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Redaksi

i

PENGANTAR REDAKSI

Kehadiran Jurnal Kependidikar (JK) edisi ini sekaligus dalam
rang$a menyambut Dies universitas Negeri yogyakara ruFlvl. bies
tersebut adalah Dies yang pertama. uagi .ryeq;; ua.u iioi ijue-r.g
Mardiyono, Ph.D. yang setlaragg menjadi-nahkoda bagi kapal besar!an[
bernama uNY. _Dengan Dies ini, semoga semangat d-an diya kreativitai
seluruh.warga UNY terpacu dengan peslt dan ulVy berke*[,u"g menjadi
universitas yang besar sejajar dengan universitas lain di dunia.

Sebagai jurnal penelitian, JK tetap pada misi semula, yaitu
mengembang\an dan meningkatkan kuali*,^s- penaiaikn lewat penelitian.
*.gqt.penelitian, dapat ditemukan hal-tral'baru, temuan-temuan yang
diperoleh dari.. lapangan, -qal -inovasi-inovasi yang ainasittan 'oteE
pe-nelitian-penelitian yang dilakukan. Harapannya,- haiil penelitian tentu
tidak hanya disimpan, mclainkan menjadi bahan yang meriarik dan aktual
bagi proses pembelajaran dan perkuliahan.

Terkait dengan penelitian, JK kali ini iuga menyambut baik
ditetapkannya 

- 
Leqrbagq Penelitian uNy sebagii -sarah iatu dari I I

Perguruan Tinggr^ di. .Indorresia _y_ang mJmperoleh kepercayaan
menyelengarakan Penelitian Dosen Mudi dan Studi Kaiian' wanita.
Dengan.demikian, ada harapan akan lebih banyak ragi naskali yang masuk
dari berbagai universitas uniuk menyemarakkan JKinL

.. . seperti !i*a JK kali ini menghadirkan artker-artiker hasil
penelitian- menarik dari . .berbagai disipiin itmu, seperti kemampuan
memecahkan masalah. melalui pendekatan- kontekstual oleh Ritadjeng' dari
!{r9s-, penilaian otentik dalam pelajaran Fisika oleh Mundilarta diri fiIiFA
{.JI{Y, peningkararr l?enguasaan tatabahasa Inggris melalui- pendekatan
common core oleh Bamblg sugelg dari FBs-UNy, arau hil-hal yang
tgrkarldgl gg1 Tes Potens i Atsaaem it- yan g disampa ikan o reh tsadrun'KW
dari FT UNY- Di sampi-ng artikel yang bei.rpa hasil penelitian, JK edisi inijuga menampilkan kajian artikel trasit pehetitian.'Kaiian iemacam itu
dianggap .bermanfaat sebab memberikari masukan pa"da peneliti unruk
mempertajam penelitian dan tulisannya-
. Akhirnyl redlksi berharap semoga tulisan dalam JK ini
bermanfaat bagi -pembaca. -uop.! terimi kasitr disarnpaikan pada
penyumbang artikel dan artikel-artikel berikutnya tetap kami tunggu.
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PENGARUH WAKTU PEMBERIAN TUGAS
TERIIADAP KUANTITAS KELULUSAN

MATA KULIAH PSIKOLOGI OLAHRAGA
PADA MAHASISWA JURUSAN P*(L

OIeh:
Sukadiyanto,

Universitas Negeri Yo gyakarta

Abstract

This research was aimed to improve af amount and quality the,
students pass on sport psychologt, and to get .evidence and
information on the difference of the studertts' achievement at
sport psychologt between the students taught by learning modet
of assignment after discussioir and those taught by learning
model of assignment before discussibn- Thk is a quasi e4terF
ment with post test only design- The subjects sre the students of
coaching program who take sport psychologt at the short
semester in 2005- The intact class consists of 44 students that is
divided into group A of 25 students and group B of 19 students-
The assignrnent was done rsrdomly. Group A was givem
assignrhent before discussion' and group B wcts given,
assignment $ter disc*sion. Data were collected by a mid-term
test, and a Jinal test. Data were analyzed by t-test, at the 526
level of signiticance. Tle results indieate that there is no
difference of students achievement at spart psychologt between
those taught by model of assignment before discussion and.
those taught by model of assignment after diicussian- Both
models have equally good students achievements at sport
psyclnlogt.

