wabah Corona yang melanda Indonesia di awal tahun 2020, telah mengubah tatanan
kehidupan masyarakat. Perubahan ini juga terjadi pada proses pembelajaran yang ada,
dimana saat sebelum wabah pembelajaran banyak dilakukan dengan cara tatap muka
langsung, maka setelah wabah ini terjadi pembelajaran dilakukan secara daring. Maka pada

penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan hasil belajar mahasiswa pendidikan
matematika pada materi program linear menggunakan pembelajaran daring di STKIP
PGRI Banjarmasin Tahun Akademik 2019-2020. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif. Subyek dalam penelitian ini mahasiswa yang
memprogram mata kuliah Program Linear Program Studi Pendidikan Matematika STKIP
PGRI Banjarmasin yang berjumlah 24 orang. Teknik mengumpulkan data menggunakan tes.
Teknik analisis data menggunakan rata-rata dan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika
pada materi program linear menggunakan pembelajaran daring di STKIP PGRI
Banjarmasin Tahun Akademik 2019-2020 belum tuntas secara klasikal dan berada
pada kualifikasi C+.

Kata kunci: Hasil belajar, program linear, pembelajaran daring
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah Corona yang melanda Indonesia di awal tahun 2020, telah mengubah tatanan

kehidupan masyarakat. Perubahan ini terlihat dengan adanya pembatasan, dan yang

saat ini yang diterapkan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Perubahan ini juga terjadi pada proses pembelajaran yang ada, dimana saat sebelum

wabah pembelajaran banyak dilakukan dengan cara tatap muka langsung, maka

setelah wabah ini terjadi pembelajaran dilakukan secara daring.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

menegaskan, bencana pandemi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) di Tanah Air

membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas terpaksa ditiadakan. Meski

murid-murid sekarang belajar dari rumah, bukan berarti kegiatan belajar mengajar

(KBM) 100 persen dilakukan secara dalam jaringan (daring). (Republika.co.id)

Proses perkuliahan secara daring dinilai sebagai tantangan baru di dalam era revolusi

industri 4.0, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan

ditahun ini Indonesia secara resmi baru mengeluarkan kebijakan pendidikan tinggi

yang secara spesifik merespon tuntutan revolusi industri 4.0, dengan kebijakan yang

disebut dengan kampus merdeka. Program ini membuka ruang sangat luas bagi

mahasiswa untuk menentukan sendiri bidang-bidang pembelajaran yang menjadi

fokus dan minatnya. Selain itu, program ini juga dapat mendorong mahasiswa tidak
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hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas tapi juga pada masyarakat dan

melibatkan agen dan sumber belajar yang luas.

Di saat seperti sekarang ini model pembelajaran berbasis digital telah dimaksimalkan

secara masif hampir diseluruh Indonesia. Meskipun juga model ini terbilang belum

secara menyeluruh menjangkau lapisan sosial bawah yang ada di masyarakat.

Karena pada dasarnya model pembelajaran ini juga mempunyai syarat yang harus di

penuhi yakni akses terhadap informasi digital. Untuk itu jika ditinjau dari akses

terhadap teknologi digital, tidak semua mahasiswa mempunyai akses yang sama.

Menurut Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Whisnu

Triwibowo menilai perkuliahan online berpotensi memicu ketimpangan sosial yang

berdampak pada kualitas pembelajaran mahasiswa. (tempo.co.id)

Hal ini dikarenakan ketersediaan infrastruktur digital yang belum merata, Indonesia

saat ini belum menyediakan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK), prasyarat utama untuk pembelajaran jarak jauh, yang memadai dan meluas

untuk seluruh warganya. Selain itu, status sosio-ekonomi juga mempengaruhi tingkat

kompetensi dan literasi dalam menggunakan TIK, ketika dosen atau mahasiswa yang

gagap teknologi tidak akan mampu mengelola pembelajaran. Keterkaitan erat antara

kesenjangan sosial, ketersediaan akses, dan keterampilan digital saling

mempengaruhi kualitas pembelajaran jarak jauh dan membuat kesenjangan digital

menjadi masalah multidimensi.

Tantangan bagi dosen dan mahasiswa memang terkait pada pemanfaatan teknologi

pembelajaran yang harus terus ditingkatkan kualitasnya. Terlebih Muatan
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pembelajaran daring masih perlu terus disempurnakan agar lebih interaktif sehingga

memungkinkan Mahasiswa dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Daya

dukung teknologi juga perlu terus ditingkatkan kualitasnya.

Dalam hal ini dosen juga harus siap dengan komunikasi yang intens dengan

mahasiswa, berbagai kanal percakapan seperti WhatsApp, forum, telepon sampai

video call harus tetap melayani mahasiswa di tengah pandemi saat ini. Dengan

proses yang sedemikian diharapkan mampu mengembangkan kualitas pembelajaran.

