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ABSTRAK

Perielitian ini n:erupakan penelitian tindakan kelas tentang pola atau cara pengajaran
pada matakuliah perrnainan target. Titik tekan pada penelitian ini terdapat parla rancangan
perubahan pola perrgajaran dari yang bersifat konservatil'ke arah pengajaran yang berlandaskan
nilai-nilai perrdidikari karakter dengan menerapkan pembelajaran /esson study.

Tujuan umum p,:nelitiarr ini aelalah mendapatkan pola penerapan penrbelajaran berbasis
lesson suudy seningga dapat men,ngkatkan kualitas pembelajaran pada mata kuliah permainan
target. 'lujuarr khusus yang ingin dir:apai dalam penelitian ini adalah menemukan strategi
pengajaran cermainan target yang tepat bagi mahasiswa FIK sehingga nilai-nilai karakter
maLrasisr,'za dapat diinlegrasikan. Rancangan penelitian melalui proses pengolahan dan analisis
data deskriptifyang terdiri dari 1J. deskripsi data,2) validasi data, 3) interpretasi data. Tahapan
pelaksanaan penel!:ian meliputi Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan: tahap ini terdiri ,tri f1
planning,2) ucting,3,) observing, dan 4) reflecting dan Tahap Akhir.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pola penerapan pembelajar.an /esrso,?
study pada mata kuliah perrnainan iarget dapat meiringkatkan liualitas pembelajaran, terbukti
hasil diperoleh sesuai dengan target yang diinginkan oleh peneliti. Nilai karakter yang dicapai
mahasiswa pada mata kuliah permainan target secara keseluruhan diperoleh bahwa nilai
karakter santun hasilnya paling besar yaitu L00 o/o, setelah itu diitruti nilai karakter kejujuran
sebesar (99,05 %J, nilai karakter tanggung jawab sebesar [98,10 %), nilai karakter kerjasama
sebesar {97,6'2 %), nilai karakter toleransi sebesar (97,14 %), dan nilai karakter kedisiplinan
sebesar (95,95 026). Sehingga dengan demikian metode yang diterapkan mampu mernenuSi target
yang dinginkan yaitu meningkatl<an kualitas pembelajaran dan mengenrbangkan nilai karakter
rnahasiswa.

Kata kunci: Iesson study, kuatitas pembelajaran dan karakter

PENDAHU!,U,AN

Tujuan pendidikai:r jasmani sesuai pendapatnya Tanrat dan Mirman [2006) yaitu a)

pengembangan individu secara organis [makhluk hi,Crip), yaitrr pengembangan fisiologis peserta

didik sebagai hasil mengikuti kegiatan pendidikan jasmani secara teratur, tertib, dan terprogram
b] pengernbangan individu secara neuromuskuler, yaitu sistem neuromuskuler peserta didik
turnbuh dan berkembang secara waiar sesuai dengan usianya c) pengernbangan individu secara
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intelektttal, yaitu pengentbangan l<emarnpuan berpikir peserta didik d) pengembangan individu
secara ernosional, pendidikan jasrnani dapat mengembangkan kemampuan pengendalian emosi.

Olahraga dan pendidikan jasmani tidak hanya difokuskan untuk melakukan aktivitas-
aktivitas fisik tetapi iuga aktivitas yang bisa mendorong perrgernbangan sosial serta
pengenrbangan karakter anak. Pendidikan jasmani bisa menjadi suatu lingkungan yang baik
untuk pengernbangan mental. Karakter dan pemikiran mora!, sosialterdapat hubungan yang erat,

hal ini sesuai dengan teori pengembangan moral. Pengembangan moral sangat sulit dipisahkan

dari pengembangan sosial dimana di dalamnya terdapat interaksi sosial. Kompleksitas

pembelajaran pendidikan jasmani membutuhkan pendekatan pembelajaran yang mampu

membina peserta didik untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dalarn aspek jasmani,

rohani r1{n sosiat. Pendidikan jar;mani diharapkan mernberikan efek psikologis bagi peserta

ditlik, nrisalnya adanya perubahan sikap dari negatif menjadi positil adanya perbaikan 6alanr

hal efisiensi keterampilan hubungan sosial, adanya perkembangan positif dalam hal perasaan

sehat dan kesehatan psikoiogis.