Key words: learning modet, assignment after and befure
discussion
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pengaruh waktu PemberianTuf r"'!d!-*i:!'u* Kelulusan Mata Kuliah
-rriZobgi 

Olahragapada Mahitswa Jurusan PKL

Pendahuluan

DalamkurikulumFIKUNYtahun2l}z'psikologiolahraga
rermasuk mata kui-iah fukoltu, dengan kode IKF 222- untuk ittt'

setiap maliasiswa rir-uNv,wajib rnenempuh mata kuliah psikologi

olahraga. Mata tufarr ini bersif,at teoretii dengan bobot sebesar 2

sks. Proses p"*u"iuit*.v"t'e.u"rlangsung umumnya sama dengan

mata kuliah t"ori vilJuii" y"^it".denian J*u 
""tu*ah 

dan diskusi'

Namun, hasilnya ;*ih 'ot"v* riahasiswa yang mengalami

kesulitan dalam p"*fr"**-i!*"auf *ut"ti qertlt^i$"n' Untuk

rnernbantu agar mahasiswa mampu-'memahami materi psikologi

olahraga pun. serrilil p""a"rt ?Oo:' dicari solusi yaitu memakai

model pernbelajar;;"d; pemberian tugas dT 1*v'" 
jawab' Ada

dua cata p"*uti.,,-;g*' iune- diberilan oleh dosen kepada

matrasiswa, y*i* ilt"atl-attt- tJU"to* pokgk- U*":T disajikan'

selama ini hasit p;;E*"" dari materi'psikologi olahraga belurn

dapat mencapai hasit beiajar yang menggembirakan' di mana nilai

psikologi o*h*eJv*";;i;# ,i"tt*iiriu dari tahun 2000 sampai

dengan tahun 20dd;;; i"i"* masih di bawatr 60% dari jumlah

mahasiswa y""g;;;;;ii *utt lrtiah' Meskipun hasil belajar

sangat aipengarot i--ller, berbagai faktor antara lain fbktor

rnahasiswa, ao"*r'*tlt"ti kepusikaan' serta model dan metode

pembelajaran-

Model pembelajaran yang. diterapkan untuk psikologi

olahraga selarna itti-r"Jiu konveniional (pemberian Tg* sesudah

pokok bahasan)- i"foJ"i pemberian tugas slsyd7h.pokok bahasan'

mahasiswa dittlgaskan mimbuat'""""iu poko! gthttT yang telah

dijetaskan' prirrsii' -oJti ryt"9"rian tugas sebelum pokok bahasan

sama dengan dt;;- pemberian tge^ sesudah.rykgk batrasan'

perbedaannyu ,.rf""ili itJ" p"t"U"tlJn tog* sesudah dan sebelum

pokok bahasan dij elaskan'
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Dbri uraian di atas, permasalahan yaqg muncul terhadap
pencapaian hasil belajar malrasiswa pada psikologi olahraga, arttara
lain: Apakah faktor kernampuan mahasiswa, kemampuan dosen,
materi sajian, tersedianya kepustakaan, dan model pembelajaran
berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar pada materi psikologi
olahraga? Namun dalan penelitian ini hanya dibatasi pada
permasalahan tentang rnodel pembelajaran terhadap pencapaian hasil
belajar mahasiswa pada psikologi olahraga. untuk itu, penelitian ini
terdiri dari satu variabel terikat" yaitu: hasil belajar matrasiswa, dan
satu variabel bebas yaitu model pembelajaran yang dibedakan
menjadi model pembelajaran pemberian tugas sesudah dan sebelum
pokok bahasan disajikan oleh dosen. Adapun rumusan masalah
adalah: Apakah ada perbedaan hasil belajar mahasiswa pada materi
psikologi olahraga antara yang diajar memakai rnodel pembelajaran
pemberian tugas sesudah pokok bahasan dan yang diajar memakai
model pembelajaran pemberian tugas sebelum pokok bahasan
disajikan oleh dosen?