Disamping itu juga dibutuhkannya kapasitas kelembagaan literasi digital dosen dan

mahasiswa yang harus dikembangkan.

Salah satu mata kuliah yang saat menggunakan pembelajaran daring adalah Program

Linear. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester 4. Dan mata kuliah sangat erat

hubungannya dengan kehidupan masyarakat, karena banyak berbicara tentang

aktivitas ekonomi masyarakat. Sebelum masa pandemi, mata kuliah ini biasanya

menggunakan tatap muka langsung dan juga dilakukan praktikum di laboratorium.

Namun selama pandemi ini mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan

daring , memanfaatkan Google Classroom dan Google Meet. Tentu saja peneliti

tertarik untuk meneliti fenomena yang baru ini. Berdasarkan hal ini peneliti

melakukan penelitian dengan judul Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Matematika

Pada Materi Program Linear Menggunakan Pembelajaran Daring di STKIP PGRI

Banjarmasin Tahun Akademik 2019-2020.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

bagaimana hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika pada materi program linear

menggunakan pembelajaran daring di STKIP PGRI Banjarmasin Tahun Akademik

2019-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil belajar mahasiswa pendidikan

matematika pada materi program linear menggunakan pembelajaran daring di STKIP

PGRI Banjarmasin Tahun Akademik 2019-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk

a. Bagi mahasiswa, untuk mendapatkan pengalaman baru belajar melalui proses daring.

b. Bagi dosen, sebagai alternatif pembelajaran pada masa pendemi.

c. Bagi peneliti lain, sebagai dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

1.5 Batasan Penelitian

Materi pada penelitian ini dibatasi hanya pada penyelesaian persoalan program linear terkait

penentuan maksimum dan minimun fungsi tujuan dengan menggunakan grafik dan simpleks.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembelajaran Daring

Arsyad (2011) mengatakan pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat

membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara

pendidik dengan peserta didik. Menurut Winkel pembelajaran adalah sebagai

seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik,

dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap

rangkaian kejadian-kejadian eksternal yang berperan langsung di dalam diri peserta

didik (Sutikno, 2009). Berdasarkan pendapat beberapa para ahli dapat disimpulkan

bahwa pembelajaran adalah upaya yang dilakukan pendidik agar terjadi proses belajar

dalam diri peserta didik dan menekankan untuk pencapaian tujuan belajar.

Pembelajaran daring ini menurut Nadiem merupakan solusi di masa wabah

covid-19, dimana pembelajaran tidak bisa dilaksanakan di sekolah. "Bisa

menggunakan cara diantar, dijemput, dikirim, atau esai dikirimkan melalui

(mengirimkan email) di warung internet (warnet)," kata Nadiem (Republika.co.id)

Pembelajaran daring merupakan salah satu metode belajar mengajar yang

memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media

internet, intranet, atau media jaringan komputer lain (Efendi, 2008). Pembelajaran

daring merupakan pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem

elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran (Allen,

2013).
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Pembelajaran Daring mempuyai beberapa manfaat diantaranya: pertama dapat

membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efisien antara dosen dengan

mahasiswa, kedua mahasiswa saling berinteraksi dan berdiskusi antara mahasiswa

yang satu dengan yang lainnya tanpa melalui dosen, ketiga dapat memudahkan

interaksi antara mahasiswa, dosen, dengan orang tua, keempat sarana yang mudah

untuk ujian maupun kuis beragam, kelima dosen dapat dengan mudah memberikan

materi kepada mahasiswa berupa gambar dan video selain itu mahasiswa juga dapat

mengunduh bahan ajar tersebut, keenam dapat memudahkan dosen membuat soal

dimana saja dan kapan saja. (Sobron dkk, 2019)

Kelebihan pembelajaran Daring Learning adalah seluruh lapisan masyarakat

dimana saja dapat mengikuti pembelajaran ini. Misalkan, mahasiswa yang kuliah di

kampus terpencil yang ingin memperoleh ilmu pendidikan yang sama di kampus

favorit yang terletak di luar pulau. Namun karena suatu kondisi tidak dapat

meninggalkan rumah. Dengan adanya program ini mahssiswa kampus tersebut dapat

tetap mengikuti pembelajaran tanpa meninggalkan rumah dan kampusnya. Sehingga

dapat menghemat waktu dan tenaga, serta biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa.

Daring memberikan metode pembelajaran yang efektif, seperti berlatih dengan

adanya umpan balik terkait, menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar

mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan mahasiswa yang

menggunakan simulasi dan permainan(Ghirardini, 2011).