Dalam memahanti arti pendidikan jasmani, kita harus juga mernpertimbangkan hubungan

antara berrnain (pluy) dau olatrraga (sport). Bermain pada intin5ra adalah aktivitas yang

digunakan s,ebagai hiburan. Bermain merupakan sebagai hiburan yang sitatnya fisikal yang tidak
kompetitif, meskipun berntain lidak harus selalu bersifat fisik. Bermain bukanlah berarti
olahraga dan pendiriikan iasmani, meskipun elemen dari bermain dapat ditemukan di dalam

keduanya. Olahraga dan bermain dapat eksis meskipun secara murni untuk kepentingan

l<esenangan, untult kepentingan pendidikan, atau untul< kombinasi keduanya. [Noortje, ZA7\,
Banyak model yang diteraplian oleh pendidik dalarn memberikan pengajaran pendidikan

jasmani. saiah satutt;ra ntodel TGfll (Teaching Gantesfor Iinderstanding),TGfU merupakan .sebuah

pendekatan pembela;aran kepada siswa yang membantu perkembangan kesadaran taktik dan

pernbelajaran keterampilan. TCftJ berusaha merangsang anak untuk memahami kesadaran

taktis dengan memainkan suatu permainan untuk mendapatkan manfaatnya sehingga dapat

dengan cepat mampu mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dan bagaimana

melakukannya [Mitchell, Oslin dan Griffin, 2006)

Permainan targe.t (Target Games) adalah salah satu klasifikasipermainan dalam TGfU

vang memiliki ciri dan karakteristik yang berheoa dengan bentukklasifikasiyanglain.Dalam

taI'get ganles, permainan akan ditentukan oleh diri sendiri karena kecermatan, kejelian, dan

akurasi tanpa ada gangguan dari pihak lain, dalam hal ini lalvan,, Permainan ini titlak mengenal

kontak lubuh dengan lay;an hanya dengan kemampuan diri sendiri yang akan menentukan
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hasilnya, semakin akurat, maka liasilnya semakin baik. Dalam perkuliahan permainan target

mahasiswa dituntut untuk memiliki keterampilan mengajar dengan menggunakan pendekatan

teknik dan taktik dengarr metode berrnain sehingga nilai-nilai karakter yang melekat dalam

aktivitas pembelajaran tersebut rlapat tlikembangkan. Selain itu permainan target mendorong

para mahasislya untuk rnengerrrbangkan kesadaran taktil:ai dan kemampuan pembuatan

keputusan. Kesadaran taktikal adalah prasyarat untuk kemampuan penampilan, tetapi pada saat

bersamaan para mahasiswa harus menampilkan baik pengetahuan maupun keterampilan unfirk

melakukan permainan clengan sebaik-baiknya. Kemampuan untuk merniliki keterampilan dalam

permainan target rsecara t:enang percaya diri, konsentrasi, dan fokus pada target akan

menrbantu seorang anak menganggap d.irinya mampu serta akan membuat seorang anak

merasa positif tlan yakin akan ke;nampuarr dirinya'

Berdasarkan pengarnatan selama perkuliahan berlarrgsung pada perkuliahan permainan

target menunjukkan lrahwa ter tlapat cukup banyak mahasiswa peserta perkuliahan yang

rnengalami kesulitan dalam menerapkan materi sr-'lanta perkuliahan, iarang bertanya, kurang

kedisiplinan, kurang periuli, kurang tanggung jawab dan kemampuall kerjasama yang rendah' FIal

ini disadari dosen bahwa diantara kemungkinan penyebabnya adalah cara merlgajar, pemilihan

metode, penggrlnzsn media, str:itegi meugajar, umpan balik, pemberian tugas perkuliahan dan

penerapan praktik di lapangan ,yang perlu diperbaiki. I'ermasalahan lain adalah keterampilan

mahasiswa yang berbeda-heda.

Kenyataan ini mengakibatkan proses belajar rnengaiar kurang dapat berjalan dengan baik,

seperti harus memberikan penjelasan materi yang lebih lama dan berulang-ulang kepada

mahasiswa yang keterampilan awalnya kurang sedangkan mahasiswa yang keterampilan

awalnya baik, laiu pembelajarannya terhambat. Disamping itu, permasalahan yang lain adalah

mahasiswa masih kuralg tanggung jawab dan kurang kerjasarna dalarn mengerjakan tugas untuk

mengembangkan dan memodifikasi bentuk permainan yang sifatnya menyenangkan dan

menanamkan nilai-nilai karakter yang bisa dikembangkan dalam bentuk permainan tersebut,

sehingga dalam mernherikan praktik pengajaran banyak tnahasiswa yang bosan karena tidak ada

unsur bermain dan ticlak ada kompetisi yang cliterapkan, hanya berdasarkan dengan jumlah

target atau sasaran saja.