Cara Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas nilai kelulusan mahasisura yang mengambil mata kuliah
psikologi olahraga, selain itu" untuk mendapatkan informasi dan
bukti empirik tentang perbedaan hasil belajarmahasiswa pada materi
psikologi olahraga antara yang diajar memakai model pernbelajaran
pemberian fiigas sesudah pokok bahasan dan pemberian tugas
sebelum pokok bahasan.

Metode yang digunakan adalah eksperimen, dengan desain
penelitiannya post test design. variabel terikatnya hasil belajar
psikologi olahraga dan variabel bebasnya model pembelajaran. Hasil
belajar ditunjukkan dengan nilai yang Oieapai mahasiswa

23



Pengaruh rrqka Pemberian Tugas Terhadap Kuailias Kelulusan Mata KuliahPsikologi Otahraga pada Mahasiswa Jurusin pKL

berdasarkan'hasil ujian pada tengah semester dan akhir semester.
ModSl- .pembelajaran dibedakan menjadi dua yuit" moderpembelajaran pemberian tugas sesudah pokok u"rr""* danpe.mberig -tugas sebelum pokok bahasan. peraksanaan p""LritJ*
selama 2 bulan (B minggu), dengan frekuensi Z tali pei minggu
sehingga perlakuan untukietiap modelsqi",nrltnh t6 kali tlap muka

Papulasinya mahasiswa prodi pKO FIK UNy yangmengambil mata kuliah teori psikorogi orahraga pada semesterpende! tahun ajaran 2005. oleh karena semua poputasi dijadikansampel, maka teknik pengambita4 sampel i""*. populationsampling- Di mana mahasiswa prodi pfO yang mengambilpsikologi olahraga ada {ua kelas, jumlahnya +a'oraig. penentuan
kelompok secara simpre randoi ,o*pfing, hasilnla keras Aberjumlah 25 mahasiswa mendapatkan perlakuan moder pembe-
fajaran pemberian tugas sebe:rum pokok bahasan dan keras Bberjundah l9*mahasiswa mendapatkan pertakuan model pemberian
tugas sesudah pokok bahasan.

Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data hasilbelbjar psikologi ot"ti"ga u"*p*our-soal yang harus dijawab
mahasiswa saat ujian tengah semester dan akhir s"ri.rirr. s"lain itu,pada akhir sem€ster mahasiswa juga diberikan kuisioner untukdijawab sesuai dengan pendapat 

-mireka. 
tentang 1ij- te"e"uriu'*.tq' (l) cara Frenl.ajian_{3) kedisiplinan dosei 1+j p""g*

materi oleh doseq dan (5) komentar terhadap G;-Lg* yangdiberikan'dosen- Anarisis data menggunakur, 
"rr.li"i"-uji i pada tarafsignr'fikansi 5% dan uji prasyarat ving oilakukan adaiah pengujian

homogenitas varians memakai uji Barilet a"" p""g";iuo normaritas
memakai uji Liliefors.
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Hasit Penelitian dan Pernbahasan

DeskriPsi Data 
Tabel l.

Desft,ripsi Dala Hasil Belajar Psikologi Olahraga
Kelompok A

N- 25
x - 64,94

Ex: 1624
Xx2:111002
SD: 14,84

Kelompok B
N- 19
x - 6a,47
Ex: I 149

Xxz - 12215
SD: 11,99

No, Kel. A Kel. B
l. 96 M
2. 89 40
3. 58 74
4. 72 80
5- 77 52
6. 47 4l
7. 45 55
8. 61 65
9. 45 67
10. 49 53
il 86 45
12" 85 80
13. 66 68
14. 5l 62
t5. 61 64
r6. 58 60
t7- 59 7A
l8- 62 70
19. 76 59
20- 59
21. 5l
22- 54
23, 74
24. 88
25. 55



uji nonnalitas dilakukan terhadap sefor hTil- belajar dari

setiap tetonrpOtc. Kelompok data yang akan dilj-i normalitas

aistriuusinla menggunakan uji tiliefors (!$jan1. 1992: 466'468),
pada tarai signiirkansi cr : 0"01. Hasil perhitungan dan' uji
signifikansi indek normalitas (harga Liliefors) secara keseluruhan

dirangkum dan disajikan padaTabel 2 berikut ini.