Efendi (2008) mengutarakan kekurangan penggunaan e-learning yaitu:
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a. Interaksi secara tatap muka yang terjadi antara peserta didik dengan pengajar

atau antara peserta didik dengan peserta didik menjadi minim.

b. Pembelajaran yang dilakukan lebih cenderung ke pelatihan bukan pendidikan.

c. Aspek bisnis atau komersial menjadi lebih berkembang dibandingkan aspek

sosial dan akademik.

d. Pengajar dituntut lebih menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan

ICT.

e. Belum meratanya fasilitas internet yang tersedia di tempat yang bermasalah

dengan listrik, telepon dan komputer.

f. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan

komputer masih kurang

g. Bahasa komputer yang belum dikuasai

h. Perasaan terisolasi dapat terjadi pada peserta didik

i. Terjadinya variasi kualitas dan akurasi informasi oleh sebab itu diperlukan

panduan pada saat menjawab pertanyaan.

j. Kesulitan mengakses grafik, gambar dan video karena peralatan yang dipakai

tidak mendukung sehingga menyebabkan peserta didik menjadi frustasi.

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan dua aplikasi dalam

pembelajaran daring yakni Google Classroom dan Google Meet. Google Classrom,

memudahkan untuk membagikan materi dan juga penugasan serta tes dan evaluasi.

Sementara Google Meet untuk pengganti tatap muka.
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2.2 Persoalan Program Linear
Program Linier merupakan metode matematik dalam mengalokasikan

sumberdaya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimumkan

keuntungan atau meminimumkan biaya. Program Linier banyak diterapkan dalam

membantu menyelesaikan masalah ekonomi, indutri, militer, social dan lain-lain.

Masalah keputusan yang sering dihadapi analis adalah alokasi optimum

sumberdaya langka. Sumberdaya dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah,

kapasitas mesin, waktu, ruang atau teknologi. Tugas analis adalah mencapai hasil

terbaik yang mungkin dengan keterbatasan sumber daya itu. Hasil yang dinginkan

mungkin ditunjukkan sebagai maksimasi dari beberapa ukuran profit, penjualan dan

kesejahteraan, atau minimisasi pada biaya, waktu dan jarak.

Maksimalisasi dapat berupa memaksimalkan keuntungan atau hasil. Sebagai

contoh PT LAQUNATEKSTIL memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi

2 jenis produk, yaitu kain sutera dan kain wol. Untuk memproduksi kedua

produk diperlukan bahan baku benang sutera, bahan baku benang wol dan

tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutera adalah 60 kg per hari,

benang wol 30 kg per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit

produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jenis bahan baku dan

tenaga kerja

Kg bahan baku & Jam tenaga kerja Maksimum

penyediaanKain sutera Kain wol

Benang sutera 2 3 60 kg

Benang wol - 2 30 kg

Tenaga kerja 2 1 40 jam
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Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar Rp 40 juta untuk kain

sutera dan Rp 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana

menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar

keuntungan yang diperoleh bisa maksimal.

Langkah-langkah:

1) Tentukan variabel

X1=kain sutera

X2=kain wol

2) Fungsi tujuan

Zmax= 40X1 + 30X2

3) Fungsi kendala / batasan

1. 2X1 + 3X2 ≤ 60 (benang sutera)

2. 2X2 ≤ 30 (benang wol)

3. 2X1 + X2 ≤ 40 (tenaga kerja)

4) Membuat grafik

1. 2X1 + 3 X2 = 60

X1=0, X2 =60/3 = 20

X2=0, X1= 60/2 = 30

2. 2X2 ≤ 30

X2=15

3. 2X1 + X2 ≤ 40

X1=0, X2 = 40

X2=0, X1= 40/2 = 20
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Cara mendapatkan solusi optimal adalah dengan mencari nilai Z setiap titik ekstrim.

Titik A

X1=0, X2=0

masukkan nilai X1 dan X2 ke Z

Z = 40 . 0 + 30 . 0 = 0

Titik B

X1=20, X2=0

masukkan nilai X1 dan X2 ke Z

Z = 40 . 20 + 30 . 0 = 800

Titik C

Mencari titik potong (1) dan (3)

2X1 + 3X2 = 60
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2X1 + X2 = 40 -

2X2 =20 X2=10

Masukkan X2 ke kendala (1)

2X1 + 3X2 = 60

2X1 + 3 . 10 = 60

2X1 + 30 = 60

2X1 = 30 X1 = 15

masukkan nilai X1 dan X2 ke Z

40X1 + 30X2 = 40 . 15 + 30 . 10 = 600 + 300 = 900 (optimal)

Titik D

2X2 = 30

X2 = 15

masukkan X2 ke kendala (1)

2X1 + 3 . 15 = 60

2X1 + 45 = 60

2X1 = 15 X1 = 7,5

masukkan nilai X1 dan X2 ke Z

Z = 40 . 7,5 + 30 . 15 = 300 + 450 = 750

Titik E
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X2 = 15

X1 = 0

masukkan nilai X1 dan X2 ke Z

Z = 40 . 0 + 30 .15 = 450

Kesimpulan :

untuk memperoleh keuntungan optimal, maka X1 = 15 dan X2 = 10 dengan

keuntungan sebesar Rp 900 juta.

