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UPAYA MENANAMKAN KEMANDIRIAN PADA MAHASISWA 
MELALUI TUGAS PERENCANAAN, PEMBUATAN, UJI COBA, DAN 

ANALISIS INSTRUMEN TES STRUKTUREN UND WORTSCHATZ 
PADA MATA KULIAH EVALUASI HASIL BELAJAR 

 
Oleh: Wening Sahayu, M.Pd 

 
Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pembelajaran mata kuliah 

Evaluasi Hasil Belajar di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS UNY 
dengan melalui lesson study. Tujuan khusus yang hendak dicapai melalui 
penelitian ini adalah (1) menanamkan sikap kemandirian mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Bahasa Jerman yang mengikuti mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar 
pasa semester ganjil tahun ajaran 2011/2012, (2) meningkatkan kemampuan 
dan keterampilan merencanakan, membuat, menguji coba, menganalisis 
instrumen tes Strukturen und Wortschatz untuk siswa SMA/SMK. 

Subjek penelitian adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, 
FBS, UNY. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi kelas, 
penyebaran angket, dan pengumpulan tugas. Pengumpulan data didukung 
dengan pemanfaatan kamera dan handycam untuk merekam pembelajaran di 
kelas dan luar kelas (uji coba instrumen tes di SMA/SMK). Observasi kelas 
dilakukan untuk mengamati respon dan aktivitas mahaiswa di kelas, dan 
meningkatkan kualitas pembelajaran. Angket digunakan  antara lain untuk 
mengetahui respon mahasiswa terhadap pelaksanaan lesson study, kesulitan 
yang dihadapi dan penyelesaiannya, dan manfaat penelitian yang dirasakan 
mahasiswa. Pengumpulan tugas  digunakan untuk mengetahui kemampuan 
dan keterampilan mahasiswa dalam merencanakan, membuat, menguji coba, 
menganalisis instrumen tes Strukturen und Wortschatz untuk siswa 
SMS/SMK. Data dianalisis berdasarkan karakteristik masing-masing data, 
secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa model lesson study merupakan salah 
satu upaya efektif untuk menanamkan sikap kemandirian mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Bahasa Jerman yang mengikuti mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar 
pasa semester ganjil tahun ajaran 2011/2012, dan meningkatkan kemampuan 
dan keterampilan merencanakan, membuat, menguji coba, menganalisis 
instrumen tes Strukturen und Wortschatz untuk siswa SMA/SMK. 

Melalui penelitian ini  mahasiswa memperoleh pengalaman langsung 
mulai dari kegiatan merencanakan, membuat, menguji coba, dan menganalisis 
instrumen tes Strukturen und Wortschatz untuk siswa SMA/SMK. Selain itu, 
mahasiswa juga memperoleh masukan dan motivasi dalam membangun sikap 
positif, terutama kemandirian. 

 
Kata Kunci: lessons study, kemandirian, instrumen tes. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Terciptanya kemandirian pembelajar merupakan salah satu tujuan dari 

semua proses pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru, juga calon guru, 

sebagai ujung tombak dalam suatu proses pendidikan harus memiliki kemandirian 

yang tinggi. Dengan kemandirian ini guru dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik, karena tidak bergantung pada pihak lain. Kemandirian seorang guru paling 

tidak terkait dua hal, yaitu kemandirian dalam melaksanakn tugas-tugasnya dan 

kemandirian dalam bersikap. Untuk mencapai kemandirian dalam melakukan 

tugas, tidak lain bahwa guru harus menguasai apa yang menjadi tugasnya, yaitu 

antara lain mentransfer ilmu, mengevaluasi, tugas administratif, dan mentransfer 

nilai, value. Untuk dapat mentranafer nilai, tentu saja guru harus sudah memiliki 

nilai-nilai positif yang tertanam dalam dirinya. Salah satu nilai positif yang perlu 

ditransfer guru kepada siswanya adalah kemandirian. Nilai kemandirian ini dapat 

dilatihkan kepada siswa melalui implementasi nilai tersebut kedalam 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan siswa 

melaksanakan tugas-tugasnya secara mandiri. 

Idealisme seperti yang digambarkan diatas, juga layak direalisasikan 

dilingkup Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, yang mencetak calon guru bahasa 

Jerman yang nantinya bekerja di lingkup SMA/SMK. Seperti dijelaskan di atas, 

salah satu tugas guru adalah mengevaluasi hasil belajar siswanya. Untuk 

mendukung hal ini, Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman membekali pengetahuan 
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dan ketrampilan mengevaluasi hasil belajar siswa pada mahasiswanya , melalui 

mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Mata kuliah ini bermuatan 2 SKS dan 

diberikan di semester 5. Selain memberikan pengetahuan dan ketrampilan, 

diupayakan juga pentransferan nilai-nilai positif kepada mahasiswa melalui mata 

kuliah yang diberikan, yang ditujukan sebagai pendidikan karakter. Pada 

semester-semester lalu, pendidikan karakter memang belum dikemas sedemikian 

rupa, walaupu tetap dilakukan dalm format nasihat atu ceramah yang tidak 

direncanakan dalam kegiatan pembelajaran. Di masa sekarang, pendidikan 

karakter perlu diupayakan lebih serius, dengan tujuan meningkatkan kepribadian 

anak bangsa ke arah yang mandiri, berani berkompetisi di era global, sebagai 

tuntutan era ini.  

Penelitian ini bermaksud merancang action plan lessons study yang 

memfokuskan pada dua hal. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa dalam merencanakan, membuat, uji coba dan 

menganalisis instrumen tes bahasaJerman. Melalui PBM mata kuliah Evaluasi 

Hasil Belajar yang dirancang sedemikian rupa denagn memperbanyak kerja 

mandiri di kelas dan di lapangan, sehingga mahasiswa mengalami sendiri setiap 

tahapan yang diperlukan untuk mampu menciptakan instrumen tes bahasa Jerman, 

diharapkan kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, membuat, uji coba dan 

menganalisis instrumen tes bahasa Jerman tercapai. Dengan memperbanyak kerja 

mandiri di kelas hingga uji coba instrumen yang dinuat mahasiswa sendiri di 

SMA/SMK, diasumsikan rancangan yang demikian telah memasukkan unsur 

inovatif dari rancangan pembelajaran sebelumnya yang tidak memasukkan 
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kegiatan uji coba instrumen tes bahasa Jerman di lapangan. Kedua, fokus 

penelitian diarahkan pada pembiasaan bekerja mandiri pada diri mahasiswa yang 

menhikuti kuliah EHB, baik saat mengerjakan tugas di kelas maupun di luar kelas. 

Dengan rancangan kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberi pengalaman pada 

mahasiswa untuk melihat kemampuan masing-masing dalm bekerja secara 

mandiri, yang pada akhirnya akan menumbuhkan sikap percay diri bahwa dirinya 

mampu mandiri. 

Fokus penelitian yang diutarakan di atas didasarkan pada angket tentang 

perkuliahan awal yang disebarkan pihak fakultas pada mahasiswa di awal 

semester (minggu terakhir di bulan september). Dalam angket tersebut diketahui 

bahwa hampir semua mahasiswa mersa perlu menguasai langkah-langkah dalam 

pembuatan instrumen tes bahasa Jerman, karena hal tersebut diperlukan saat 

mereka nanti bekerja sebagai guru bahasa Jerman di SMA/SMK. Selain itu, 

pentingnya kegiatan penelitian ini juga didorong oleh adanya masukkan dari para 

dosen penguji skripsi yaitu untuk memberikan bekal pada mahasiswa tentang 

merancang, membuat dan menganalisis instrumen tes bahas Jerman yang sangat 

dibutuhkan dalam melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah meningkatkan kualitas pembelajaran Evaluasi Hasil 

Belajar bahasa Jerman melalui lesson study pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Bahasa Jerman, FBS, UNY, sebagai upaya menanamkan kemandirian mahasiswa 
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melalui tugas perencanaan, pembuatan, uji coba, dan analisis instrumen tes 

Strukturen und Wortschatz untuk siswa SMA/SMK. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

Evaluasi Hasil Belajar bahasa Jerman melalui lesson study pada mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, FBS, UNY, sebagai upaya menanamkan 

kemandirian mahasiswa melalui tugas perencanaan, pembuatan, uji coba, dan 

analisis instrumen tes Strukturen und Wortschatz untuk siswa SMA/SMK. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Secara teoritis, cara implementasi nilai kemandirian yang dilakukan dalam 

kegiatan-kagiatan perkuliahan pada mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar 

dapat dijadikan masukkan, untuk selanjutnya menjadi bibit yang dapat 

dikembangkan menjadi model pendidikan karakter. 

2. Peningkatan kualitas pembelajaran mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar 

melalui penelitian ini, menjadikan mahasiswa sebagai calon guru bahasa 

Jerman telah memiliki sikap mandiri dan modal, khususnya dalam 

melaksanakan salah satu tanggung jawabnya, yaitu sebagai evaluator yang 

mampu merencanakan, membuat dan menganalisis instrumen tes bahasa 

Jerman. 

3. Dengan kemampuan yang didapat dari penelitian ini, yaitu mahasiswa secara 

mandiri mampu merencanakan, membuat dan menganalisis instrumen tes 
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bahasa Jerman, akan memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan skripsi 

khususnya yang mengkaji mengenai kemampuan bahasa Jerman siswa 

SMA/SMK. Dengan demikian keluhan para dosen mengenai kurangnya 

kemampuan mahasuswa dalam merencanakan, membuat dan menganalisis 

instrumen tes dan hasil tes dapat diminimalisir. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Landasan Teori 

1. Lesson Study 

Mulyana (2007) mengatakan bahwa lesson study sebagai salah satu 

model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara 

kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan pada prinsip-prinsip kolegalitas dan 

mutual learning untuk membangun komunitas belajar.  Adapun menurut Sukirman 

(2011), lesson study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan 

prinsip-prinsip kolegalitas dan saling memberi untuk membangun masyarakat 

belajar. Selanjutnya dikatakan  bahwa, lesson study merupakan suatu model 

pembelajaran kolaboratif antara  dosen pemberi materi dan kolaborator yang 

dilaksanakan dalam tiga tahapan kegiatan sebagai berikut. 1) Perencanaan (Plan). 