Saiah satll upay'a trntrrk mengatasi permasalahan tersebut dengan mencoba untuk

menerapkan lesson study. Lessctn study telah dikembangkan dan diimplementasikan di fepang

yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak langsung terhadap

peningkatan mutu peldidikan. Oleh karena iu, melalui pernbelaiaran berbasis lesson scud.y pada
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mata kuliah permainan target diharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang pada

gilirannya dapat mengembangkan nilai karakter bagi peserta didiknya. Tujuan penerapan lesson

study diharapkan dapat memperoleh pola penerapan pernbelajaran berbasis lesson study pada

mata kuliah pernrainan target sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan

mengetahui nilai karakter yang dicapai mahasiswa pada mata kuliah permainan target yang

dalam perkuliahannya menerapkan /esson study.

METODE PENELITIT^N

Desain penelitian ini adalatr A ction research. Action researchyang dilakukan mengacu pada

model Kemuris dan lr{c Taggart yang terdiri dari :mpat komponen yaitu planning, acting &

observing, dan reflecting, namun komponen Acting daln Abservilrg diiadikan satu. Keempat

komponen tersebut rnembentuk suatu rangkaian spiral yang disebut siklus (Pardjono, 2007).

Penelitian ini dilakukrn di program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi (PJKR)

dengan jumlah nrahasiswa 38 orang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi

keterlibatan rnahasiswa dalam bertanya, keterlibatan rnahasiswa dalam menjawab pertanyaan,

keteriibatan mahasisvm dalam mengikuti perkuliahan, dan keterlibatan mahasiswa dalam

menger jakan tugas mingguarr. Alat bantu yang digunakan untuk mengumplrlkan data penelitian

adalah: 1) daftar checklist,2) feedback record,3) daftar nilai tugas mingguan.

Kegiatan ini a.kan diiaksanakan pada semester genap tahun akademik 20t612017 di

Program Studi PJKR [SI) Fakurltas I]mu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Obyek mata

kuliah yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah mata kuliah Permatnan Target. Tim dosen

yang teriibat daiam pelaksanaan lesson Study pada perkuliahan Perrnainan Target berjumlah 3

orang]/aitu' 1) Dr. Sigit Nugroho, M.Or, 2) Riky Dwihandaka, M.Or, 3) Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or,

dan 4) Heri Yoga Prayadi, M.Or. Pemecahan masaiah yang akan diterapkan dalam kegiatan ini

aclalah pengembangan rnodel pernbelajaran yang mengacu pada le-sson s[udy rnodel Lewis (200'2).

Instnrmen yarrg digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi yang dibuat

sendiri oleh peneliti. Pedornan ohscrr,'asi mencakup aktivitas mahasiswa dan dosen dalam proses

pembelajaran setelah mernperoleh materi nrelalui lesson stutiy yangmencakup:

a. Lembar Observasi iesson stuclJ, terdiri dari: 1) Interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, 2)

Interaksi mahasiswa dengan dosen, 3) Interaksi mahasiswa dengan media, 4) Keaktifan

mahasiswa, 5) Mahasiswa diam berpikir dan perhatian, dan 6) pengamatan pembelajaran.

l

I
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b. Lembar Observasi Kualitas Pembelajaran perkuliahan teori terdiri dari: 1) keterlibatan

bertanya, 2j keterlibatan menjawab pertanyaan, 3) mengikuti perkuliahan,4J mengerjakan

tugas, 5) keaktifan dalam berdiskusi, dan 6) keterlibatan dalarn keriasama dengan anggota

kelompok. Sedalgkan Lernbar Observasi Kualitas Pembelaiaran perkuliahan praktik terdiri

tla'ri: 1) mengenal dan memodifikasi alat, 2) menguasai peraturan, 3) teknik permainan, 4)

taktik dan strategi, 5) kernampualr individu, dan 6) kemampuan kerja kelompok.

c. Lemhar Otlservasi Nilai lftrakter terdiri dari: 1) kejujuran, 2) 'tr'oleransi, 3) Kedisiplinan, 4)

Kerjasama, 5) Tanggurig jawab, dan 6) Santun

Teknik analisis data yarrg digulrakan dalarn penelitian irri adalah analisis deskriptif. Proses

pengolahar:1, dirn analisis flata deskriptif rnengacu pada pengolahan data Hopkins (1993), antara

lain J,J. desl<ripsi datn,?)validasi data, 3) interpretasi data. |alannya penelitian meliputi tahapan

sebagai berikut:

a. Tahap persiapan, pada tahap ini clilakukan penyediaan bahan'bahan dan alat-alat belajar

seperti silabus, RpS, diktat presensi, bahan belajar herupa media audio visual (CD), laptop,

LCD, dan layar.