Metode Simpleks

Metode simpleks adalah salah satu teknik pemecahan dalam program linear selain

metode grafik. Pada topik sebelumnya tentang metode grafik, sudah dijelaskan

pemecahan program linear metode grafik ini sangat efektif digunakan untuk

menyelesaikan suatu persamaan yang memiliki 2 variabel.

Hanya saja, untuk menyelesaikan masalah program linear berdimensi lebih besar

dari 2 variabel, metode simpleks adalah jawabannya.Persamaan dari metode

simpleks dengan metode grafik adalah pada metode simpleks juga diperlukan

untuk dilakukan formulasi program linear terlebih dahulu. Untuk lebih jelas

tentang bagaimana untuk cara melakukan formulasi program linear.

Sebelum masuk lebih lanjut ke tentang bagaimana pemecahan program linear

dengan metode simpleks, perlu anda ketahui lebih lanjut tentang bentuk standar

model program linear metode simpleks. Sebab, hal ini dapat membantu anda
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dalam memahami lebih lanjut sebelum kita akan melakukan suatu perhitungan

metode simpleks.

Bentuk Standar Program Linear Metode Simpleks

Seperti yang sudah diuraikan pada artikel sebelumnya pada program linear,

bahwa model program linear dapat memiliki pembatas-pembatas yang bertanda ≤,

≥, dan =. Demikian juga variabel-variabelnya yang dapat berupa variabel non-

negatif, dapat pula berupa variabel-variabel yang tidak terbatas dalam tanda.

Dalam penyelesaian program linear dengan metode simpleks, bentuk dasar yang

digunakan haruslah bentuk standar. Formulasi bentuk standar memiliki sifat-sifat

sebagai berikut:

• Fungsi tujuannya dapat berupa maksimasi atau minimasi.

• Seluruh pembatas sudah dalam bentuk persamaan (tanda = ) dengan ruas

kanan persamaan yang non-negatif.

• Seluruh variabelnya harus merupakan variabel non-negatif.

Untuk mengubah suatu bentuk formulasi yang belum standar ke dalam bentuk

standar dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Pembatas

• Pembatas yang bertanda ≤ atau ≥ dapat dijadikan suatu persamaan (tanda = )

dengan menambahkan suatu variabel slack (S) atau mengurangkan dengan suatu

variabel surplus (S).
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Contoh 1: X1 + X2 ≤ 8

Kita tambahkan slack S1 pada ruas kiri persamaan tersebut sehingga diperoleh

persamaan: X1 + X2 + S1 = 8

Variabel slack menunjukkan banyaknya sumber daya yang tidak terpakai.

Contoh 2: X1 + 2 X2 ≥ 5

Karena bertanda ≥ maka harus dikurangi dengan variabel S2 pada ruas kiri

persamaan sehingga diperoleh persamaan: X1 + 2X2 – S2 = 5

Variabel surplus menunjukkan kelebihan pemakaian sumber daya.

• Ruas kanan dari suatu persamaan dapat dijadikan bilangan non-negatif dengan

mengalikan kedua ruas dengan -1.

Contoh : X1 – 5 X2 = -7, secara matematis adalah sama dengan persamaan

-X1 + 5 X2 = 7.

• Arah ketidaksamaan dapat berubah apabila kedua ruas dikalikan -1.

Contoh : X1 – X2 ≤ -8, adalah sama dengan -X1 + X2 ≥ 8.

2. Variabel

Suatu variabel Xi yang tidak terbatas oleh tanda dapat dinyatakan sebagai dua

variabel non-negatif dengan menggunakan substitusi: Xi = Xi’ – Xi” dimana Xi’

dan Xi” ≥ 0. Substitusi seperti ini harus dilakukan pada seluruh pembatas dan

fungsi tujuannya.
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3. Fungsi Tujuan

Maksimasi dari sebuah fungsi adalah sama dengan minimasi dari negatif fungsi

yang sama.

Contoh : Maksimumkan Z = X1 + 2 X2 secara matematis sama dengan :

Minimumkan (-Z) = -X1 – 2 X2.

Metode Simpleks

Setelah anda telah mengetahui tentang bagaimana cara formulasi program

linear dan tentang bentuk standar program linear yang akan digunakan dalam

metode simpleks, maka kita dapat langsung menlanjutkan ke contoh soal metode

simpleks.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh soal dibawah:

Contoh Soal Metode Simpleks

Maksimumkan : Z = 15 X1 + 18 X2 + 12 X3

Kendala :

10 X1 + 12 X2 + 8 X3 ≤ 120

18 X1 + 15 X2 + 6 X3 ≤ 135

12 X1 + 16 X2 + 6 X3 ≤ 150

X1, X2, X3 ≥ 0
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Langkah 1: Mengubah Fungsi Tujuan dan Fungsi Kendala

Fungsi tujuan diubah menjadi bentuk implisit dengan jalan menggeser fungsi

tujuan ke Z, yaitu Z = 15 X1 + 18 X2 + 12X3 diubah menjadi Z – 15 X1 – 18 X2 –

12X3 = 0.