Pada kegiatan perencanaan (plan), dilakukan identifikasi masalah yang ada di 

dalam kelas yang akan digunakan untuk kegiatan lesson study dan perencanaan 

alternatif pemecahannya. 2) Implementasi pembelajaran (Do).  Pada tahap 

implementasi (do) seorang dosen pemberi materi mengimplementasikan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) di kelas. 3) Observasi serta refleksi (See) 

terhadap perencanaan dan implementasi pembelajaran tersebut, sebagai upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada tahap refleksi (see), dosen yang 

mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran diberi kesempatan
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untuk menyatakan kesan-kesannya selama melaksanakan pembelajaran, baik 

terhadap dirinya maupun terhadap mahasiswa. Kolaborator yang bertugas sebagai 

observer memberi masukan berdasarkan data yang diperoleh, sebagai dasar untuk 

merencanakan kegiatan selanjutnya. 

Lewis (2002), menyebutkan enam tahapan dalam lesson study, yaitu (1) 

membentuk kelompok lesson study, (2) memfokuskan lesson study, (3) 

merencanakan rencana pembelajaran, (4) melaksanakan pembelajaran di kelas, (5) 

mendiskusikan dan menganalisis pembelajaran yang telah dilakukan, dan (6) 

merefleksikan pembelajaran dan merencanakan tahap-tahap selanjutnya.  

Dalam penelitian lesson study hal-hal berikut perlu diperhatikan: 

kolaborasi antara peneliti dan kolaburator menjadi dasar  berpijak berlangsungnya 

tiap tahapan. Dalam tahap analisis pembelajaran, misalnya, kolaborator berperan 

sebagai observer di kelas dari awal hingga pembelajaran berakhir. Pada tahap ini 

observer antara lain  berupaya melakukan  perbaikan dengan dasar data yaitu 

dalam mengkaji pembelajaran lesson study, dosen secara cermat mengamati 

mahasiswa dan mengumpulkan data untuk mencari jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan seperti berikut : 

(1) Bagaimana pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai topik 

tersebut dapat berubah sepanjang proses pembelajaran? 

(2) Apakah mahasiswa benar-benar tertarik pada topic ini, apakah mereka 

belajar dengan terpaksa? 

(3) Apakah mahasiswa memiliki kualitas individu mendasar yang diperlukan 

untuk belajar? Misalnya, apakah mereka tertib, bertanggung jawab dan 
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mampu mendengarkan dan memberi jawaban atau komentar terhadap ide 

teman mereka satu sama lain? 

Prinsip-prinsip lesson study menurut Sukirman (2011), adalah (1) 

peningkatan kualitas kerja profesional pendidik, (2) berkaitan langsung dengan 

pembelajaran di kelas, (3) adanya kebersamaan dalam pemecahan masalah 

pembelajaran, (4) saling memberi dalam pemahaman dan praktik pembelajaran, 

dalam bentuk kritik dan saran yang membangun, (5) berkelanjutan, sehiongga 

terbangun masyarakat belajar. Lewis (2002) mengemukakan tentang ciri-ciri 

penting dari lesson study sebagai berikut : 

a. Tujuan bersama untuk jangka panjang 

b. Materi pelajaran yang penting yang diutamakan untuk digarap 

c. Studi tentang siswa secara cermat 

d. Observasi pembelajaran secara langsung 

Mengenai keuntungan diterapkannya model lesson study dikemukakan 

oleh Wang-Iverson dan Yoshia (2005) dalam UPPL UNY, yaitu (1) mengurangi 

keterasingan guru, (2) membantu guru untuk mengobservasi dan mengkritisi 

pembelajarannya, (3) memperdalam pemahaman guru tentang materi pelajaran, 

cakupan, dan urutan materi dalam kurikulum, (4) membantu guru memfokuskan 

bantuannya pada seluruh aktivitas belajar siswa, (5) menciptakan terjadinya 

pertukaran pengetahuan tentang pemahaman berfikir dan belajar siswa, dan (6) 

meningkatkan kolaborasi pada sesama guru. Adapun keuntungan lesson study 

dilihat dari sisi pembelajar, yang dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jerman, FBS, UNY, antara lain adalah membantu mahasiswa 
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belajar mengembangkan kebiasaan berpikir ilmiah atau belajar mengembangkan 

salah satu kecakapan hidup yaitu kecakapan hidup akademik. Selain itu, observer 

juga memperhatikan motivasi dan iklim sosial yaitu faktor-faktor yang mungkin 

turut berkontribusi terhadap kesuksesan akademis mahasiswa dalam jangka 

panjang. 

Keuntungan penelitian ini juga dapat dilihat dari sisi dosen pengampu 

mata kuliah EHB, yang dalam penelitian ini bertindak sebagai peneliti. Dalam 

tahap refleksi, dosen pemberi materi atau pengampu memperoleh masukan yang 

langsung dapat diterima, sesuai dengan kondisi mahasiswa saat itu, dan 

berdasarkan observasi terhadap kenyataan nyata pembelajaran. Masukan yang 

berasal mitra dosen itu sangat berharga karena para dosen itu memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai mahasiswa dan kontek pembelajaran mereka, 

dan punya posisi yang terbaik untuk memahami permasalahan yang dihadapi 

mahasiswa dan menyarankan pemecahan yang mungkin ditempuh. 

 Perangkat pendukung dalam lesson study adalah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar observasi, lembar kegiatan mahasiswa, materi 

pembelajaran, handy cam, dan camera. 

 

2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku 

yang baik, sopan, dan selaras dengan norma dan budaya serta aturan-aturan agama 

yang berlaku di lingkungannya. Karakter yang baik merupakan motivasi untuk 

berbuat baik, bersetuju terhadap perilaku berbudi luhur dalam setiap situasi. 
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Pendidikan karakter telah dikembangkan dan diseminasikan oleh Ditjen 

Dikmenum (2000) dalam buku Pedoman Umum dan Nilai Budi Pekerti. 

Darmiyati Zuchdi (2010) juga menyatakan bahwa pendidikan karakter 

adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, 

negara, maupun Tuhan Yang Maha Esanya. Thomas Lickona (dalam Suwarna, 

2011) menyatakan bahwa pemberdayaan karakter melibatkan “knowledge, feeling, 

loving, dan acting”. Aspek ini dijabarkan menjadi karakter yakni (1) cinta Tuhan 

dan segenap ciptaanNya (love Allah, trust, reverence, loyalty), (2) kedisiplinan 

dan kemandirian (responsibility, excellence, selfreliance, discipline, orderliness), 

(3) kejujuran/amanah dan arif (trustworthiness, honesty, and tactful), (4) hormat 

dan santun (respect, courtesy, obedience), (5) dermawan, suka menolong dan 

gotong royong/kerjasama (love, compassion, caring, empathy, generousity, 

moderation, cooperation), (6) percaya diri, kreatif dan pekerja keras (confidence, 

assertiveness, creativity, resourcefulness, courage, determination, enthusiasm), 

(7) kepemimpinan dan keadilan (justice, fairness, mercy, leadership), (8) baik dan 

rendah hati (kindness, frienliness, humility, modesty), dan (9) toleransi, kedamaian 

dan kesatuan (tolerance, flexibility, peacefulness, unity).  

Selanjutnya diungkapkan tentang klasifikasi Character Counnts! Coalition 

(a project of the Joseph Institute of Ethnics) yang mengeluarkan The Six Pilliars 

of Character, yakni (1) trustworthiness (keterpercayaan/dapat dipercaya) bentuk 

karakter yang membuat seseorang menjadi : berintegritas, jujur, dan loyal, (2) 

fairness (kejujuran), bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki 
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pemikiran terbuaka serta tidak suka memanfaatkan orang lain, (3) caring 

(kepedulian), bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan 

perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar, (4) 

respect (menghormati), bentuk karakter yang membuat seseorang selalu 

menghargai dan menghormati orang lain, (5) citizenship (sadar hukum), bentuk 

karakter yang membuat seseorang sadar hukum dan peraturan serta peduli 

terhadap lingkungan alam, dan (6) responsibility (bertanggung jawab), bentuk 

karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin, dan selalu 

melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Tanggung jawab 

mengandung/mencakup muatan kelima pilar sebelumnya. 

3. Variabel Kemandirian 

Variabel-variabel yang menjelaskan tentang konsep kemandirian adalah 

sebagai berikut (Rubiyanto, 2011). 

a. Adanya usaha sendiri 

Individu mempunyai kemampuan untuk merealisasikan keinginannya dengan 

usahanya sendiri menghasilkan karya. 

b. Pemberani 

Orang yang mandiri membutuhkan keberanian untuk mengahadapi sesuatu 

tanpa rasa takut dan ragu. 

c. Ulet dan gigih 

Orang yang mandiri adalah orang yang ulet dan gigih dalam melakukan 

pekerjaan. Ia tidak mudah putus asa dan akan terus maju hingga kekuatan 

terakhir. 
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d. Tawakal (berserah diri pada Allah) 

Berserah diri pada Allah merupakan ciri individu yang mandiri. Orang yang 

mandiri akan merasa khawatir atas hasil usahanya. Mereka yakin bahwa 

usahanya akan membawa hasil, yang penting telah berusaha semaksimal 

mungkin. 

e. Berjiwa besar 

Orang yang mandiri adalah orang yang menerima kenyataan dengan lapang 

dada. Ia tidak pernah berkeluh kesah. 

f. Sabar 

Orang yang mandiri memiliki kesabaran dalam melakukan pekerjaan. Ia 

bertindak penuh perhitungan dan perencanaan. 

g. Disiplin 

Orang yang mandiri adalah orang yang ingin sukses secara pribadi, maka dari 

itu ia harus menjaga kedisiplinan dalam kerja. Setiap pekerjaan harus 

dilakukan dengan cermat, rapi, teratur. 