b, 'Iahap pelaksanaan, tahap ini t:ertliri atas: 1) planning,dosen peneliti merencankan sistem dan

strategi pemtrelaiarflr lrx1g tepat dalam menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan

rencana, 2) acting, dosen peneliti menerapkan proses pembelajaran seslai dengan yang telah

direncanakan, 3) obser.ving, tahap ini dosen mencatat hal-hal yang terjadi selarna proses

pembelajaran, dan dosen pengamat juga mencatat segala aktiv'itas mahasiswa maupun dosen

peneliti dalam memberikan informasi, dan 4) reflecting, pada tahap ini dosen peneliti, dosen

pengarnat, serta dua orang wakil mahasiswa duduk satu nteja urrtuk membahas sistem

pembelajaran yang telah diiakukan dan mencari solusi yang tepat untuk periotle berikutnya

demi terwuiudnya tujuan penelitian'

c. Tahap akhir, pada tahap ini sehrruh data-data yang terkumpul pada setiap siklus ditampilkan

secara deskriptif dan clibaLhas faktor-faktor penghambat pada masing-masing siklus,

sehinggga diperoleti siklus yang tepat dan berkornpeten dalam meningkatkan keterlibatan

belajar rnahasiswa pada matakuliah permaianan target'
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HASIT DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Lessos Stttdy

1. Sildus Pertama

Hasil obsenasi dari para dosen pengamat dalam pelaksarraan lesson study

rnenyampaikan bahwa dalarn proses pembelaiaran interaksi antara mahasiswa dan

mahasiswa beium tampak ada sebagian mahasiswa yang ngobrol sendiri, terjadi interaksi

mahasiswa dan dosen akan tetapi kurang optimal dikarenakan rnahasiswa baru pertama

dikenalkan permainan gatebali, semua mahasiswa mendengarkan penjelasan dari dosen,

semua mahasiswa aktif dan antusias dalam rnengikuti proses pembelajaran baik di kelas

maupun di lapangan, rnahasiswa berpikir saat dijelaskan peraturan, peralatarn dan

perlengkapan gateball, dan ada beberapa mahasiswa yang terlarnbat hadir tidak melapor

ke dosen pengampu.

Pelajaran berharga yang dapat diambil dari pengamatatt pembelajaran bahwa

antusiasme nrahasiswa sangat tinggi terhadap pembelajaran permainan target melalui

olahraga permainan yang rnerel€ anggap baru yaitu permainan gateball. ketertarikan

rnahasiswa sangat tinggi ,;erbukti bahwa dalam pelaksanaan praktik walau dilakukan di

bawah terik matahari semua nrahasiswa aktif bahkan tidak sabar urrtuk menunggu giliran

praktik. Selain itu dosen pengampu dapat dengan mudah mengevaluasi kekurangan-

kekurangarr daiarn pelaksanaan pembelaiaran, kekurangan tersebut antara lain interaksi

mahasiswa dengan mahasiswa dan interaksi antara mahasiswa dengan dosen yang belum

begitu kelihatan, tidak ada umpan balik yang harus ditekankan kepada para mahal;iswa.

2. Siklus kedua

Fada siklus kedua hasil observasi dari para dosen pengamat dalam pelalsanaan

Ies.sorr siur/y rnenlrampaikan bahwa dalam proses pembelajaran interal<si antara

mahasiswa dan mahasiswa sudah bagus beberapa mahasiswa berdiskusi bagaimana cara

nremukul bola agar masuk ketarget, interaksi antar mahasiswa dengan dosen sudah

cukup bagus, clitandai dengan pertanyaan beberapa mahasiswa tentang cara merntrkul

bola dan peraturan permainan, interaksi antara mahasiswa dengan media juga sudah

bagus dikarenakan sem\ra mahasiswa melakukan percobaan dengan peralatan untuk

rnem'ukul bola dengan sasaran gawang, semua mahasiswa aktif dan antusias dalam

mengikuti prcses pembelajaran karena banyak rnahasiswa yang penasaran dengan

permainan tersebut, dan mahasiswa memperhatikan penjelasan dari dosen dan beberapa

mahasiswa rnelakukan simulasi pukulan.

I

I
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Pelajaran berharga yang dapat diambil dari pengamatan pembela.jaran bahwa

dengan penerapan lesson study dosen dapat terbantu dalam mengobservasi dan

mengkritisi pembelajarannya, dosen dapat meningkatkan dan rnemfokuskan pada

seluruh aktvitas pembelajaran rnahasiswa, selain itu dapat memberikan kesempatan

kepada dosen untuk merrgkreasikan ide-ide pendidikan dalarn praktek pembelajaran

yang bermakna.