Sedangkan fungsi kendala (selain kendala non-negatif) diubah menjadi bentuk

persamaan dengan menambahkan variabel slack, yaitu suatu variabel yang

mewakili tingkat pengangguran kapasitas yang merupakan batasan.

Fungsi kendala pada soal tersebut diatas berubah menjadi :

10 X1 + 12 X2 + 8 X3 + S1 =120

18 X1 + 15 X2 + 6 X3 + S2 =135

12 X1 + 16 X2 + 6 X3 + S3 =150

X1, X2, X3, S1, S2, S3 ≥ 0

Langkah 2: Mentabulasikan Persamaan-Persamaan Fungsi Tujuan dan

Kendala yang Telah Diubah Seperti Pada Langkah 1 diatas

Basis Z X1 X2 X3 S1 S2 S3 Solusi

Z 1 -15 -18 -12 0 0 0 0

S1 0 10 12 8 1 0 0 120

S2 0 18 15 6 0 1 0 135

S3 0 12 16 6 0 0 1 150

Kolom basis menunjukkan variabel yang sedang menjadi basis yaitu S1, S2,

S3 yang nilainya ditunjukkan oleh kolom solusi. Secara tidak langsung ini
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menunjukkan bahwa variabel non-basis X1, X2, X3 (yang tidak masuk pada kolom

basis) sama dengan nol.

Hal ini bisa dimengerti, karena belum ada kegiatan/produksi X1, X2, X3 masing-

masing nilainya nol yang berarti juga kapasitas masih menganggur yang

ditunjukkan oleh nilai S1, S2, S3.

Langkah 3: Menentukan Kolom Pivot

Setelah kita mentabulasikan persamaan menjadi bentuk tabel simpleks, langkah

selanjutnya adalah memilih kolom pivot. Kolom pivot (entering variabel) dipilih

dari baris Z dengan angka negatif terbesar untuk masalah maksimasi. Jadi sesuai

soal diatas didapatkan bahwa kolom pivotnya adalah X2.

Sehingga jika digambarkan dalam tabel menjadi:

Basis Z X1 X2 X3 S1 S2 S3 Solusi

Z 1 -15 -18 -12 0 0 0 0

S1 0 10 12 8 1 0 0 120

S2 0 18 15 6 0 1 0 135

S3 0 12 16 6 0 0 1 150

Pada tabel diatas kolom X2 adalah kolom yang dipilih karena memiliki nilai -18

(nilai negatif terbesar).

Langkah 4: Menentukan Baris Pivot

Setelah kita mendapatkan kolom pivot, langkah selanjutnya adalah menentukan

baris pivot (leaving variabel). Untuk mengetahui baris mana yang pilih dapat

dilakukan dengan membagi solusi dengan kolom pivot pada setiap baris.
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Setelah itu dipilihlah angka dengan rasio terkecil, namun jika terdapat angka

negatif dan tidak hingga kolom pivot maka tidak masuk dalam perhitungan rasio,

jadi jika terdapat angka negatif atau tak hingga maka diberi tanda strip pada

kolom rasio. Setelah mendapat rasio maka kita harus memindahkan variabel pada

kolom pivot ke baris pivot.

Sehingga berdasarkan soal diatas menjadi :

Basis Z X1 X2 X3 S1 S2 S3 Solusi Rasio

Z 1 -15 -18 -12 0 0 0 0 –

S1 0 10 12 8 1 0 0 120 10

X2 0 18 15 6 0 1 0 135 9

S3 0 12 16 6 0 0 1 150 9.375

Langkah 5: Menentukan Persamaan Pivot Baru

Rumus untuk menentukan persamaan pivot baru adalah:

Persamaan Pivot Baru = Baris Pivot Lama / Elemen Pivot.

Elemen pivot adalah perpotongan antara kolom dan baris pivot. Jadi setiap baris

pivot yang telah ditentukan dibagi dengan elemen pivot sehingga dihasilkan

persamaan pivot baru.

Sehingga dari berdasarkan soal diatas menjadi :

Basis Z X1 X2 X3 S1 S2 S3 Solusi

Z 1

S1 0
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X2 0 18/15 1 6/15 0 1/15 0 9

S3 0

Berdasarkan tabel diatas semua baris pivot dibagi dengan elemen pivot yaitu 15.

Sehingga dihasilkan persamaan pivot yang baru.