 

B. Kerangka Pikir 

Mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar (EHB) siswa merupakan mata kuliah 

wajib yang harus ditempuh mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman pada 

semester lima. Mata kuliah ini bermuatan 2 SKS, dan pada tahun ajaran 

sebelumnya cenderung bermuatan teori, dan pengerjaan tugas di kelas, secara 

kelompok. Tujuan diberikannya mata kuliah ini adalah agar mahasiswa 

memahami dan menguasai teori-teori evaluasi pendidikan, dan mempraktekan 
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cara membuat instrumen tes bahasa Jerman dengan materi yang diajarkan di 

tingkat SMA/SMK. 

Terkait dengan tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan kualitas 

pembelajaran (Richardson, 2004), maka pembelajaran EHB yang selama ini telah 

cukup baik, masih dimungkinkan dilakukan pembenahan-pembenahan sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kaitannya dengan tugasnya 

sebagai calon guru bahasa Jerman di SMA/SMK. Penelitian ini sesuai dengan 

pandangan Hendayana (2007) bahwa Lesson Study merupakan strategi untuk 

meningkatkan keprofesionalan guru. Keprofesional yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah yang terkait dengan fungsi guru sebagai evaluator yang harus 

memiliki kemampuan merancang, membuat, menguji coba dan menganalisis 

instrument tes bahasa Jerman (Arikunto, 2004). 

Upaya peningkatan mata kuliah EHB melalui penelitian ini difokuskan 

pada dua hal. Pertama, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

merencanakan, membuat menguji coba, dan menganalisis instrumen tes bahasa 

Jerman untuk siswa SMA/SMK. Diarahkannya instrumen tes tersebut untuk siswa 

SMA/SMK, dengan pemikiran bahwa kelak para calon guru bahasa Jerman ini 

lapangan kerjanya adalah di SMA/SMK. Dengan demikian, fokus pembenahan 

pembelajaran EHB yang demikian justru efektif karena semakin mendekatkan 

mahasiswa pada lingkungan kerja yang kelak dihadapi. Kedua, peningkatan 

pembelajaran dikaitkan dengan pendidikan karakter, khususnya yang terkait 

dengan nilai kemandirian. Dalam setiap kegiatan pembelajaran mata kuliah EHB 

akan diimplemantasikan nilai kemandirian tersebut. Implementasinya akan 
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dilakukan dengan cara memberi motivasi akan pentingnya kemandirian dalam 

sertiap tindakan dan mempraktekkan langkah mengevaluasi yaitu perencanaan, 

pembuatan, uji coba, dan analisis instrumen tes bahasa Jerman untuk siswa 

SMA/SMK. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diarahkan untuk mengerjakan 

tugasnya sendiri, tidak mencotek orang lain, dalam setiap tahapan. 

Untuk mewujudkan tujuan penelitian ini, peneliti akan berkolaborasi 

dengan dua dosen metodologi penelitian. Dua kolaborator ini akan menjadi 

partner dalam perencanaan pengoptimalan pelaksanaan perkuliahan, observasi 

kegiatan, dan nara sumber bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya yaitu 

perencanaan, pembuatan, uji coba, dan analisis instrumen tes bahasa Jerman untuk 

siswa SMA/SMK. Pencatatan jalannya penelitian, perencanaan, hasil, replanning 

akan dilakukan melalu observasi dan angket. Dalam observasi, dimungkinkan 

dilakukan pula wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Pada tahap awal perkuliahan sudah disebarkan angket untuk mengevaluasi 

kinerja dosen terkait silabi, materi, media, metode dan sarana pendukung. Dari 

angket tersebut diketahui bahwa mahasiswa memiliki interes yang tinggi dalam 

perkuliahan EHB. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendapat mahasiswa yang 

positif atas pertanyaan tentang cara dosen mengajar dan suasana belajar yang 

tercipta. Hal ini perlu dindaklanjuti adalah keinginan mahasiswa untuk mampu 

merancang, membuat, uji coba dan menganalisis instrument tes bahasa Jerman. 

Hal yang senada juga disampaikan oleh para dosen, terutama saat ujian skripsi 

berlangsung dari waktu ke waktu. Oleh karena itu fokus penelitian ini muncul 
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karena hasil analisis kebutuhan, baik dari pihak mahasiswa yang menempuh mata 

kuliah ini dan dari pihak dosen penguji skripsi. 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: kualitas proses pembelajaran Evaluasi Hasil 

Belajar akan meningkat dengan dipergunakannya pendekatan lesson study, 

khususnya sebagai upaya menanamkan kemandirian melalui tugas perencanaan, 

pembuatan, uji coba, dan analisis instrumen tes Strukturen und Wortschatz. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian tindakan dengan model lesson 

study. Penelitian ini bertujuan meningkatkan pembelajaran Evaluasi Hasil Belajar 

sebagai upaya menanamkan nilai kemandirian dalam setiap kegiatan perkuliahan 

Evaluasi Hasil Belajar Bahasa Jerman, khususnya dalam kegiatan merencanakan, 

membuat, menguji coba, dan menganalisis instrumen tes Strukturen und 

Wortschatz untuk siswa SMA/SMK. Mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar yang 

diberikan di kelas reguler bersubsidi, semester lima, semester gasal tahun ajaran 

2011/2012 diikuti  37 mahasiswa.  Mahasiswa ini sebagai subjek penelitian. 

 

B.Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan model lesson study yang dikembangkan 

oleh Lewis (2002) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah (1) peneliti meminta teman 

sejawat untuk menjadi kolaborator dan narasumber, (2) bersama-sama peneliti 

menentukan fokus penelitian lesson study pada mata kulaih Evaluasi Hasil Belajar 

bahasa Jerman berdasarkan analisis kebutuhan. Kegiatan ini didasarkan pada  

angket FBS, yang terkait dengan pembelajaran dan disebarkan pada mahasiswa di 
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awal perkuliahan sekitar bulan September 2011, (3) mempersiapkan RPP, (4) 

mempersiapkan materi, (5) membuat pedoman observasi.. 

2. Rencana Pembelajaran 

Rencana pembelajaran yang disepakati dan yang dilakukan adalah, (1) 

penelitian dilakukan mulai dari pertemuan ke-9 sampai dengan 15, dari tanggal 1 

November sampai dengan 13 Desember 2011, dengan demikian sebanyak 7 tatap 

muka. Pembelajaran bertujuan menanamkan kemandirian dan meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan pada diri mahasiswa melalui tugas perencanaan, 

pembuatan, uji coba, dan analisis instrumen tes Strukturen und Wortschatz, (2) 

alat pengumpulan data berupa dokumen tertulis yang didapat dari hasil observasi, 

refleksi, angket, dan kumpulan tugas yang dikerjakan mahasiswa. Kumpulan 

tugas ini terdiri dari rencana, pembuatan, uji coba, dan analisis instrumen tes 

Strukturen und Wortschatz untuk siswa SMA/SMK. Data tertulis ini didukung 

oleh foto kegiatan di kelas dan di SMA/SMK, video kegiatan mahasiswa saat 

melakukan uji coba instrumen tes Strukturen und Wortschatz di SMA. 

3. Implementasi Tindakan 

Tahap I 

a. Perencanaan (Plan) 

Pada kegiatan ini, dosen pengampu dan kolaborator mendiskusikan 

tentang materi perkuliahan yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh dosen pengampu. Materi-materi 

yang penting untuk pembelajaran terkait fokus penelitian adalah: validitas 

tes, reliabilitas tes, tabel spesifikasi dan kisi-kisi Strukturen und Wortschatz 



 
 
 

18 

 
 

untuk siswa SMA/SMK, analisis daya beda dan taraf kesukaran tes. Materi 

Validitas dan Reliabilitas sudah dibahas pada pertemuan ke-5 dan 6. 

b. Implementasi Pembelajaran (Do) 

Pada kegiatan ini, dosen melakukan pembelajaran dari membuka, 

menyampaikan materi sampai pada menutup pembelajaran. Observer 

mengamati proses pembelajaran dan mencatat hal-hal penting yang terjadi 

di kelas. Observasi lebih difokuskan pada respon dan aktivitas mahasiswa di 

kelas. 

c. Observasi (See) 

Kegiatan observasi dilakukan oleh kolaborator, dan dipandu oleh 

lembar observasi. Observasi diarahkan pada motivasi balajar mahasiswa di 

ruang kelas, teknik pengelolaan kelas, cara dosen mengefektifkan 

pencapaian tujuan, pemanfaatan media yang ada, dan cara dosen 

memotivasi mahasiswa. 

d. Refleksi  

Kegiatan refleksi melibatkan peneliti sebagai dosen pengampu mata 

kuliah EHB, observer, dan seorang kolaborator (sebagai moderator). Dalam 

hal ini dosen pemberi materi mengungkapkanb kesan terhadap pembelajaran 

yang dilakukannya, dan respon mahasiswa. Adapun observer memberikan 

masukan berdasarkan data yg diperoleh, demi kebaikan pembelajaran 

selanjutnya. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, angket, 

dan kumpulan tugas mahasiswa. Foto mahasiswa saat di kelas dan uji coba 

instrumen tes Stukturen und Wortschatz di SMA/SMK, videa saat mahasiswa 

melakukan uji coba instrumen tes Stukturen und Wortschatz di SMA/SMK 

diperlakukan sebagai sarana pendukung dalam pengumpulan data. 

1. Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, dan dipandu dengan lembar observasi. Observer mencatat secara 

cermat respon dan aktivitas mahasiswa selama di kelas. Observasi diarahkan 

pada motivasi belajar mahasiswa, situasi kelas, teknik pengelolaan kelas, cara 

dosen mengaktifkan penerapan-penerapan dan pemanfaatan media, cara dosen 

memotivasi mahasiswa. 

2. Angket 

Terdapat dua angket dalam penelitian ini. Angket I berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang memerlukan jawaban tertulis. Angket II berupa 

pertanyaan yang dilengkapi jawaban pilihan dan pertanyaan yang dijawab 

secara bebas (angket terbuka). Angket I diberikan pada pembelajaran IV dan 

angket II pada akhir pembelajaran secara keseluruhan. Angket 1 untuk 

menganalisis proses pembelajaran dalam kaitannya dengan materi atau tugas 

yang belum dikuasai mahasiswa, perasaan atau kesan mahasiswa terhadap 

pembelajaran dan motivasi yang dilakukan dosen. Angket II untuk mengetahui 

kegiatan uji coba instrumen tes Strukturen und Wortschatz untuk SMA/SMK 



 
 
 

20 

 
 

oleh mahasiswa, dan analisisnya, serta kesan mahasiswa terkait kemanfaatan 

yang diperoleh mahasiswa dalam hal kemandirian dan kemampuan 

perencanaan, pembuatan, uji coba, dan analisis instrumen Strukturen und 

Wortschatz untuk SMA/SMK melalui penelitian lesson study yang dilakukan.  

3. Kumpulan Tugas 

Kumpulan tugas terdiri dari kegiatan perencanaan, pembuatan, uji coba, 

dan analisis instrumen tes Strukturen und Wortschatz untuk SMA/SMK. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. 

Analisis data dilakukan menurut karakteristik masing-masing. Data diklasifikasi 

dan dikategorisasi secara sistematik dan menurut karakteristiknya.  

 

E. Teknik Keabsahan Data, Analisis, dan Hasil Penelitian 

Cara mengimplementasikan lesson study, khususnya dalam pengumpulan 

data analisis, dan menyimpulkan hasil penelitian ditriangulasikan untuk keperluan 

keabsahan cara penelitian, data, dan hasil penelitian. Triangulasi dilakukan 

dengan cara berdiskusi, meminta pendapat dan justifikasi dari teman sejawat yang 

berpengalaman di bidang penelitian tindakan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pelaksanaan pembelajaran pada tahap I dan tahap II dilakukan masing-

masing 3 dan 4 kali pertemuan. Jadwal pembelajaran dalam penelitian disesuaikan 

dengan jadwal kuliah. Pada pembelajaran IV tahap II, mahasiswa melakukan uji 

coba instrumen tes Strukturen und Wortschatz untuk siswa SMA/SMK yang 

dibuat mahasiswa sendiri. 

Pelaksanaan Pembelajaran Tahap 1 

Pelaksanaan pembelajaran tahap I direncanakan sesuai dengan konsep 

dan strategi yang telah direncanakan sejak awal. Pelaksanaan tindakan pada siklus 

I ini dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan, tindakan ini meliputi, sebagai 

berikut. 

a. Perencanaan (Plan) 

Tim lesson study terdiri dari peneliti sebagai dosen pengampu dan 

kolaborator mendiskusikan rencana perkuliahan yang berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi pembelajaran, dan tugas individual 

yang telah dibuat oleh dosen pengampu. Untuk keperluan penelitian ini, 

pembahasan RPP yang terkait dengan materi tabel spesifikasi, pembuatan kisi-

kisi, pembuatan soal,  diutamakan.  

b. Implementasi Pembelajaran (Do) 

Pembelajaran dilaksanakan setiap hari Selasa, jam 07.00-08.40, di 

C.13 Ruang 203. untuk implementasi pembelajaran tahap 1 dilaksanakan 
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sebanyak 3 tatap muka, yaitu pada tanggal 11 November 2011 dengan materi 

langkah-langkah pembuatan tes, kisi-kisi, dan tabel spesifikasi, tanggal 8 

November 2011 dengan materi menentuklan butir-butir soal tes Strukturen 

und Wortschatz untuk SMA/SMK yang disajikan dalam buku Kontakte 

Deutsch 1/2 , tanggal 15 November 2011 dengan materi taraf kesukaran dan 

daya beda. 

Pembelajaran diawali pemberian motivasi oleh dosen sebagai salah 

satu cara menanamkan sikap positif dan kemandirian mahasiswa. Motivasi 

tersebut berkaitan dengan cara berpakaian/berbicara/bersikap, pentingnya 

membiasakan diri, hadir kuliah/menyelesaikan tugas tepat waktu, pentingnya 

mengasai semua materi perkuliahan untuk membangun profesionalisme 

guru/evaluator, pentingnya kegigihan untuk menyelesaikan tugas mandiri dan 

pencapaian hasil yang optimal, saling bekerja sama dan membantu dalam 

kerja kelompok tetapi tidak dalam tugas individual, pentingnya sikap aktif 

dalam penyelesaian tugas di dalam/ di luar kelas, dan bertanya swaar belum 

jelas/ menguasai materi/ tugas. 

Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan klasikal dan 

individual. Diupayakan penciptaan suasana kelas yang menyenangkan, rileks, 

tetap serius. Suasana pembelajaran yang demikian diharapkan dapat memacu 

mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran dengan senang hati, mengerjakan 

latihan dan tugas yang diberikan dengan gigih dan ulet. Latihan-latihan yang 

dikerjakan di kelas secara kelompok dimaksudkan untuk membangun sikap 

bekerja sama dan saling menolong. Tugas individual yang dikerjakan di kels 
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dan di luar kelas dimaksudkan untuk membangun kemandirian mahasiswa. 

Berkaitan dengan pembelajaran yang seperti ini, penilaian kemampuan 

penguasaan dan keterampilan Evaluasi Hasil Belajar bahasa Jerman 

didasarkan pada penyelesaian tugas-tugas yang diberikan. 

Pada akhir pembelajaran, dosen mengingatkan tentang tugas-tugas 

individual yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa. Dosen juga 

menyampaikan, bahwa mahasiswa bebas berkonsultasi di luar kelas, jika 

mahasiswa menemui kesulitan dalam memahami materi dan penyelesaian 

tugas.  

b. Observasi serta refleksi (See) 

Observasi dilakukan oleh salah satu kolaborator, dari awal sampai 

selesai pembelajaran. Kegiatan observasi dipandu oleh lembar observasi, dan 

lebih diarahkan pada respon dan aktivitas mahasiswa di kelas. Berikut 

disampaikan hasil observasi pada pembelajaran I, II, III pada tahap I. 

 

Hasil Observasi Pembelajaran Tahap I 

Tanggal 1 November 2011 

1. Motivasi belajar mahasiswa 

• Mahasiswa bersemangat dalam mengerjakan tugas kelompok. Bekerja 

secara kompak, banyak senyum, saling membantu. 

• Mahasiswa baik secara kelompok atau individubertanya secara aktif kepada 

dosen, hal-hal yang tidak diketahui. 
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• Banyak mahasiswa yang mengangguk-angguk (tanda setuju dan 

termotivasi) ketika dosen memberikan motivasi. 

2. Situasi kelas 

• Kerja kelompok diselingi tertawa dan cukup asyik berdiskusi. 

• Mahasiswa cukup rileks, ada yang bekerja kelompok secara lesehan atau 

tetap duduk di kursi. 

• Interaksi antara dosen dan mahasiswa terlihat akrab, tapi mahasiswa tetap 

menghormati dosen. 

3. Teknik pengelolaan kelas oleh dosen 

• Dosen menggunakan pendekatan kelompok dan individual. 

• Waktu yang terbatas untuk penyampaian materi dan latihan di kelas, 

sehingga mahasiswa mengerjakan tugas individual di rumah. 

• Dosen membuka diri untuk mahasiswa dalam berkonsultasi jika mendapat 

kesulitan. 

• Relasi mahasiswa dan dosen cukup akrab, dosen kurang tegas dalam 

menegur mahasiswa yang terlambat. 

4. Cara dosen mengefektifkan pencapaian tujuan 

• Dosen dan mahasiswa menyiapkan buku Kontakte Deutsch 1, 2, 3, GBPP 

bahasa Jerman untuk keperluan pembuatan kisi-kisi dan tabel spesifikasi. 

• Dosen membagi mahasiswa dalam kelompok (5 orang) untuk bekerja 

bersama-sama mencermati materi Strukturen und Wortschatz untuk kelas 1, 

2, 3 semester I/II. 
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• Dosen menyuruh mahasiswa bekerja secara mandiri dalam membuat kisi-

kisi untuk tes Strukturen und Wortschatz dan tabel spesifikasi sesuai materi 

yang menjadi tugasnya. 

5. Pemanfaatan media atau metode yang ada 

• Dosen menggunakan media yang ada di kelas LCD/OHP. 

• Menyiapkan media dari yang dibutuhkan, yaitu buku Kontakte Deutsch 1, 2, 

3 dan GBPP bahasa Jerman. 

• Contoh kisi-kisi Strukturen und Wortschatz dan Leseverstehen. 

• Dosen menggunakan metode klasikal dan individual (bagi mahasiswa yang 

kurang paham) 

6. Cara dosen memotivasi mahasiswa 

• Dosen di awal kuliah memberi motivasi pada mahasiswa dengan gaya 

seorang ibu pada anaknya, bersahabat, bersemangat. 

• Motivasi yang diberikan tentang disiplin, tanggung jawab, dan kerja 

mandiri. 