3, Siklus Ketiga

Hasil pada silkus ketiga observasi dari para dosen pengamat dalam pelaksanaan

Iessorr sfudy menyampaikan bahwa dalarn proses pembelaiaran interaksi antara

rnahasiswa dan mahasiswa sangat baik terbukti mahasisrara serius dalam mengerjakan

tugas yang telah diberikan oleh dosen, interaksi antara mahasiswa dengan dosen iuga

teriitrat bagtrs karena banyak mahasiswa yang mengajukan pertanyaan, interaksi antara

mahal;iswa dengan media juga sangat baik, semua mencoba alat dan perlengkapan

permainan gateball yang dimodifikasi dan alat yang dimodifikasi sudah cukup baik,

semua mahasiswa aktif dan sangat antusias dalam mencoba alat percobaan,

memperhatikan kelompok yang sedang presentasi, s;erius dalam mengikuti presentasi

kelompok lain, dan mahasiswa memperhatikan pertanyaan yang diberikan oleh dosen,

memperhatikan pertanyaan atau perrjelasan dari tetnan.

Pelaja.ran berharga yang dapat diambil dari pengamatan pembelajaran dapat

memperbaiki praktek pembelajaran di kelas atau pun di laparrgan [tempat praktik),

rneningkatl<an kuerlitas pembelajaran diperguruan tinggi dan perbaikatt mutu dosen,

menghasilkan poia penerapan pernbelajaran pada seriap mata kuliah baik praktik

maupun teori yang dapat meningkatkan pencapaian prestasi belajar, dapat diiadikan

sebagai pedornan pelaksanaan pembelajaran yang akan datang atau yang sinergis sebagai

aclran pada rnata kuiiah lainnya dan dapat meningkatkan mutu pembelaiaran sehingga

berdampak pada Indek Prestasi juga akan memperpertdek masa studi mahasiswa.

B. H;rsil Kualitas Pembelaiaran

1. Hasil Kualitas Pembelaiaran Pada Perkuliahan Terrri

Hasil yang diperoleh pada kualitas pembelajaran pada siklus pertama sampai dengan

siklus ketiga dalam perkuliahan teori dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Kualitas Fembelaiaran Perkuliahan Teori pada Siklus pertam4, kedua

!S,n.

dan ketiga.
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Krralitas Pembelaiaran

Perkuliahan Teori

Ium
Mhs

Target yang
[)i capai

siklus 1 siklus 2 sil<lus 3
Hasil

Penelitian

Ium o/o Iun o/o lum o/o Ium o/o Ium o/o

Keterlibatan mahasiswa
dalanr bertanya itu :3i9:t i 10 27.37 74 35.79 16 41.58 13 34.9L

Keterlibatan mahasisvra
dalam menjawab ,{lo,,i 'w#! 8 27.05 9 22.63 11 ?.8.42 9 24.04

Keterlibatan mahasiswa
dalam mengikuti
perkuliahan

I ' r.r l:i
38:ii 38 100 38 100 38 100 38 100

Keterlibatan mahasiswa I 38
rlalam mengerjakan 

Itugas I

38,i; 38 100 3B 100 38 100 3B 100

Keaktifan mahasiswa I

dalarn berdiskusi i

fbt".tibri, 
" 

mah"s r.\r, I
dalamberkolaborasi I

Can kerjasama dengan i

Ernggolia kelompok I

.l ,38 33 86.32 38 100 38 100 36 95.44

38 i;:L1{$

: r lrl'

36 93.58 38 100 3B 100 37 97.89

Kualitas pernbelajaran perkuliahan teori pada siklus pertalna menuniukkan bahwa

hasil penelitian yang sudah memenuhi target. terlihat pada jumiah keterlibatan

mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan keterlibatan mahasiswa dalam

mengerjakan tugas yaitu sejumlah 3B orang (100 0/o), sedangkan hasil penelitian yang lain

masih jauh tlari trasil yarrg ingin dicapai. Pada siklus kedua menuniukkan bahwa hasil

kualitas pelnbelajaran dalam penelitian yang belum mecapai tar.get terlihat pada iumlah

keterlibatan rnabasiswa dalam bertanya, yaitu sejumlah 14 orang (35,79 7o) dan

keterlibatan mahasiswa dalam meniawab, yaitu seiumlah 9 orang (22,63 %), sed,rngkan

hasil kualitas pembelajaran pada keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan,

keterlibatan mahasiswa dalam mengerjakan tugas, keaktifan mahasiswa dalam

berdiskusi dan keterlibatan mahasiswa dalam berkolaborasi dan kerjasama dengan

anggota kelonrpok sudah sesuai dengan target dalam penelitian yang ingin dicapai, yaitu

sejumlah 38 orang (100 o/o).