Pengaruh llaku Pemberian Tugas Terhadap Kuantitas Kelulusan Mata Kuliah

Psiiologi Olahraga pada Mahasiswa Jurusan PKL

Penguj ian Persyaratan Analisis

Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 di atas terlihat bahwa harga Liliefors
hitung (L6) pada kedua kelompok data terbukti lebih kecil daripada

hargJ Litietors tabel (I"). Artinya, batrwa kelompok sampel
p*.tititi* ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
implikasinya bahwa analisis statistika parametrik dapal digunakan
,rniot menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, sehingga

syarat pertama r.mtuk pengujian hipotesis telatr terpenuhi-

uji hornogenitas varians data hasil belajar matrasiswa diuji
dengan uji Barlett pada taraf signifikansi ct : O'05 (Sudjana" 1993:

261-263). Uji homogenitas varians pada kedua kelompok adalah uji
homogenitas data sekor hasil belajar mahasiswa. Rangkuman hasil

analisis uji homogenitas dengan uji Bartes disajikan pada Tabel 3

berikut ini.

Rangkuman Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Psikologi Olahraga

Kelomook Data N Lr' Lt Keterangan

1. Kelompok A 25 a.t793 0,2000 Normal

2. Kelomnok B l9 o^rt24 0,2310 Normal
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Tabel 3.
Ringkasan Uji Homogenitas Varians Hasil Belajar Mahasiswa

Berdasarkan pada Tabet 3 di atas diketahui bahwa 71,2

(hittrng) sebesar 0,6539 yang lebih kecil daripada fi (tabel) sebesar
3,84 atau Xt2 < xl, p,ada taraf signifrkansi a. : 0,05. Dengan
demikian H" gagal ditolak, yang berarti bahwa kedua kelompok data
skor hasil belajar mahasiswa yang diuji adalah homogen-
Implikasinya bahwa analisis statistika parametrik dapat digunakan
untuk menguji hipotesis yang diajukan dalarn penelitian ini, sehingga
syarat pertama untuk pengujian hipotesis telah terpenuhi.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Dari hasil analisis uji t diperoleh tn : l,l I < tr:2,O21 pada a
: 0,05 dengan dk 42 {40 yang lebih dekat). Dengan demikian
hipotesis nol (H") yang m€nyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan
hasil belajar mahasiswa pada materi psikologi olahraga antara yang
diajar memakai model pembelajaran pemberian tugas sebelum pokok
bahasan dan yang diajar mernakai rnodel pembelajaran pemberian
tugas sesudah pokok bahasan, gagal ditolak- Artinya, tidak terdapat
perbedaan yang signifikan hasil belajar rnahasiswa pada rnateri
psikologi olahraga antara yang diajar memakai model pembelajaran
pemberian tugas sebelurn pokok bahasan dan yang diajar memakai
model pembelajaran pemberian tugas sesudatr pokok bahasan.

Kel
Varians

(s2)

Varians
Gabungan

(s2)

llarga
B tn t,rn ,r, lon'r, Ket.

A
B

l5l,7l
229,46 195,88 100,85 0,6539 3,84 6,63

Horno
g€n.

27



pengaruh ll/ak u Pemberian Tugas Terhadap Kuantitas Kelulusan Mata Kuliah
Psikologi Olahraga pada Mahasiswa Jurusan PKL

Meskipun hasil analisis tidak terdapat perbedaan yang
signifikan, tetapi melihat tata-rata hasil belajar mahasiswa yang
diajar m€makai mod€l pembelajaran pemberian tugas sebelum pokok
bahasan lebih'tinggi (baik) daripada yang diajar memakai model
pembelajaran pemberian tugtrs sesudah pokok bahasan (xA : 64'96
> xB :60,4'7). Namun demikian besamya perbedaan secara statistik
tidak signifikan, sehingga kedua model pembelajaran tersebut
dianggap memiliki dampak yang sama baiknya terhadap pencapaian
hasil belajar psikologi olahraga pada mahasiswa Prodi PKO Jurusan
PKL FIK UNY.