 

Hasil Observasi Pembelajaran II 

Tanggal 8 November 2011 

1. Motivasi belajar mahasiswa 

• Mahasiswa tampak bersemangat melaporkan hasil kerja individual minggu 

tentang kisi-kisi dan tabel spesifikasi Strukturen und Wortschatz. 

• Mahasiswa tenang, serius memperhatikan pembelajaran tentang contoh kisi-

kisi Strukturen und Wortschatz dan contoh soal yang dihasilkan 
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2. Situasi kelas 

• Mahasiswa laki-laki yang duduk di belakang perlu dicek pemahamannya 

tentang materi yang disampaikan karena respon terhadap perkuliahan pasif. 

• Mahasiswa yang minggu kemarin datang terlambat, hari ini juga datang 

terlambat. 

3. Teknik pengelolaan kelas oleh dosen 

• Dosen menjelaskan hubungan antara kisi-kisi Strukturen und Wortschatz 

yang disusunnya dan aplikasinya pada item-item soal Strukturen und 

Wortschatz. 

• Dosen memberikan fotocopy contoh kisi-kisi dan soal Strukturen und 

Wortschatz 1 untuk mahasiswa semester 1 pada tiap mahasiswa. 

• Dosen memberikan tugas individual tentang pembuatan butir-butir soal 

untuk insstrumen tes Strukturen und Wortschatz untuk siswa SMA/SMK 

yang akan diuji coba dan dianalisis. 

4. Cara dosen mengefektifkan pencapaian tujuan 

• Membahas hubungan antara kisi-kisi dan butir-butir soal yang ada dalam 

contoh nyata. 

• Dosen memberi contoh tersebut dan fotocopy pada tiap mahasiswa 

• Dosen membuka diri sebagai tempat bertanya baik di dalam atau luar kelas. 

5. Pemanfaatan media atau metode yang ada 

• Dosen memanfaatkan OHP. 
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• Dosen menyiapkan fotocopy contoh kisi-kisi dan instrumen tes Strukturen 

und Wortschatz 1 untuk mahasiswa semester 1 Jursan Pendidikan Bahasa 

Jerman, FBS. 

6. Cara dosen memotifasi mahasiswa 

• Di awal perkuliahan dosen memberi motivasi tentang pentingnya menguasai 

materi dan tugas secara individual dengan bersahabat dan bersemangat. 

• Mahasiswa tampaknya memahami dan termativasi untuk bekerja mandiri. 

 

Hasil Observasi Pembelajaran III 

Tanggal 15 November 2011 

1. Motivasi belajar mahasiswa 

• Semua mahasiswa dengan ceria dan bangga mengumpulkan tugas mandiri 

mengenai satu set instrumen Strukturen und Wortschatz. 

• Semua mahasiswa serius mendengarkan materi, dan mengerjakan secara 

mandiri latihan-latihan yang diberikan. 

2. Situasi kelas 

Dua orang mahasiswa dan seorang mahasiswi tampak belum selesai tuntas 

dengan tugasnya, walau sudah dikumpulkan. Mereka meminta waktu untuk 

konsultasi setelah pelajaran selaesai. 

3. Teknik pengelolaan kelas oleh dosen 

Di awal pembelajaran, dosen menanyakan tentang tugas minggu yang lalu 

dan menyuruh mengumpulkan. Semua mahasiswa telah siap dengan tugas yang 
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telah diselesaikan. Dosen memberi apresiasi positif atas kerja mahasiswa, 

melalui motivasi yang diberikan. 

Selanjutnya, dosen menerangkan tentang materi taraf kesukaran dan daya 

beda. Semua mahasiswa serius mendengarkan. Saat diberikan latihan, 

mahasiswa secara mandiri mengerjakan dengan bersemangat dan dapat 

menyelesaikan dengan baik dan cepat sehingga hasilnya bisa dituliskan di 

papan tulis. 

Sebagai penutup, dosen memberi suport pada mahasiswa untuk 

menyiapkan diri dan instrumen yang akan di uji cobakan di SMA/SMK 

4. Cara dosen mengefektifkan pencapaian tujuan 

• Menyediakaan waktu bagi mahasiswa yang masih ragu terhadap tugas yang 

sudah diselesaikannya yaitu instrumen tes Strukturen und Wortschatz. 

• Dosen memberi suport lagi kegiatan uji coba minggu depan. 

• Dosen memberi latihan analisis tes dengan daya beda dan taraf kesukaran, 

untuk dikerjakan secara mandiri. 

5. Pemanfaatan media atau metode yang ada 

• Dosen menyiapkan soal latihan untuk analisis tes dengan daya beda dan 

taraf kesukaran dalam bentuk lembar fotocopy untuk tiap mahasiswa. 

• Metode yang digunakan individual dan klasikal. Dosen memberi waktu bagi 

mahasiswa yang masih ragu terhadap pekerjaannya sendiri. 

6. Cara dosen memotifasi mahasiswa 

• Dosen memberi apresiasi pada mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas 

minggu lalu 
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• Dosen memberi suport untuk tugas mingggu depan, yaitu uji coba instrumen 

tes. 

• Dosen memberi perhatian khusus pada mahasiswa yang masih ragu akan 

tugas individu yang dikerjakannya. 

Dari hasil observasi di atas, dosen pengampu bersama kolaborator 

mengadakan diskusi untuk mencari solusi dan permasalahan yang ditemukan. 

Berdasarkan diskusi antara peneliti/ dosen pengampu dan kolaborator, disepakati 

bahwa secara umum program lesson study berjalan dengan baik. Dosen pengampu 

berhasil menumbuhkan sikap positif sehingga mahasiswa dengan senang hati 

mengikuti pembelajaran dan  menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri. 

Hal ini terlihat dari angket I yang disebarkan kepada mahasiswa pada 

pembelajaran IV. 

 Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut. 

1) Pada pembelajaran I, II dua orang mahasiswa selalu datang terlambat, telah 

dirasakan oleh dosen pengampu sebagai sesuatu yang mengganggu jalannya 

pembelajaran. Oleh karena itu, kedua mahasiswa tersebut perlu dibimbing dan 

diberi motivasi agar bersikap disiplin. Pendekatan personal ini berhasil, karena 

pada pembelajaran III dan selanjutnya kedua mahasiswa tersebut tidak lagi 

terlambat hadir. 

2) Empat orang mahasiswa tampak belum menguasai materi yang diberikian, 

antara lain mengenai perhitungan cara mencari validitas dan reliabilitas. 

Mahasiswa tersebut perlu penanganan khusus di luar kelas. Kepada 

mahasiswa tersebut disarankan mau bertanya kepada teman yang 
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dipercayainya. Selain itu, peneliti/ dosen pengampu juga memberi penjelasan 

khusus tentang materi yang belum dikuasai oleh mahasiswa yang dilakukan di 

luar kelas. 

3.Pelaksanaan Pembelajaran Tahap 1I 

Pelaksanaan pembelajaran tahap I direncanakan sesuai dengan konsep 

dan strategi yang telah direncanakan sejak awal. Pelaksanaan pembelajaran pada 

tahap II ini dilakukan sebanyak empat kali pertemuan. Pelaksanaan pembelajaran 

tahap II adalah sebagai berikut. 

a. Perencanaan (Plan) 

Tim lesson study terdiri dari peneliti sebagai dosen pengampu dan 

kolaborator mendiskusikan rencana perkuliahan yang berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan materi pembelajaran dan tugas individual 

yang telah dibuat oleh dosen pengampu. Untuk keperluan penelitian ini, 

pembahasan RPP yang terkait dengan materi uji coba instrumen tes Strukturen 

und Wortschatz untuk SMA/SMK, analisis hasil tes, presentasi hasil kerja 

mahasiswa, dan pengumpulan tugas perencanaan, pembuatan, uji coba, analisis 

tes Strukturen und Wortschatz untuk SMA/SMK diutamakan. 

b. Implementasi Pembelajaran (Do) 

Pembelajaran dilaksanakan setiap hari Selasa, jam 07.00-08.40, di 

C.13 Ruang 203. untuk implementasi pembelajaran tahap II dilaksanakan 

sebanyak empat kali tatap muka, yaitu pada tanggal 22 November 2011 

dengan materi uji coba instrumen tes Strukturen und Wortschatz untuk siswa 

SMA/SMK, tanggal 29 Nopember dengan analisis tes Strukturen und 
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Wortschatz untuk SMA/SMK yang terdiri dari analisis validitas tes, reliabilitas 

tes, daya beda dan taraf kesukaran , tanggal 6 Desember 2011 dengan materi 

presentasi hasil analisis, dan tanggal 13 Desember 2011 dengan kegiatan 

pengumpulan kumpulan tugas dan penyebaran angket II. 

Pembelajaran diawali pemberian motivasi oleh dosen sebagai salah 

satu cara menanamkan sikap positif kemandirian mahasiswa. Motivasi 

tersebut berkaitan dengan cara berpakaian/berbicara/bersikap, pentingnya 

kegigihan untuk menyelesaikan tugas mandiri dan pencapaian hasil yang 

optimal, pentingnya sikap aktif dalam penyelesaian tugas di dalam/ di luar 

kelas, dan bertanya jika belum jelas/ menguasai materi/ tugas.  

Pada pembelajaran IV, V, VI, dan VII dosen lebih berperan sebagai 

fasilitator. Pembelajaran IV, misalnya, mahasiswa mulai terjun ke lapangan 

untuk melakukan uji coba instrumen Strukturen und Wortschatz untuk siswa 

SMA/SMK. Dosen menyampaikan motivasi khususnya kepada enam 

mahasiswa yang hari itu akan melaksanakan uji coba  instrumen tes. Hal ini 

dilakukan agar mahasiswa tidak takut dan ragu dalam melakukan uji coba. 

Selama seminggu ini, semua mahasiswa berencana melaksanakan uji coba. 