Krralitas pembelajalan pada siklus ketiga diperoleh hasil yang sesuai dengan apa

yang ditargetkan bahkan ada yang melebihi dari target yang diinginkan oleh penelit. Data

kualitas pembelaiaran rtahasiswa dalam perkuliahan teori yang melebihi dari target

terlihat dalan'l hasil keterlibatan mahasiswa dalam bertanya, yaitu sejumlah 16 orang
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[41,58 %) dan keterlibatan mahasiswa dalam menjawab, yaitu sejumlah 11 orang (28,+2

%J, sedangkan hasil kualitas pembelajaran pada keterlibatan mahasiswa dalam

mengikuti perkuliahan, keterlihatan mahasiswa dalarn mengeriakan tugas, keaktifan

mahasiswa dalarn berdiskusi dan keterlibatan matrasiswa dalam berkolaborasi dan

kerjasama dengan anggota kelompok juga sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai,

yaitu semuanya seiumlah 38 orang [100 %).

2. ttrasil Kualitas Pemhelaiaran Pada Perkuliahan Praktik

Hasil yaug diperoleh pada kualitas pembelajaran pada siklus pertama sampai dengan

siklus ketiga dalarn perkuliahan praktik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data l(ualitas Pembelajaran Perkuliaham Praktik pada Siklus pertama,

keduta dan ketiga.

Ifualitas Pembelajarau siktus 2

Perkuliahan Pralitil<
Ium I o/o

Kemarnpuan mertgenal
pertengkapan
permainan

Kualitas pembelajaran perkuliahan praktik pada siHus pertama terlihat bahwa hasil

penelitian yang sudah memenuhi target hanya terlihat pacla kemampuan mengettal dan

memotlifikasi perlengkapan permainan yaitu sejumlah 3B orang (100 YoJ, sedangkan hasil

penelitian yang laiu masih jauh dari hasil yang ingin dicapai. Pada siklus kedua terlihat

bahwa hasil penelitian pada kualitas pembelajaran perkuliahan praktik menuniukkan

Jum
Mhs

237

.,.,id

%------
I

t



c"

PROSIDI NG SEMI NAR NAgAI I,CL

IiILIRISASI IIASIL-TIASIL PENELITIAN DAN PPM UNTUK KESEJAHTER/"/N BAI'IGSA

hahwa yang sudah memenuhi target dan telah mencapai peningkatan yaitu terlihat pada

kemampuan rnengenal dan memodifikasi perlengkapan permainan, dan kernampuan

ddam menguasai peraturan permainan, yaitu sejumlah 38 orang (100 0/o) serta

kemampuan talitik dan strategi dalam bermain sejumlah 30 mahasiswa (78,95 o/o),

sedangkan hasil penelitian yang lain hampir mendekati dengan hasil yang ingin dicapai.

Hlsil penelitian pada kualitas pembelajaran perkuliahan praktik pada siklus ketiga

jlga sudah sesuai dengan target bahkan ada kualitas yang melebihi target yang; ingin

dicapai. Data kualitas pe6belajaran mahasisu'a dalam perkuliahan praktik diperoleh

hasil bahwa kemampuan rnengenal dan memodifikasi perlengkapan permainan,

kemampuan dalam menguasai peraturan permainan, kemamprtan individu dalam

bermain dan pemampuan kerja kelompok dalam permainan menunjukan hasil sejumlah

38 orang (100 %), sedangkan kemampuan dalarn teknik perrmainan sejumlah 26

mahasiswa [67,g9 o/oJ dan kemampuan taktik dan strategi dalanr berntain sejumlah 31

mahasiswa (B2,1lo/o).

Hasil Nilai Karakter'

Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam pembelajaran permainan target gateball yang

terdiri dari keiuiuran, toleransi, kedisiplinan, kerjasama, tanggung lawab dan sautun

menurrjukan bahwa terrlapat perubahan dan peningkatan pada setiap siklusnya, terlihat dari

hasil perolehan nilai karakter yang clidapatkan dani siklus sattl sampai siklus tiga. Dari

keseluruharr nilai karakter yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Deskripsi Nilai Karakter Keseluruhan

Nilai trhrakter Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 Keseluruhan

Total o/o Total o/o Total o/a Total o/o

Keiuiut'an 138 98.57 138 e8.57 '140 100.00 416 99.05

Toleransi

ri:aNpfinan -
l(eriasama

tanggu"giawab

Santun

133 95.00 736 97.74 t39 99.29 408 97.1.4

132 94.29 135 96.43 L36 97.L4 403 95.95

133 95.00 t37 97.86 140 100.00 410 97.62

135 96.43 t37 97.86 140 100.00 41'.2 98.10

L40 100.00 140 100.00 L40 i.00.00 420
100.0

0

Hasil keseluruhan dari nilai karakter apabila ditampilkan dalam bentuk diagram

histogram terlihat pada gambar di bawah ini :
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Keseluruhan
--t

