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ABSTRAK 

Matematika merupakan ilmu murni yang sangat berguna untuk segala bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Penilitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pemahaman konsep Deret 

Fourier dan penguasaan Mata Kuliah Teknik Radio, seberapa besar kontribusinya. Menggunakan 

metode deskriptif dengan analisis parametrik diperoleh hasil data berdistrbusi normal, maka 

digunakan uji chi kuadarat pada taraf kepercayaan 99%. Untuk mengetahui gambaran hubungan 

kedua variabel, dilakukan perhitungan Anareg dengan tahap perhitungan mencari kuatnya korelasi, 

menguji signifikasi korelasi, dan menentukan persamaan regresi. Hasil pengolahan data 

menunjukan bahwa besarnya kontribusi variabel X terhadap Y untuk taraf nyata 0,05 dengan dk = 

30 adalah 0,485 dengan koefisien determinasi 24 % dan nilai signifikansi korelasi Fhitung = 9,2 > 

Ftabel = 7,56, serta garis regresi linear Y = a + b X =25,2 +0.5X. hasil perhitungan uji hipotesis 

didapatkan bahwa 46,87 % mahasiswa masih mengalami kesulitan menguasai mata kuliah 

Matematika dan 56,25 % kesulitan dalam menguasai Mata Kuliah Teknik Radio, nilai kontribusi 24 

%. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik pada penelitian ini bahwa baru sebagian kecil mahasiswa 

telah menguasai Matematiika dan Teknik Radio dengan baik dan terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan. 
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 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu murni yang sangat berguna untuk segalabidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Herman Hudoyo 1998: 49). Dengan matematika seorang ahli 

teknik akan lebih mudah menyelesaikan fenomena kelistrikan yang banyak memerlukan 

aplikasi matematika dan sebaliknya jika seorang ahli teknik tidak menguasai matematika 

maka kemungkinan kesulitan dalam menganalisa fenomena keteknikan sampai dengan 

mendesain alat fisik akan lebih besar. 

Mata kuliah Teknik Radio mempunyai deskripsi pokok bahasan sebagai berikut 

Proses Filtering dan Jaringan Radio, Proses Modulasi dan Time Delay, Daya dan 

Energi, Baseband, Macam-macam Modulasi Digital dan Koreksi Kesalahan dan Sistem 

Pemancar 

Bila dilihat dari silabusnya, pada setiap pokok bahasannya terdapat persoalan yang 

harus diselesaikan secara matematis, sehingga diperlukan kemampuan yang dapat 

menyelesaikan persoalan matematis. persoalan matematis yang banyak muncul, yang 

menjadi dasarnya adalah konsep deret Fourier yang dipelajari dalam mata kuliah 

Matematika. Akan tetapi terdapat suatu permasalahan bahwa materi deret Fourier adalah 

materi yang cukup sulit dipahami. 
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Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah memperoleh gambaran 

tingkat penguasaan materi mata kuliah Matematika pokok bahasan Derer Fourier dan materi 

mata kuliah Teknik Radio sehungga diperoleh gambaran aktual yang jelas mengenai 

seberapa jauh kontribusi mata kuliah Matematika pokok bahasan deret Fourier terhadap 

pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Teknik Radio, sehingga dapat memberikan 

motivasi untuk lebih meningkatkan lagi kualitas proses pembelajaran dan 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu PTN di Jawa Barat. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Program Studi Elektronika Komunikasi Jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

Angkatan Tahun 1996 dan 1997. Teknik samplingnya menggunakan purposive sampling 

sedangkan sumber datanya berasal dari mahasiswa sebagai subjek penelitian. Adapun 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini beserta ukurannya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Subjek Penelitian 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Uji Normalitas Distribusi 

Hasil uji normalitas distribusi peubah X dan peubah Y dilakukan dengan uji Chi 

kuadrat, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Distribusi 

Variabel X2 hitung X2 tabel Interpretasi 

X 7,333 11,30 Normal 

Y 6,808 11,30 Normal 

 

Dari hasil perhitungan uji normalitas, diperoleh bahwa pada tarap nyata 95%,  

X2 hitung = 7,333 < X2 tabel = 11,30. Hal ini berarti kedua variabel penelitian 

berdistribusi normal. 