Langkah 6: Menentukan Persamaan Baru Selain Persamaan Pivot Baru

Setelah mendapat persamaan pivot baru, langkah selanjutnya adalah mengisi

persamaan lainya yang masih kosong. Rumus untuk menentukan persamaan baru

selain persamaan pivot baru adalah sebagai berikut :

Persamaan baru = (persamaan lama) – (persamaan pivot baru x koefisien kolom

pivot)

Jadi persamaan baru yang dicari dari persoalan diatas adalah persamaan baru

untuk basis Z, S1, dan S3. Sedangkan S2 sudah diganti oleh persamaan pivot baru

X2.

Persamaan Z baru :

(-15) – (18/15 x -18) = 33/5

(-18) – (1 x -18) = 0

(-12) – (6/15 x -18) = -24/5

(0) – (0 x -18) = 0

(0) – (1/15 x -18) = 6/5

(0) – (0 x -18) = 0

(0) – (9 x -18) = 162
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Persamaan S1 baru :
(10) – (18/15 x 12) = -22/5
(12) – (1 x 12) = 0
(8) – (6/15 x 12) = 16/5
(1) – (0 x 12) = 1
(0) – (1/15 x 12) = -4/5
(0) – (0 x 12) = 0
(120) – (9 x 12) = 12

Persamaan S3 baru :
(12) – (18/15 x 16) = -36/5
(16) – (1 x 16) = 0
(6) – (6/15 x 16) = -2/5
(0) – (0 x 16) = 0
(0) – (1/15 x 16) = -16/5
(1) – (0 x 16) = 1
(150) – (9 x 16) = 6

Persamaan pivot baru, Z baru, S1 baru, dan persamaan S3 baru yang sudah dicari

nilainya kemudian ditabulasikan dalam tabel simpleks baru sebagai berikut:

Basis Z X1 X2 X3 S1 S2 S3 Solusi

Z 1 33/5 0 -24/5 0 6/5 0 162

S1 0 -22/5 0 16/5 1 -4/5 0 12

X2 0 18/15 1 6/15 0 1/15 0 9

S3 0 -36/5 0 -2/5 0 -16/5 1 6

Langkah 7: Lanjutkan Perbaikan-Perbaikan

Periksa kembali tabel simpleks anda, apakah pada baris Z angkanya sudah positif

semua (≥ 0) untuk kasus maksimasi, jika sudah positif semua berarti solusi

optimal sudah didapatkan.

Terlihat pada langkah 6 diatas baris Z masih ada yang negatif yaitu kolom X3.

Maka perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai nilai optimal.
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Maka dari itu diperlukan perbaikan. Dalam perbaikan anda hanya perlu

mengulangi kembali dari langkah 3 dari tabel yang sudah anda hitung. Lakukan

secara terus menerus hingga baris Z bernilai positif semua.

Setelah dilakukan perbaikan, maka tabel optimal dari contoh diatas akan

didapatkan sebagai berikut:

Basis Z X1 X2 X3 S1 S2 S3 Solusi

Z 1 0 0 0 3/2 0 0 180

S1 0 -11/8 0 1 5/16 -1/4 0 15/4

X2 0 7/4 1 0 -1/8 1/6 0 15/2

S3 0 -31/4 0 0 1/8 -7/6 1 15/2

Berdasarkan tabel hasil perbaikan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil iterasi ini

telah mencapai kondisi optimal, karena nilai pada baris fungsi tujuan Z sudah

tidak ada yang negatif.

Sehingga dari persoalan diatas untuk kasus maksimasi ini didapatkan nilai:

Z = 180,
X1 = 0 (tidak diproduksi),
X2 = 15/2,
X3 =15/4,
S3 = 15/2 (merupakan kapasitas yang menganggur dari batasan ke 3).

Pada soal berikut, sudah diketahui persamaan-persamaan yang ada. Tetapi, perlu

anda ketahui, bentuk soal program linear ada juga yang berbentuk soal cerita,

sehingga anda perlu melakukan formulasi terlebih dahulu untuk mendapatkan

bentuk persamaan seperti di atas.
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2.3 Hasil Belajar

Menurut Suprijono (2013:7) hasil belajar adalah perubahan perilaku secara

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Menurut Jihad

dan Haris (2012:14) hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku

yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses

belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu.

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima

pengalaman belajarnya. Setelah suatu proses belajar berakhir, maka siswa

memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam

proses pembelajaran. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran

adalah hasil belajar. Hasil belajar digunakan untuk mengetahui sebatas mana siswa

dapat memahami serta mengerti materi tersebut.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013: 3) hasil belajar merupakan hasil dari

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Menurut Hamalik (2011)

mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh pelajar

dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang

ditetapkan.