101.00

100.00

99.00

98.00

97.00

96.00

95.00

94.00

93.00
Keiujuran l'oleransi Kedisiplinan Kerjasama Tanggung Santun

jawab

Nilai Karakter

Gambar 1. Diagram ttristognam Nilai Karakter Keseluruhan

Berdasarkap tabel dan gambar diatas, terlihat bahwa hasil penelitian dari beberapa aspek

karakter secara keseluruhan yang telah diarnati dari siklus satu sampai siklus ketiga secara

berurutap dari vang terbesar hasil persentase diperoleh bahwa nilai karakter santun hasilnya

sebesar (100 %), nilai karakter keiuiuran hasilnya sebesar (99,t15 0/o), nilai karakter tanggung

jawab hasilnya sebesar [98,10 %J, nilai karakter keriasama hasilnya sebesar (97,62 0zr), nilai

karakter foleransi hasiinya sebesar (97 ,L4 o/o), dannilai karakter kedisiplinan hasilnya sebesar

[95,95 o/o).

D. Peinbahasan

Pada siklus pertama, hasil rnasih jauh dari hasil yang i:rgin dicapai. Dari catatan dosen

peldamping [observerJ yang dapat dievaluasi dalam pembelajaran permainan target

diantaranya perlu ditingkatkan ir,teraksi antar rnahasiswa dan interaksi derrgan dosen, dalam

proses pembelajaran waktu yang digunakan dalam pelaksanaan pembelaiaran tidak tepat

clengan jadv,ral perkuliahan, banyak mahasiswa yang hadir terlambat, sehingga waktu yang

disediakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kolaborasi dosen pengampu teori dan

praktik terkadang tirlak sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kualitas pembelajaran

pada perkuliafian teori dalarn keaktifan ber[anya, menjawab, berdiskusi dan kerjasama

dengan kelompok perlu dioptimalkan. Sedangkan pada perkuliahan pral<tik kemampuan

tlalarn menguasai peraturan, teknik, taktik dan strategi, kemantpuan individu dan kelompok

perlu ditingkatkan. Nilai karakter dalam lembar observasi teridentifikasi bahwa nilai karakter
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santun merupakan nilai karakter paling tinggi dibandingan dengan nilai-niiai karakter yang

lain dan niliai karakter kedisiplinan yang perlu ditingkatkan, sedangkan nilai karakter

kejujuran, tang$tng jawab, keriasama dan toleransi nrerupakan nilai karakter yang hampir

sama kreteria penilaiannya.

Pada siklus kedua, terjadi peningkatan kualitas belajar namun belurn sesuai dengan

target yaug diinginkan. Dari catatan observer hal tersebut dikarenakan sudah mulai ada

pemahaman tentang permainan target gateball baik secara individu rnaupun secara kelo.npol<.

Berdasarkan hasil observasi oleh dosen pendamping masitr diperoleh kelernahan-kelemahan

dalam pernbelajaran sikius kedua dalam interaksi antara mahasisrrr'a dan dosen hasilnya hanya

cukup, dikarenakan keterlibatan mahasiswa dalam menjawab dan bertanya hanya dilakukan

oleh mahasiswa tertentu saia. Kualitas pembelajaran pada siklus kedua dalam perkuliahan

teori sebagian besar hasil yang diperoleh sudah memen'lhi target yang akan dicapai, akan

tetapi ada betrerapa yang belurn sesuai dengan target yang akan dicapai antara lain yaitu pada

keterlibatan mahasisvva dalam berlanya, dan keterlibatan mahasiswa dalam menjawab.

Sedangkan dalam perkuliahan praktik hasil yang belum mencapai target terlihat pada

kemanrpuan dalam teknik perrmainan, kemampuan individu dalam bermain, dan kemampuan

kerja kelompok dalam pernrainan. Dalam siklus kedua ini nilai lrarakter yang didapatkan

hasilnya ada sedikit kesamaan akan tetapi kalau diiihat dari urutan nilai karakter hasil vang

didapatkan berbeda dari siklus pertama. Nilai karakter pada siklus kedua secara berurutan

hasiinl,a sebagai berikut santun, jujur, kerjasama, tanggung jawab, toleransi dan disiplin,

sehingga pada siklus kedua ini nilai karalrter disiplin masih perlu ditrngkatkan.