Uji Linearitas Regresi 

Hasil Penelitian dan Kelinearan Regresi 

Tabel. 3 Tabel Analisis Variansi (ANAVA) 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Total 32 83402 83402  

Koefisien a 
Koefisien b/a 

Sisa 

1 
1 
30 

80200 
752,0 
249,9 

80200 
752,0 
81,66 

9,2 

Tuna Cocok 
Galat 

6 
24 

511,3 
1938,6 

85 
80.78 

1,0549 

 

Prog. Studi Elkom Ukuran Subjek 

Angkatan 1996 30 

Angkatan 1997 29 

Total 59 
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Uji Keberartian Arah Regresi 

Tabel. 4 Hasil Uji Keberartian Arah Regresi 

Variabel F2 
Regresi Hitung F 

tabel Interpretasi 

X terhadap Y 9,2 7,56 Signifikan 

 

Batas signifikansi pada tarap nyata 99 % dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut 

30 adalah 7.56. Kriteria uji koefisien arah regrasi dikatakan signifikan. Dan hasil perhitungan 

keberartian arah regresi, diperoleh Fhitung = 9,2 > Ftabel = 7,56, disimpulkan bahwa koefisien 

arah regresi signifikan dengan taraf signifikansi 99%. 

Uji Kelinearan Bentuk Regresi 

Tabel. 5 Hasil Uji Liniaritas Bentuk Regresi 

Variabel F Hitung F 
tabel Interpretasi 

X terhadap Y 1,0549 3,67 Linier 

 

Pada tarap nyata 99% dengan dk pembilang 6 dan dk penyebut 24, dari daftar 

distribusi F didapat Flabel adalah 3,67. 

Kriteria uji: persamaan regresi dikatakan linier, jika Fhitung < Ftabel 

Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan uji F, diperoleh Fhitung = 1,0549 < Ftabel = 3.67 disimpulkan 

bahwa persamaan regresi tersebut linier. 

Hasil Perhitungan Persamaan Regresi Linier 

Hasil perhitungan persamaan regresi linier X dan Y menunjukkan bahwa peubah X 

memiliki model regresi terhadap peubah X, dari perhitungan diperoleh persamaan regresi Y 

= 25.2 +0.5X 

Mengetahui Kuatnya Korelasi 

Dari hasil perhitungan, deroleh harga, sebesar 0.485 dengan koefisien  = 0,235 = 

0,24. Hal ini berarti konmbusi variabel X terhadap variable Y sebesar 24% atau dengan kata 

lam, jika terdapat 100 orang mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro program studi 

Elektronika Komunikasi menguasai mata kuliah Matematika. maka 24 orang diantaranya 

dapat menguasai mata kuliah Teknik Radio. 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui terbukti tidaknya hipotesis yang 

diajukan. Adapun hasil perhitungan dari ketiga hipotesis tersebut:  

1. Pengujian hipotesis satu (1) dengan menguji proporsi (π) uji pihak kiri, dengan pasangan 

hipotesis nol dan tandingannya: 

• H0: Penguasaan mahasiswa dalam mata kuliah Matematika dianggap rendah jika 75% 

atau lebih dari responden yang menjawab tes dalam instrymen tes, peubah X, 

memperoleh T score kurang dari 55. 
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• H1: Penguasaan mahasiswa dalam mata kuliah Matematika dianggap rendah jika 

kurang 75% dan responden yang menjawab tes. Dalam Instrumen tes peubah X 

memperoleh T score kurang dari 55. 

Dan hasil perhitungan diperoleh Zhitung = -3,674. Dari daftar normal baku α =0,01 didapat 

Ztabel(0,49) = 2.33 

Karena Zhitung < - Ztabel tolak Ho, maka disimpulkan dan hasil perhitungan di atas bahwa 

hipotesis nol (Ho) ditolak, pengujian berarti pada taraf 99% 

2. Pengujian hipotesis dua (2) dengan menguji proporsi (π) uji pihak kiri, dengan pasangan 

hipotesis nol dan tandinganya: 

• H0, Penguasaan mahasiswa dalam mata kuliah Teknik Radio dianggap rendah jika 

75% atau lebih dari responden yang menjawab tes, dalam instrumen tes peubah Y, 

memperoleh T score kurang dan 55 

• H1: π > 75%, Penguasaan mahasiswa dalam mata kuliah Teknik Radio dianggap 

rendah jika kurang 75% dari responden yang menjawab tes dalam instrumen tes 

peubah Y, memperoleh Tscore kurang dan 55 

Dari hasil perhitungan diperoleh Zhitung -2.44. Dan dari daftar α = 0,01 didapat Ztabel (0.49) 

= 2,33 

Dengan kriteria pengujian uji pihak kiri yaitu tolak H0 bila Zhitung < Ztabel maka disimpulkan 

dari hasil perhitungan di atas bahwa hipotesis nol (H0) ditolak, pengujian berarti pada 

taraf 99%. 