Hasil belajar merupakan pengukuran dari penilaian kegiatan belajar atau

proses belajar yang dinyatakan dalam symbol, huruf maupun kalimat

yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada

periode tertentu. Menurut Susanto (2013: 5) perubahan yang terjadi
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pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor

sebagai hasil dari belajar.

Menurut Sudjana (2009) mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya

adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas

mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor.

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, dapat penulis simpulkan bahwa

hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah siswa tersebut melakukan

kegiatan belajar dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh

seseorang dengan melibatkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, yang

dinyatakan dalam symbol, huruf maupun kalimat. Dalam penelitian ini hasil belajar

yang dimaksud adalah nilai kognitif yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti tes.
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BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Peneliti akan

mendeskripsikan tentang hasil belajar mahasiswa Pendidikan Matematika STKIP

PGRI Banjarmasin pada materi proglam linear dengan menggunakan pembelajaran

daring. Pembelajaran dilaksanakan selama 7 kali pertemuan dari awal Maret hingga

akhir April 2020.

3.2 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini mahasiswa yang memprogram mata kuliah Program

Linear Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Banjarmasin Tahun Akademik

2019-2020 yang berjumlah 24 orang.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa alat tes. Alat tes ini

disusun dengan mengikuti aturan penyusunan alat tes. Mulai dari mengkaji tujuan

perkuliahan lalu dibuat kisi-kisi tes, lalu sampai dibuat instrumen tes, dan juga dibuat

kunci jawaban serta pedoman penskoran.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes. Tes adalah cara

(yang dapat dipergunakan) prosedur (yang perlu ditempuh) dalam rangka pengukuran

dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau

serangkaian tugas (baik berupa pertanyaan-pertanyaan (yang harus dijawab), atau

perintah-perintah (yang harus dikerjaka) oleh testee, sehingga (atas dasar data yang

diperoleh dari hasil pengukuran tersebut) dapat duhasilkan nilai yang melambangkan

tingkah laku atau prestasi testee (Sudijono, 2015:67). Tes dibuat dalam bentuk uraian.

Tes dibagikan di program Google Classroom, dan mahasiswa diminta mengerjakan

dengan dibatasi waktu pengerjaan sesuai dengan tingkat kesulitan soal.

3.4 Teknik Analisis Data

Untuk memberikan penilaian hasil belajar siswa setiap langkah jawaban

siswa yang benar diberi skor 1, jika salah maka skornya 0. Jika salah di satu langkah

maka langkah berikutnya tidak diperhitungkan . Untuk menganalisis hasil belajar

mahasiswa, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

Nilai Akhir (NA) =
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
X100

Adapun perhitungan persentase hasil belajar mahasiswa menggunakan rumus sebagai

berikut.

P = x 100%

Keterangan:

f
N
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P = Persentase (%)

f = Banyak mahasiswa yang tuntas secara individual

N= Jumlah seluruh mahasiswa

(Sudijono, 2015)

Mahasiswa dikatakan tuntas jika memperoleh nilai ≥ 60 dan ketuntasan secara

klasikal minimal 80% yang tuntas dikelas tersebut secara individual.

Tabel 3.2
Kualifikasi Tingkat Ketuntasan Klasikal

Tingkat Ketuntasan Klasikal
< 80% Tidak Tuntas
≥ 80% Tuntas

Data hasil tes yang terkumpul dianalisis untuk menghitung nilai rata-rata

siswa. Untuk menghitung rata-rata hasil belajar mahasiswa menggunakan rumus

Sudjana (2009) sebagai berikut.

Mx =
X∑

N

Keterangan:

Mx= Mean yang kita cari.

∑ x= jumlah dari skor-skor (nilai-nilai) yang ada.

N= Number of Cases (banyaknya skor-skor itu sendiri)

(Sudijono, 2010:81)

Hasil persentasi dan rata-rata hasil belajar siswa akan dikategorikan dalam klasifikasi

sebagai berikut.

Tabel 3.3
Kualifikasi Nilai Hasil Belajar Mahasiswa

Nilai Kualifikasi

80 – 100 A
75 – < 80 B+
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70 – < 75 B
65 – < 70 C+
60 – < 65 C
55 – < 60 D+
50 – < 55 D

<50 E

(Sumber: Pedoman Akademik STKIP PGRI Banjarmasin)
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Penelitian dilaksanakan dilaksanakan sejak tanggal 16 Maret 2020, diawali

dengan membagikan bahan kuliah di Google Classroom, lalu dilakukan perkuliahan

daring melalui Google Meet. Berikut pelaksanaan kuliah yang telah dilaksanakan:

Tabel 4.1 Pelaksanaan Penelitian

No Tanggal pelaksanaan Materi

1 16 Maret 2020 Pengantar persoalan program linear

2 23 Maret 2020
Menyelesaikan persoalan program linear

menggunakan metodegrafik

3 30 Maret 2020 Pengantar metode simpleks

4 6 April 2020
Menyelesaikan persoalan program linear

menggunakan grafik metode simpleks

5 13 April 2020

Menyelesaikan persoalan program linear

menggunakan grafik metode simpleks

BIG M

6 20 April 2020

Menyelesaikan persoalan program linear

menggunakan grafik metode simpleks

Dua Fase

7 27 April 2020
Memanfaatkan software komputer untuk

menyelesaikan persoalan

8 4 Mei 2020 Tes
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Berdasarkan tabel 4.1 maka data diambil pada tanggal 4 Mei 2020, dimana

ada 24 orang mahasiswa yang mengikuti tes. Tes berbentuk uraian yang terdiri atas 2

soal dan dan tiap soal terdiri atas 2 sub soal.