Dari tiga siklus yang telah dilakukan, kualitas pembelajaran mencapai target setelah

siklus ketiga dilaksanal<an, Pada siklus ketiga, hasilnya sudah sesuai dengan target yang

diinginkan" Dari catatan dosen pendamping (observer) bahwa dalam proses pembelajaran

interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa sangat baik terbukti mahasiswa serius dalam

mengerjakan tugas yang telair diberikan oleh dosen, interaksi antara mahasiswa dengan dosen

juga teriihat bagus kar:ena banyak mahasiswa yang rnengaiukan pertanyaan, interaksi antara

mahasiswa dengan media juga sangat baik, semua mahasisv.ra aktif dan sangat antusias dalam

mencoba alat percobaan, mahasiswa memperhatikan pertan56zn yang diberikan oleh dosen,

dan memperhatikan pertanyaan atau penjelasan dari ternan.

Kualitas pembelajaran pada siklus ketiga baik teori dan praktek diperoleh hasil yang

sesuai dengan apa yang ditargetkan bahkan ada yang rnelebihi dari target yang diinginkan oleh

peneliti. Kualitas pembelajaran yang melebihi target dalam kuliah teori yaitu keterlibatan
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mahasiswa dalarn bertanya dan menjawab. Sedangkatr kualitas petnbelajaran yang melebihi

target dalam kuliah praktek yaitu kemampuan dalarn teknik perrmainan dan kemampuan

taktik dan strategi dalam trermain. Nilai karakter yang didapatkan pada sikJus ketiga hasilnya

juga rnengalami penlngatan dari segi jumlah dan persentasenya, dari keenam nilai karakter

terdapat empat nilai karakter yang hasilnya maksimal yaitu 100 9/0, untuk nilai karakter

toleransi hasilnya juga meningkat yaitu sebesar 99, 29 %, sedangkan nilai karakter

kedisiplinan hasilnJra iuga meningkat bila dibandingkan dengan nilai karakter pada siklus

kedua,l'aitu sebesar 97,14 % Kalau dilihat dari kesehrruhan nilai karakter dari siklus satu

sampai siklus tiga dalam pembelajaran permainan target gateball secara berurutan dari yang

terbesar hasil persentasenya adalah sebagai berikut nilai karakter santun, nilai karakter

kejujuran, nilai karakter tanggullg jawab hasilnya, nilai karakter kerjasama, nilai karakter

toleransi, dan nilai karakter kedisiplinan. Selain itu bahkan ada masukarr dari dosen

pendamping bahwa ada beberapa nilai karakter yang muncul tetapi dalam lembar observasi

belum tercantum, nilai karakter tersebut antara lain: sportivitas, kepedulian/elnpati,

solidaritas, respek dan tekun.

SIMPUIAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hrasil refleksi dan pembahasan terhadap penelitian tindakan kelas dapat

disimpulkan bahwa pola penerapan pernbelajaran lesson study pada mata kuliah permainan

target dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, terbukti dengan menerapkan

pernbelajaran lesson study pada siklus ketiga baik teori dan prakteh diperoleh hasil yang

sesuai dengan apa yang ditargetkan batrkan ada yang melebihi dari target yang diinginkan oleh

peneliti.

Nilai karakter yang dicapai mahasiswa pada mata kuliah permainan target dengan

menerapkan lesson study rliriapatkan bahwa hasil nilai karakter dari beberapa aspek secara

keseluruhan yang telah diamati dari siklus satu sampai siklus ketiga secara berurutan dari

yang terbesar hasil persentase diperoleh bahwa nilai karakter santun hasilnya paling besar

yaitu 100 9zo, setelah itu dii[uti nilai karakter kejujuran sebesar (99,05 %), nilai karakter

tanggung jawab sebesar (98,1.0 %), nilai karakter kerjasama sebesar (97,62%), nilai karakter

toleransi sebesar (97,L4 0/o), dan nilai karakter kedisiplinan sebesar (95, 95 o/o). Sehingga

dengan demikian metode yang diterapkan nrarnpu memenuhi target yang dinginkan yaitu

meningkatkan l<ualitas pembelajaran dan mengembangkan nilai karakter mahasiswa.
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B. Saran

BerCasarkan hasil yang dibahas dalam penelifian dan kesimpulan, rnaka peneliti

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. para mahasiswa untuk meningkatkan pemahamannya pada rnatakuliah permainan target

tlengan memodifikasi berhagai bentuk permainan yang lebih sirnpel dan lebih rnenarik.

Z. Disarankan untuk para pengajar matakuliah permainan target agar mengetahui kesulitan,

kelebitran, kekurangan dan permasalahan para mahasiswa, untuk itu dalam setiap proses

pernbelajaran dimonitoring, dan dievaluasi untuk penirrgkatan proses pembelajaran

selanjutnya.

3" Kelemahan dalam lrenelitian irri terletak dalam ruarlg kelas yang diampu oleh dosen

peneliti, sehingga mahasiswa merasa sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang kurang

atau merespon negatif dalam proses pembelaiaran tersebut.
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