3. Pengujian hipotesis ketiga (3) dilakakukan menggunakan uji korelasi r Produk momen 

dengan pasangan hipotesis nol dan tandingannhya: 

• H0= =0, adanya hubungan yang positif san signifikan antara penguasaan mata 

kuliah Matematika dengan Teknik Radio 

• H1= =0, tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara penguasaan mata 

kuliah Matematika dengan penguasaan mata kuliah Teknik Radio 

Pembahasan Hasil Penelitian  

Adapun analisis dari perhitungan yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

a. Mengacu pada analisis data, bahwa 53,13% mahasiswa telah memahami materi dalam 

mata kuliah matematika dengan baik. Hal ini disebabkan Karena faktor-faktor internal, 

eksternal pendekatan dalam belajar dan proses dalam belajar Sedangkan 46,87% 

mahasiswa kurang memahami materi dalam mata Kuliah Matematika meskipun bila kita 

lihat dan tingkat kesukaran soal yang diberikan kebanyakan pada kategori sedang, 

dikarenakan mahasiswa kurang menguasai konsep dasar matematika, kurang 

mempelajari materi yang telah dan akan dibenkan serta kurangnya melakukan latihan 

latihan soal. 

b. Mengacu pada analisis data bahwa hanya 432,75 % mahasiswa yang telah menguasai 

materi mata kuliah Teknik Radio dengan baik dan 56,25 % mahasiswa yang belum 

menguasai mata kuliah Teknik Radio dengan baik, bila kita lihat darim tingkat kesukaran 

soal yang diberikan kebanyakan juga pada taraf sedang. Hal lain yang juga 
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menyebabkannya karena rendahnya kemampuan mahasiswa dalam menganalisa 

persoalan yang disebabkan kurang melakukan latihan-latihan pemecahan soal, dengan 

kata lain masih rendahnya tingkat transfer belajar. 

c. Dari hasil analisis data diperoleh nilair r = 0.485. Berdasarkan table interpretasi nilai r 

untuk korelasi (Suharsimi Arikunto 1992 208), mengisyaratkan bahwa nilai korelasi r 

cukup kuat. Akan tetapi nilai r (koefisien determinasi) sebesar 24%, menunjukkan derajat 

hubungan yang cukup rendah antara penguasaan mahasiswa dalam Matematika dengan 

penguasaan mahasiswa dalam mata kuliah Teknik Radio Berdasarkan analisis data yang 

diperoleh, rendahnya koefisien mata kuliah determinasi ini disebabkan antara lain: 

rendahnya penguasaan mahasiswa dalam materi dasar matematika dalam hal ini 

penguasaan fungsi integral, fungsi trigonometri. Selain itu rendahnya kemampuan 

mahasiswa dalam mengaplikasikan perhitungan matematis ke dalam fenomena 

kelistrikan, dan dalam hal ini mahasiswa banyak mengalami kesulitan dalam 

memecahkan persoalana analisa spektrum, penghitungan aplikasi deret Fourier, dalam 

penentuan cacat harmonik dan penggunaan deret Fourier dalam penghitungan 

gelombang radio. 

d. Dari hasil perhitungan analisis regresi diketahui bahwa variabel X dan variabel Y memiliki 

derajat hubungan linier positif yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari persamaan 

regresi . Koefisien peubah X sebesar 0,5 dan konstantanya 

sebesar 25,2 menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan 1 untuk peubah X maka akan 

menaikkan 25,7 untuk peubah Y Perolehan ini didapatkan karena responden yang 

memperoleh skor Y (Instrumen penguasaan mata kuliah Teknik Radio ) di atas lebih 

tinggi dari skor X (Instrumen penguasaan mata kuliah Matematika) hanya 14 orang 

sedangkan sisanya sebanyak 18 orang mendapatkan skor X yang lebih tinggi dari skor Y. 

Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan persoalan 

matematis ke dalam persoalan perhitungan dalam persoalan matematis dalam mata 

kuliah Teknik Radio II yang disebabkan juga karena kurangnya melakukan latihan-latihan 

pemecahan soal, kurang mendalamnya pengajaran materi aplikasi. 

e. Dengan diperoleh hasil Fhitung = 9,2 > Flabel = 7,56 pada uji keberartian arah regresi, 

maka peubah hasil penguasaan mata kuliah Teknik Radio (Y) bersifat terikat pada 

peubah penguasaan mata kuliah Matematika II (X), hal memperlihatkan hubungan 

fungsional antara peubah Y dan peubah X, yaitu: perubahan pada penguasaan mata 

kuliah Teknik Radio akan tergantung kepada adanya perubahan pada penguasaan mata 

kuliah Matematika  

f. Uji kelinearan bentuk regresi dengan Fhitung = 1,0549 < Ftabel = 3,67 membuktikan bahwa 

semakin meningkat penguasaan mata kuliah Matematika maka akan meningkatkan 

penguasaan mata kuliah Teknik Radio. Berdasarkan pengolahan data ternyata bahwa hal 

yang dipelajari dalam satu bidang membantu dalam menguasai bidang pelajaran lainnya, 

artinya dengan dipelajari materi Matematika akan sangat memebantu dalam mempelajari 

materi Teknik Radio. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan korelasi yang bernilai 

positif yaitu sebesar 0,485 dengan koefisien determinasi (kodet) sebesar 24 %.  
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Skor yang didapatkan responden pada pengisian angket untuk penguasaan man kuliah 

Matematika maupun mata kuliah Tenik Radio relatif rendah, hal ini karena rendahnya 

pemahaman responden pada kedua mata kuliah tersebut, kurangnya responden dalam 

melakukan latihan-latihan pemecahan soal dan kurangnya pemahaman responden dalam 

menvelesaikan persoalan aplikasi matematika ke dalam persoalan keteknikan atau 

keelektroan dalam mata kuliah Teknik Radio. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan mata kuliah Matematika dengan 

penguasaan mata kuliah Teknik Radio. Hal ini ditandai dengan mlar korelast vang cukup 

tinngi berdasarkan hasil penelitian yaitu sebesar 0.485 

3. Penguasaan mahasiswa terhadap mata kuliah Matematika akan meningkatkan 

keberhasilan mahasiswa dalam menguasai mata kuliah Teknik Radio Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan penambahan penguasaan terhadap mata kuliah Teknik Radio 

ditentukan dengan koefisien sebesar 0,5 terhadap penguasaan mata kuliah Matematika. 

4. Selain faktor penguasaan terhadap mata kuliah Matematika, peningkatan penguasaan 

mata kuliah Teknik Radio juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang harus diperhatikan 

Sumbangan penguasaan mata kuliah Matematika terhadap penguasaan mata kuliah 

Teknik Radio dalam penelitian ini ditunjukkan oleh angka persentasi keberartian yaitu 

sebesar 24% terhadap penguasaan mata kuliah Teknik Radio.  

Berdasarkan simpulan di atas, dosen pengampu mata kuliah Matematika maupun 

Teknik Radio disarankan untuk: 

(1) Mengkaji terlebih dahulu materi materi mata kuliah yang saling berkaitan.(2) 

Memaksimalkan penyampaian materi yang terdapat dalam Garis-Garis Besar (3) Melihat 

kontribusi yang cukup kuat antara penguasaan mata kuliah Matematika terhadap mata 

kuliah Teknik Radio, maka perlu kiranya dalam pemberian materi dikembangkan lebih jauh 

dan diperbanyak membahas masalah-masalah/latihan soal.(4) Dalam materi mata kuliah 

Teknik Radio, perlu juga dikembangkan terutama lebih dipertajam dalam membahas materi-

materi aplikatif yang berkaitan dengan rangkaian-rangkaian elektronika telekomunikasi. (5) 

Agar dalam meningkatkan prestasi mahasiswa dalam hal penguasaan mata kuliah Teknik 

Radio, seorang pengajar perlu memberikan pemahaman yang mendalam terlebih dahulu 

kepada siswa tentang materi Matematika.  
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