Sebelum dosen memberikan motivasi, mahasiswa dengan bersemangat 

mengumpulkan tugas minggu lalu tentang instrumen tes Strukturen und 

Wortschatz  untuk siswa SMA/SMK. Hanya empat orang mahasiswa yang 

terlihat gusar, disebabkan belum mendapat tempat untuk uji coba instrumen 

tes. Selanjutnya, dosen menyebarkan angket I kepada mahasiswa. Sisa waktu 

digunakan untuk cek ricek kesiapan mahasiswa untuk melakukan uji coba 
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instrumen tes. Selain itu, dilakukan  diskusi mengenai alternatif pemecahan 

masalah bagi empat mahasiswa yang belum mendapat tempat uji coba. 

c. Observasi serta refleksi (See) 

Observasi dilakukan oleh salah satu kolaborator, dari awal sampai 

selesai pembelajaran. Kegiatan observasi dipandu oleh lembar observasi, dan 

lebih diarahkan pada respon dan aktivitas mahasiswa di kelas. Berikut 

disampaikan hasil observasi pada pembelajaran IV. 

Hasil Observasi Pembelajaran 4 

Tanggal : 22 November 2011 

1. Motivasi belajar Mahasiswa 

• Hampir setiap mahasiswa bersemangat dan mengelilingi dosen dan 

melaporkan bahwa tugasnya telah selesai dikerjakan, tugas tersebut adalah 

instrument Strukturen und Wortschazt yang dibuat sendiri oleh masing-

masing mahasiswa telah siap diuji coba. 

• Sebanyak 6 mahasiswa siap uji coba instrument ke SMA/SMK pada hari 

itu, dan yang lainnya pada minggu ini. 

• 4 Mahasiswa belum mendapatkan sekolah untuk uji coba, dikarenakan 

kepala sekolah sedang ada acara di Dinas Dikbud Provinsi sehingga 

tampak gusar. 

2. Situasi kelas 

(adakah mahasiswa yang perlu perhatian khusus?) 

• Setengah jam pertama, kelas cukup ramai karena sebagian mahasiswa 

berlomba-lomba melaporkan hasil kerja. 
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• Dosen dan mahasiswa berdiskusi dengan lancer dan rileks tentang cek-

ricek persiapan uji coba di SMA/SMK dan cara berpakaian, berbicara 

bersikap yang sopan. 

3. Teknik pengelolaan kelas oleh dosen 

• Diawali dengan penyebaran angket sebelum mahasiswa terjun ke 

SMA/SMK yang dipilih untuk uji coba instrument. Mahasiswa mengisi 

angket dengan serius. Kemudian cek-ricek kesiapan instrument Strukturen 

und Wortschazt dan uji coba di SMA/SMK. Mahasiswa yang sudah siap 

melaporkan dengan semangat, sedangkan mahasiswa yang belum siap uji 

coba terlihat gusar. 

• Dosen mengakhiri kuliah dengan mengucapkan selamat bertugas bagi 

Mahasiswa yang sudah siap uji coba instrument Strukturen und 

Wortschazt dan menenangkan mahasiswa yang belum mendapat sekolah 

untuk uji coba. 

4. Cara Dosen Mengefektifkan pencapaian tujuan 

• Dosen mengecek dan mencarikan solusi bagi mahasiswa yang belum 

mendapat tempat untuk uji coba. 

• Dosen memberi kebebasan pada mahasiswa untuk memilih SMA/SMK 

untuk uji coba, namun tetap memberi saran SMA/SMK yang selama ini 

mudah diajak bekerja sama. 

• Dosen dan mahasiswa menyiapkan surat ijin untuk uji coba yang ditujukan 

kepada sekolah. 
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5. Pemanfaatan media yang ada 

• Dosen menggunakan metode pendekatan klasikal dan individual. 

• Khusus untuk contoh cara berpakaian dengan sopan, dosen menunjuk dua 

orang mahasiswa yang berpakaian professional untuk kegiatan terjun ke 

SMA/SMK untuk uji coba instrument. 

6. Cara dosen memotivasi siswa 

• Dosen berdiskusi dengan mahasiswa mengenai sopan santun berpakaian, 

berbicara, bertindak, khususnya saat mahasiswa berada di SMA/SMK, 

menghadap kepala sekolah dan berdiri di depan kelas. 

• Memberikan contoh berpakaian yang sopan dengan menyuruh 2 

mahasiswa (perempuan dan laki-laki) yang sudah siap terjun ke 

SMA/SMK untuk mengadakan uji coba instrument masing-masing. 

Dari hasil observasi di atas, dosen pengampu bersama kolaborator 

mengadakan diskusi untuk mencari solusi dan permasalahan yang ditemukan. 

Berdasarkan diskusi antara peneliti/ dosen pengampu dan kolaborator, disepakati 

bahwa secara umum program lesson study berjalan dengan sangat baik, dilihat 

dari semangat dankegigihan mahasiswa dalam mempersiapkan dan melakukan uji 

coba instrumen tes. 

 Catatan yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pada pembelajparan 

IV, empat orang mahasiswa belum mendapat tempat untuk uji coba instrumen tes. 

Hal ini perlu dicarikan solusinya. Salah satu cara termudah adalah menghubungu 

guru SMA/SMK yang selama ini telah menjalin kerjasama yang baik dengan 

Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, FBS, UNY dalam pelaksanaan KKN-PPL. 
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Cara ini ternyata tepat, karena mahasiswa langsung diperbolehkan melakukan uji 

coba di salah satu SMA di wilayah DIY, yaitu di SMAN I Prambanan. 

 

B. Keberhasilan Proses dan Keberhasilan Produk 

Keberhasilan proses dinyatakan mahasiswa melalui angket bahwa 

pendekatan lesson study membawa dampak yang sangat positif. Walaupun semula 

mereka merasa kesulitan dan berat dalam pengerjaan tugas-tugas individual, 

namun demikian mahasiswa pada akhirnya merasakan kepuasan yang besar ketika 

dapat menyelesaiakan tugas individual secara mandiri. Dari kepuasan inilah, 

mahasiswa memiliki kepercayaan diri dapat menyelesaikan tugas tanpa 

bergantung pada orang lain. Dengan kata lain, mahasiswa dapat bersikap mandiri.  

Motivasi yang diberikan, situasi pembelajaran yang  rilek namun tetap 

serius dalam pencapaian tujuan pembelajaran, interaksi dosen-mahasiswa yang  

terjalin akrab, menjadikan mahasiswa dengan senang hati mengikuti 

pembelajaran. Dengan  situasi hati yang senang, membuat mahasiswa dengan 

mudah memahami materi dan tugas yang diberikan. Berikut pendapat mahasiswa  

yang antara lain mengemukakan mengenai kesannya terhadap pembelajaran dan 

tugas yang diberikan dosen. Semua mahasiswa mengakui jika pembelajaran 

menyenangkan dan tugas yang diberikan sangat bermanfaat. 

 

Angket 1 

1. Bagaimana kesan anda terhadap tugas-tugas yang diberikan dalam mata 

kuliah EHB? 
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Jawaban dari pertanyaan diatas adalah sebagai berikut : 

“ Kesan saya terhadap tugas-tugas yang diberikan dalam EHB adalah menarik, 

tugas-tugas yang diberikan menunjang ketrampilan kita untuk besok terjun ke 

dunia KKN-PPL.” 

“ Tugas yang diberikan pada mata kuliah EHB tidak terlalu memberatkan, hanya 

saja waktunya terlalu pendek, sehingga terburu-buru dan tidak maksimal.” 

“ Tugas-tugas EHB yang diberikan oleh ibu Wening tidak begitu berat. Tetapi 

saya selalu mengerjakannya sehari sebelum dikumpul, sehingga saya selalu 

bergadang sampai pagi. Inilah yang membuat saya telat berangkat.” 

“ Tugas-tugas yang diberikan sangat berguna kelak melaksanakan KKN-PPL dan 

ketika menjadi seorang guru.” 

“ Kesan saya terhadap tugas yang diberikan dalam mata kuliah EHB adalah : 

tugas yang diberikan kepada mahasiswa sangat bermanfaat. Bisa membantu saya 

untuk lebih memahami materi yang diberikan.” 

“ Kesan saya terhadap tugas-tugas yang diberikan dalam dalam mata kuliah EHB 

sangat bagus karena banyak melatih siswa menjawab dengan menggunakan logika 

dan juga untuk tugas berhitung siswa dilatih untuk teliti mengerjakan soal-soal 

berhitung dan juga harus tepat rumus apa yang mau digunakan.” 

“ Tugas-tugas yang diberikan secara keseluruhan melatih saya dalam belajar 

mengevaluasi soal-soal serta teori dasar dalam evaluasi juga dapat saya kuasai. 

Selain itu saya dapat mengetahui bagaimana soal dibuat dengan perbandingan 

tingkat kesulitan, sehingga di masa yang akan dating apabila saya menjadi 

seorang guru, saya bisa membuat soal yang valid dan reabilitas. 
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“Tugasnya sangat melatih saya dan mengajarkan saya bagaimana cara 

mengevaluasi yang benar, cara menyusun soal yang benar dengan perbandingan 

mudah, sedang, dan sukar 20% : 60% : 20%. Setelah soal selesai dibuat kita 

dituntut untuk mengeteskan soal yang telah dibuat kepada siswa-siswi SMA yang 

mendapat pelajaran bahasa Jerman. Setelah itu kita dapat mengolah data kasil 

untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, tingkat reliabilitas, dan validitas item. 

Mata kuliah ini sangat membantu dan menjadi dasar pengetahuan seorang calon 

guru.” 

“ Tugas-tugas menarik dan sesuai dengan BAB yang kita pelajari. Tugas-tugas 

juga menantang dengan banyaknya soal hitungan. Namun tugas kadang terlalu 

banyak jadi bikin kita pusing tapi menyenangkan juga.” 