Pada dasarnya kedua model pembelajaran sama baiknya
untuk proses pembelajaran psikologi olahraga. Terbukti hasil belajar
kelompok A yang diberi tugas selelum pokok bahasan, mahasiswa
yang lulus sebesar 687o, rinciannya sebagai berikut: yang mendapat
nilai A : 5 orang (2OoA],, nilai B : 5 orang (20yo), nilai C : 7 orang
(28oA), dan yang mendapat nilai D = 8 orang (32o/o). Pada kelompok
B yang diberi tugas sesudah pokok bahasan mahasiswa yang lulus
sebesar 63,L6yo, rinciannya sebagai berikut: yang mendapat nilai A:
2 orarrg (10,53yo), nilai B : 5 orang (26,32yo), nilai C : 5 orang
(26,320A), dan yang mendapat nitai D : 7 orang (36,84%). Total
rata-rata hasil belajar mahasiswa pada kedua kelompok strma-sama
mendapat nilai C, yaitu rata-rata kelompok A: 64,96 dan rata-rata
kelompok B : 60,47. Berdasarkan nilai hasil kelulusan tersebut,
menunjukkan bahwa kedua model pembelajaran tersebut sama-silna
memiliki kebaikan diterapkan dalam pembelajaran psikologi
olahraga.

Selanjutnya" untuk mendapatkan respons mahasiswa tentang
perkuliahan psikologi olatuaga" mahasiswa diberikan 5 pertanyaan
untuk dijawab sesuai dengan persepsi masing-masing. Kelima
pertanyaan itu tentang (1) kesesuaian materi, (2) cara penyajian, (3)
kedisiplinan dosen, (4) penguasaan materi oleh dosen, dan (5)
komentar terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh dosen.

2A
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Berdasarkan hasil analisis pengisian kuis oleh mahasiswa rata-rata
hasilnya baik. Dari kelima pertanyaan tersebut, jawaban tenttmg
tugas-tug€rs yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa rata-rata
menjawab baik dan sesuai dengan materi yang disajikan. Namun,
komentar mahasiswa tentang tugas-tugas pada awalnya dikira tidak
dikoreksi oleh dosen, sehingga hampir semua mahasiswa dalam
mengerjakan sekedar memenuhi syarat mengumpulkan tugas saja.
Pada hal sernua tugas-tugas yang masuk dikoreksi oleh dosen dan
dikembalikan lagi kepada mahasiswa, dengan har4pan untuk
dibetulkan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam belajar saat
ujian nanti.

Hal itu dilakukan oleh mahasiswa karena menurutnya selama
ini tugas-tugas dari dosen pada beberapa mata kuliah yang lain tidak
pernah dikoreksi dan juga tidak dikembalikan lagi kepada
mahasiswa. Nampaknya pengalaman tersebut yang mendorong
mahasiswa datarn mengumpulkan tugas-tugas hanya sekedar
memenuhi persyaratan saja. tsahkan dari hasil koreksi tugas-tugas
mahasiswa tersebut temyata banyak tugas yang sama persis dengan
tugas yang dibuat oleh temannya- Ada indikasi bahwa tugas yang
dikumpulkan merupakan hasil foto copy tugas milik temannya"
bahkan ada yang print outnya dibikin 3 sampai 4 eksemplar
langsung dikumpulkan dengan diberi narna yang berbeda. Teknik
untuk mengelabuhi dosen ada tugas yang hur,uf danfontnya dicetak
berbeda dari tugas milik teman yang lain, tetapi kalimatnya s.ilna
persis.