Berikut hasil belajar mahasiswa tentang persoalan program linear ditinjau dari

ketuntasan belajar. Data disajikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Belajar Mahasiswa Ditinjau dari Ketuntasan Belajar

Keterangan Banyak Mahasiswa Persentase (%)

Mahasiswa tuntas 12 50

Mahasiswa tidak tuntas 12 50

Berdasarkan tabel 4.2 ini tingkat ketuntasan secara individual belum mencapai

80% artinya mahasiswa belum tuntas secara klasikal. Berikutnya akan disajikan data

hasil belajar mahasiswa ditinjau dari kualifikasi hasil belajar. Perhatikan tabel 4.3

berikut.

Tabel 4.3
Kualifikasi Nilai Hasil Belajar Mahasiswa

Nilai Kualifikasi Banyak Mahasiswa Persentase (%)

80 – 100 A 6 25,0
75 – < 80 B+ 5 20,8
70 – < 75 B 1 4,2
65 – < 70 C+ 0 0,0
60 – < 65 C 0 0,0
55 – < 60 D+ 0 0,0
50 – < 55 D 10 41,7

<50 E 2 8,3
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Berdasarkan tabel 4.3 kalau dihitung dari sisi rata-ratanya maka diperoleh

nilai 65,21 atau kualifikasi C+.

4.1 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, bisa dilihat bahwa

hasil belajar mahasiswa masih belum tuntas secara klasikal. Hal ini bisa jadi

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah terjadinya variasi kualitas dan

akurasi informasi yang diperoleh mahasiswa saat pembelajaran daring, sebagaimana

yang diungkapkan oleh Efendi (2008) terkait kelemahan dari pembelajaran daring.

Apalagi ada mahasiswa yang sering bermasalah dari sisi jaringan internet dan data

sehingga mereka kesulitan memahami materi.

Ketuntasan yang hanya mencapai 50% tentu menjadi suatu masalah yang

perlu nanti diteliti lebih jauh dalam penelitian berkutnya berupa penelitian tindakan

kelas. Padahal yang diharapkan minimal 80% mahasiswa tuntas secara individual.

Dalam hal ini pengajar perlu melakukan remidian kepada mahasiswa yang belum

tuntas.

Kalau mencermati dari sisi kualifikasi hasil belajar juga didapatkan hal yang

menarik dimana terdapat kesenjangan nilai pada hasil belajar mahasiswa. Ada 50%

mahasiswa yang kualifikiasinya B ke atas, dan ada 50% yang D ke bawah. Hal ini

diduga karena selama ini dilakukan pembelajaran langsung, artinya pembelajaran

daring ini perlu dipadukan dengan pembelajaran kooperatif. Dalam hal ini diperlukan
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kompetensi pengajar untuk memadukannya. Meskipun demikian kalau dilihat dari

rata-rata hasil belajar mahasiswa maka sudah melebihi KKM yakni 65,21.

Hasil yang belum sesuai dengan harapan ini tentu saja bisa menjadi bahan

refleksi untuk perbaikan kualitas pembelajaran dari di masa yang akan datang.

Karena kalau kita sandingkan dengan penelitian yang lain misalnya saja penelitian

yang dilakukan Nurul Lailatul Khusniyah dan Lukmanul Hakim (2019) yang

menunjukkan bahwa pembelajaran daring ini punya pengaruh positif terhadap hasil

belajar. Begitu juga penelitian yang dilakukan Sobron dkk (2019) yang

mengungkapkan bahwa pembelajaran daring ini mempunyai dampak positif terhadap

siswa.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hasil

belajar mahasiswa pendidikan matematika pada materi program linear menggunakan

pembelajaran daring di STKIP PGRI Banjarmasin Tahun Akademik 2019-2020

belum tuntas secara klasikal dan berada pada kualifikasi C+.

4.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan:

a. Mahasiswa agar bisa melakukan diskusi secara daring bersama temannya

sehingga bisa membantu dalam memahami materi yang diberikan.

b. Dosen hendaknya memadukan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran

kooperatif.

c. Peneliti lain dapat melakukan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki

pembelajaran ini.
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