“ Menurut saya tugas yang diberikan sangat kreatif, sehingga memicu motivasi 

belajar tetapi kadang referensi untuk mengerjakan sangan sulit dicari. Selain itu 

waktu penjelasan materi terkadang terlalu cepat sehingga ada sebagian mahasiswa 

yang belum menguasi.” 

 

2. Apakah anda mengerjaan tugas itu sendiri? 

Jawaban-jawaban dari pertanyaan diatas adalah : 

“ Ya, saya benar-benar mengerjakan tugas EHB itu sendiri.” 

“ Tugas-tugas yang diberikan kami kerjakan sendiri apabila itu memang tugas 

individu, namun bila itu tugas kelompok, maka kitapun mengerjakan bersama 

(kelompok).” 
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“ Saya mengerjakan tugas sendiri, namun terkadang jika ada materi yang tidak 

saya mengerti saya berdiskusi dengan teman-teman.” 

“ Apabila tugas itu individu, seperti mengerjakan reabilitas  yang ditugaskan 

dikerjakan di rumah, saya kerjakan sendiri sesuai kemampuan saya, namun 

apabila ada kesulitan, saya berrtanya kepada teman lain. Tugas kelompok yang 

diberikan dosen, dikerjakan secara berkelompok, namun tetap dimengerti oleh 

masing-masing.” 

“ Ia, dalam mengerjakan tugas saya selalu mengerjakan sendiri tetapi ketika ada 

tugas yang saya tidak paham saya minta dijelaskan oleh teman saya yang lebih 

mengerti sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik.” 

“ Ya, saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen sendiri. Karena dengan 

mengerjakan sendiri, saya bisa lebih paham.” 

“ Saya mengerjakan tugas-tugas EHB yang telah diberikan dengan usaha sendiri 

walaupun tidak maksimal.” 

“ Saya mengerjakan tugas-tugas EHB sendiri.” 

“ Iya, saya mengerjakan sendiri dibantu oleh buku-buku dan internet.” 

“ Iya, saya mengerjakan sendiri tugas-tugas, apabila saya menemukan kesulitan-

kesulitan maka saya bertanya kepada teman-teman.” 

 

3. Materi apa saja yang sudah anda kuasai? 

Jawaban-jawaban dari pertanyaan diatas adalah: 

“ Materi yang sudah saya kuasai yaitu validitas dan masalah-masalah tes.” 

“ Materi yang sudah saya kuasai adalah reabilitas.” 
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“ Materi yang sudah saya kuasai adalah realibilitas, validitas, dan table spesifikasi.” 

“ Materi yang sudah saya kuasai: validitas, reliabilitas, table analisis item ganjil-

genap, awal-akhir.” 

“ Materi yang sudah saya kuasai: validitas, reliabilitas, pembuatan tes, pembuatan 

kisi-kisi, pembuatan TIK.” 

“Materi yang sudah saya kuasai yaitu, subjek dan sasaran evaluasi, prinsip dan 

alat evaluasi, validitas, reliabilitas.” 

“ Materi yang sudah saya kuasai, Subjek dan sasaran evaluasi, masalah tes, 

validitas, table spesifikasi, penyusunan tes.” 

“ Materi yang sudah saya kuasai, validitas, subjek dan sasaran evaluasi, prinsip 

dan alat evaluasi, masalah tes, reliabilitas, penyusunan tes, table spesifikasi.” 

“ Materi yang sudah kami kuasai, pembuatan kisi-kisi dan soal, BAB 1, 2, 7, 6.” 

“Materi yang saya kuasai adalah reabilitas.” 

4. Materi mana yang belum kuasai? 

Jawaban-jawaban dari pertanyaan diatas adalah: 

“ Materi yang masih belum saya kuasai secara optimal adalan validitas.” 

“Materi yang belum saya kuasai, BAB 3, 5.” 

“ Materi yang belum saya kuasai : Taksonomi, mencari tingkat kesukaran 

soal/penggolongan, mencari standar deviasi.” 

“ Reabilitas, Taksonomi, tes standar, tujuan instruksional.” 

“ Materi yang belum dikuasai: masalah tes, taksonomi, tujuan intruksional.” 

“ Materi yang belum saya kuasai adalah table spesifikasi.” 

“ Materi yang belum dikuasai, table spesifikasi dan pembuatan soal.” 
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“ Materi yang belum saya kuasai adalah menganalisis hasil tes.” 

“ Materi yang belum masalah tes” 

“ Materi yang belum saya kuasai tujuan intruksional dengan taksonomi.” 

Adapun keberhasilan produk (afektif/terbentuknya sikap positif dan 

kognitif/hasil kinerja mahasiswa), dapat dilihat dari  kebermanfaatan yang didapat 

mahasiswa. Diakui oleh semua mahasiswa dalam angket II, bahwa pembelajaran 

EHB dengan model lesson study ini memberikan banyak manfaat sebagai berikut. 

1) Terbangunnya sikap positif pada diri mahasiswa, yaitu:  

(a) kemandirian dalam belajar dan mengerjakan tugas. 

(b) berani menghadapi tantangan. 

(c) bersemangan dan yakin bisa menyelesaikan tugas secara mandiri dengan 

hasil optimal.  

(d) disiplin, yang diaktualisasikan dalam kehadiran di kelas tepat waktu dan 

dalam penyelesaikan tugas. 

2) Meningkatkan keterampilan, ilmu, dan pengalaman, yaitu: 

(a) meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan tugas pendidik, 

khususnya dalam mengelola kelas, menghadapi siswa, dan mengadakan 

evaluasi. 

(b) mendapat bekal untuk melaksanakan KKN-PPL. 

(c) mendapatkan tambahan ilmu dan pengalaman dalam hal cara mengajar 

yang menyenangkan, rileks, unik, dan komunikatif.  

(d) mendapat ilmu untuk bekal membuat instrumen penelitian untuk TAS 

yang akan dilakukan di semester yang akan datang. 
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(e) mendapat pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, 

membuat, menguji coba, menganalisis instrumen tes. 

3) Semua mahasiswa menyelesaikan kumpulan tugas  individu dengan baik, dari  

merencanakan, membuat, menguji coba, menganalisis instrumen tes 

Strukturen und Wortschatz untuk siswa SMA/SMK. Delapan mahasiswa 

mengumpulkan kumpulan tugas sebelum batas akhir waktu penyerahan tugas, 

yaitu tanggal 13 Desember 2011. Tiga mahasiswa melengkapi tugasnya 

dengan rekaman video saat mereka melakukan uji coba instrumen tes 

Strukturen und Wortschatz untuk siswa SMA/SMK. Semua mahasiwa 

melengkapi tugasnya dengan foto saat mereka melakukan uji coba instrumen 

tes Strukturen und Wortschatz. Berikut disampaikan beberapa sampel isi dari 

angket II. Angket ini diberikan kepada mahasiswa ketika akhir penelitian.  

 

Angket II 

1. Ungkapkan pendapat Anda terkait dengan siskap positif untuk 

belajar/bekerja secara mandiri yang terbangun melalui motivasi, Situsai 

perkuliahan, dan tugas yang diberikan dosen. 

Jawaban-Jawaban Mahasiswa dari pertanyaan diatas adalah ; 

“Menurut saya pengalaman dan ilmu yang diberikan oleh dosen dalam mata 

kuliah ini sangatlah bermanfaat terutama untuk personal. Skill revelopment yang 

nantinya akan menjadi seorang pendidik.” 



 
 
 

42 

 
 

“ Dari mata kuliah EHB yang saat ini saya tempuh, saya berpendapat banyak ilmu 

dan pengalaman menantang yang benar-benar dapat mengasah kemampuan dan 

kemandirian saya dalam mengerjakan tugas yang diberikan.” 

“ Motivasi, situasi perkuliahan dan tugas yang diberikan oleh dosen dapat 

bermanfaat bagi siswa karena bisa membangun sikap positif belajar secara 

mandiri. Contohnya jika ketika dosen memberikan tugas kepada mahasiswa maka 

mau tak mau mahasiswa akan belajar banyak dari tugas tersebut. Ditambah 

motivasi dan situasi perkuliahan yang menyenangkan membuat mahasiswa 

tertarik untuk mempelajari materi tersebut.” 

“ Pendapat saya terkait hal ini, dosen sangat memotivasi dalam dalam belajar 

secara mandiri. Dan hal ini sangat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa dan 

khususnya untuk saya, tidak ada hal sia-sia atau tidak ada hal yang tidak berguna 

yang berkaitan dengan ilmu. Walaupun tidak digunakan untuk saat ini, di 

kemudian hari pasti bermanfaat. Dan situasi perkuliahan sangat menyenangkan, 

santai tapi tetap serius, dan dosen EHB sangat menjadi motivator saya.” 

“ Menurut pendapat saya, dosen sangat memberi motivasi agar siswa dapat 

mengerjakan tugas secara mandiri, misalnya memberi tugas untuk terjun langsung 

kesekolah. Ini sangat membantu saya untuk berinteraksi dengan siswa sekolah.” 

“Menurut saya pemberian motivasi, situasi perkuliahan dan tugas dalam mata 

kuliah EHB sangat berguna untuk mahasiswa pada umumnya termasuk saya 

sendiri. Banyak motivasi yang diberikan terutama yang berkaitan dengan 

bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Sering kali dalam mata kuliah EHB 
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juga memberikan tugas mandiri di kelas dan jika ada yang belum bisa diberikan 

pendekatan secara individual.” 

“ Dengan adanya tugas individu seperti yang telah diberikan kepada kami yaitu 

tentang penyusunan serta pengaplikasian instrument tes yang diadakan di SMA 

membuat kepercayaan diri kami semakin kuat, sehingga diharapkan nantinya saat 

kami menjalani masa KKN-PPL kami sudah tidak canggung dan sudah terbiasa 

dengan situasi dan kondisi sekolah.” 