Kondisi seperti itu tidak dapat sepenuhnya mahasiswa yang
salah, tetapi sebagai dosen juga harus instrospeksi bahwa setiap
tugas yang diberikan konsekuensinya harus juga dikoreksi dan
dikembalikan lagi kepada mahasiswa- Tujuannya untuk umpan balik
sekaligus sebagai bahan untuk belajar bagi mahasiswa Perlu disadari
kembali bahwa dalam proses perkuliahan sistem SKS ada tiga hal
yang dimaksud dengan kuliah, yaitu (l) kuliah tatap muka, (2)

29
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fsiotogt Olahraga pada Mahasiswa Jurusan PKL

terstruktur" dan (3) mandiri- Oleh karena itu semua tugas yang

terstruktur dan mandiri tersebut juga merupakan proses perkuliahan'

'.r'i,'*u.harusdikoreksidandikembalikankepadamahasiswa.N;fik"ya, ini merupakan temuan lain dari penelitian ini, sehingga

merupatcan umpan tatit Uagi para dosen demi perbaikan proses

perkuliahan teori, khususnya psikologi olahraga'

Simpulan, Imptikasir dan Saran
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil pengujian

hipotesis dan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut: Tidak

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar mahasiswa pada

*u,*ti psitcotogi oiuttugu antara yang diajar memakai model

pembelajaran pemberian tugas sebelum pokok bahasan dan yang

iiu;* mlmakai model pemb-lajaran pemberian tugas sesudah pokok

batiasan. Meskipun nilai rata-rata kelompok yang diberi tugas

sebelum tatap muka lebih tinggi (baik) daripada rata-rata nilai

kelompok yang diberi tugas sesudah tatap muka, tetapi secara

statistik tidak menujukkan perbedaan.

Temuan lain penetitian ini bahwa mahasiswa dalam

mengtlmpulkan tugas set"dat memenuhi syarat yang ditugaskan oleh

dosi, terbukti adu beb".upa mahasiswa yang dalam mengumpulkan
tugas hanyafoto copy aita1u membuat print out dari tugas temannya.

ftat itu *t"t"t "tt 
mahasiswa karena berdasarkan pengalamannya

selama ini tugas-tugas yang dikumpulkan- tidak pernah dikoreksi

oleh dosen dan tidak dikembalikan kepada mahasiswa'

untuk itu implikasinya kedua model pemberian tugas

tersebut memiliki pengaruh yang sama baiknya terhadap pencapaian

hasil belajar mahaiiswa- Selanjutnya, bagi para dosen yang mengajar

mata kuliah teori dan selalu memberikan tugas kepada mahasiswa,

baik yang bersifat terstruktur maupun mandiri seharusnya dikoreksi

aan ditembalikan lagi kepada mahasiswa. Banyak manfaatnya bagi
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mahasiswa dari tugas yang dikoreksi dan dikembalikan lagi, antara

lain mahasiswa mengetahui letak kekurangannya dalam menyusun

tugas, dan dapat sebagai ringkasan sehingga rnempermudah
mahasiswa untuk belajar. Oleh karena itr+ dosen yang mengajar teori
jangan sekedar m€mberi tugas tanpa dikoreksi dan dikembalikan
iebagai umpan balik bagi mahasiswa. Dengan cara seperti itu dosen

benar-benar akan mengetahui dan dapat menilai karya yang

dikumpulkan mahasiswa, sebaliknya mahasiswa dalam mengerjakan
tugas benut-benar serius agar tugurs yang dikembalikan dapat sebagai

bahan bacaan untuk memudahkan dalarn belajar-

Untuk itu disarankan bagi dosen yang mengajar teori agar
lebih bertanggung jawab dalam memberikan tugas kepada
rnahasiswa, sehingga tujuan pmbelajaran dapat tercapai seperti
yang diinginkan Selain itu, dalam perkuliahan teori mahasiswa
harus diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang dibahas
sebanyak mr.lngkin. Namun, bila mahasiswa pasif dalam oe-rtanya"

tugas dosen untuk bertanya agar dijawab mahasiswa. Model seperti
itu sangat membantu pemahaman mahasiSwa terhadap penguasaan

materi pokok bahasan yang disajikan.

Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian
sejenis dapat dilakukan kepada mahasiswa yang m€ngambil mata
kuliah teori pada semester reguler dan materi mata kuliah yang lain-
Bagi mahasiswa yang rnengmabil mata kuliah psikologi olahraga
pada semest€r reguler kuliah tatap muka hanya satu minggu satu

kali, sehingga mahasiswa diasumsikan memiliki waktu yang cukup
untuk membaca dan meringkas tugas-tugas.
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