“ Selama perkuliahan dosen selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa. 

Sehingga mahasiswa selalu merasa bersemangat walaupun terkadang tugas yang 

diberikan terasa berat. Dengan motivasi-motivasi dan bimbingan yang selalu 

diberikan oleh dosen, kami menjadi bersemangat dan yakin bisa menyelesaikan 

tugas dengan baik.” 

“ Dalam benak saya sebenarnya selalu terbesit bahwa banyak hal positif yang saya 

dapatkan dari semua hal yang menyangkut tentang mata kuliah ini, namun 

sungguh sangat ironis bahwa saya sabagai calon pendidik tidak dapat atau bahkan 

kurang memaksimalkan semua hal positif yang seharusnya bisa saya dapat di 

mata kuliah ini dan jujur semua hal itu berasal dari dalam diri saya pribadi.” 

“ Selama perkuliahan dosen selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa-

mahasiswa. Sehingga mahasiswa selalu merasa bersemangat walaupun kadang 

tugas yang diberikan terasa berat. Dengan motivasi-motivasi dan bimbingan yang 

selalu diberikan oleh dosen, kami menjadi bersemangat dan yakin bisa 

menyelesaikan tugas dengan baik.” 
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“ Menurut saya, dengan adanya tugas mandiri dari dosen, membuat mahasiswa 

khususnya saya, bertambah pengalamannya. Selain itu denagn tugas mandiri saya 

akan lebih mengerti materi/tugas yang diberikan dan menyelesaikannya.” 

“ Sikap positif yang saya dapatkan dari mata kuliah ini adalah pengalaman 

mengujikan instrument soal di sekolah. Disitu saya dihadapkan disebuah situasi 

kelas yang menuntut saya menjadi seorang penguji yang komunikatif, teachable, 

dan peka terhadap perilaku siswa di kelas.” 

 

2. Ungkapkan pendapat Anda tentang keguanaan materi perkuliahan yang 

diberikan terkait dengan tugas guru/calon guru sebagai evaluator dan 

penyelesaian studi/TAS. 

Jawaban-jawaban dari pertanyaan di atas adalah sebagai berikut : 

“ Mata kuliah EHB tentulah berguna untuk kita. Calon guru, dalam EHB 

diajarkan bagaimana membuat kisi-kisi soal, membuat soal, mengevaluasi dan 

lain sebagainya.” 

“ Materi perkuliahan dalam mata kuliah ini sangat berguna untuk bekal kami 

sebagai calon guru. Materinya berupa teori dan praktik. Selain menguasai teori, 

kami juga telah menguasai materi dengan praktik, hal ini telah dibuktikan melalui 

tugas penelitian secara mandiri.” 

“ Sangat luar biasa sekali manfaat yang bisa saya dapatkan terkait dengan semua 

hal yang menyangkut materi perkuliahan ini, karena bisa langsung saya 

aplikasikan dan tentunya di implementasikan terhadap bidang saya yaitu 

keguruan.” 
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“ Materi EHB menurut saya adalah materi yang penting karena sebagai guru 

mutlak harus mengetahui tentang segala aspek instrument tes. Tugas-tugas yang 

diberikan cukup menantang dan guru juga memberikan motivasi agar mahasiswa 

tertarik untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri.” 

“ Materi yang diajarkan dalam perkuliahan , saya rasa sangatlah bermanfaat bagi 

kita calon pendidik professional. Contohnya mengevaluasi hasil belajar peserta 

didik, kita juga dibekali cara menganalisis soal jika nanti terdapat ketidak 

mampuan peserta didik menjawab soal. Selain itu kita juga diajarkan cara mencari 

validitas dan realibilitas terhadap soal yang nantinya akan kita buat.” 

“ Menurut pendapat saya materi perkuliahan ini sangat berguna bagi saya sebelum 

kelak menjadi guru baik bagaimana cara bersikap di depan siswa, bagaimana cara 

yang adil dalam memberi nilai dll.” 

“ Kegunaan materi perkuliahan ini bagi saya, sangat berguna kelak kita menjadi 

guru, menjadi guru tidak hanya dituntut bisa mengajar, tapi diperkuliahan ini 

dosen menuntun kita bagaimana menjadi guru yang professional. Dan spesifiknya 

bagaimana kita bisa membuat kisi-kisi materi, table spesifikasi sampai membuat 

laporan penilaian.” 

“ Melalui EHB ini, calon guru bisa mendapatkan pengalaman dalam pembuatan 

table spesifikasi, kisi-kisi, instrument tes dan penentuan validitas dan realibilitas 

sebuah tes. Kemudian melalui perkuliahan ini bisa memudahkan siswa yang 

mengambil TAS pendidikan, khususnya dalam pembuatan kisi-kisi, dan 

instrument lainnya.” 
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“ EHB merupakan mata kuliah yang sangat mendukung tugas guru, yakni 

mengukur hasil prestasi belajar siswa. Dari mata kuliah ini guru berkedudukan 

penting bagi prestasi siswa di sekolah. Sehingga EHB sangat penting dan setiap 

calon guru harus menguasai dengan baik. Selain itu EHB ini akan sangat 

membantu mempermudah dalam penyelesaian studi/TAS.” 

“ Kegunaan tugas sangatlah bermanfaat karena, siswa terlibat secara langsung di 

sekolah dan bisa menjadi persiapan sebelum KKN-PPL.” 

 

3. Ungkapkan anda tentang perkuliahan EHB. 

Jawaban-jawaban dari pertanyaan diatas adalah sebagai berikut : 

“ Melalui mata kuliah ini saya mengenal berbagai macam instrument, evaluasi 

hasil belajar seperti validitas, realibilitas, dsb, yang ternyata memberikan 

pemahaman dalam mengevaluasi hasil belajar siswa dan membuat instrument soal 

yang bagus.” 

“ Menyenangkan dan inovatif dalam pembelajaran, karena dosennya Humoris dan 

menguasai materi dengan baik yang dikemas unik dan beda dengan yang lain.” 

“ Perkuliahan EHB sangat menarik, berkat pengajaran dan tugas-tugas mandiri 

yang diberikan saya benar-benar dapat mengukur kemampuan penguasaan 

materi.” 

“ Perkuliahan EHB sangat menyenangkan dan memberikan banyak pengalaman. 

Hal ini dilihat  dari cara penyampaian materi yang sangat menyenangkan.” 
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“ Kesan saya dalam perkuliahan EHB, sangat, sangat menyenangkan, sampai 

pernah berfikir “ saya jangan sampai bolos mata kuliah EHB”, takut rugi, dosen 

sangat menyenangkan, atraktif, hebat pokoknya. Terima kasih ibu.” 

“ Perkuliahan ini sangat berkesan bagi saya karena dosennya yang tidak terlalu 

bersikap kaku dan tegang tetapi santai dan serius. Sehingga saya dapat menerima 

pelajaran pelajaran dengan baik.” 

“ Kuliah sangat menyenangkan, materi disampaikan dalam bentuk yang menarik. 

Tugas individual yang diberikan juga mampu mengasah kemampuan seseorang 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Bu dosen selalu berpenampilan rapi 

sehingga sedap dipandang mata.” 

“ Menurut saya perkuliahan EHB menarik, karena materinya sangat penting untuk 

mahasiswa calon guru dan evaluator. Selain itu, tugas-tugas yang diberikan juga 

erat korelasinya dengan tujuan pembelajaran. Cara guru mengajar menurut saya 

cukup bagus. Jadi walaupun terkadang mahasiswa belum persiapan materi di 

rumah tapi bahasa penjelasannya dapat dimengerti.” 

“ Sungguh sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apabila saya 

ditanya tentang kesan saya secara pribadi tentang perkuliahan ini karena dalam 

perkuliahan ini, suka duka saya dalam warna kehidupan sangat significant. Mulai 

dari tata tingkah laku saya dalam mata perkuliahan ini bahkan hingga sampai 

tugas-tugas manantang yang sangat menguji adrenaline.” 

“ Selama mengikuti perkuliahan EHB,  saya merasa senang. Tugas-tugas yang 

diberikan oleh dosen selalu manantang dan memberi pengalaman nyata tentang 

situasi sekolah/siswa. Hal ini sangat berguna jika kelak kami harus benar-benar 
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terjun ke lapangan. Situasi perkuliahan pun selalu menyenangkan, tidak terlalu 

serius atau pun menegangkan, sehingga materi bisa dengan mudah di serap otak.” 

“ Pada dasarnya mata kuliah EHB sangat berguna untuk bekal menjadi seoranng 

guru. Pelaksanaannya juga menyenangkan, karena dosen selalu memberi motivasi 

kepada mahasiswa untuk menjadi pribadi yang baik”. 

 

 

C. Pembahasan 

Pembelajaran pada tahap pertama dan kedua memiliki perbedaan. Pada 

pembelajaran tahap satu, mahasiswa masih berkesempatan belajar dan 

mengerjakan latihan di kelas secara kelompok. Adapun tugas individual 

dikerjakan mahasiswa secara mandiri, baik di kelas maupun di luar kelas. Selain 

dari pengakuan mahasiswa bahwa mereka mengerjakan tugas individual secara 

mandiri, tugas individual tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga antar 

mahasiswa tidak bisa saling mencontek. Perbedaan yang lain adalah, bahwa pada 

pembelajaran tahap II dosen pengampu lebih berperan sebagai fasilitator, karena   

pembelajaran  pada tahap ini adalah  uji coba instrumen tes, analisis hasil tes, 

presentasi hasil analisis, dan pengumpulan tugas. Pada tahap ini, mahasiswa 

bekerja secara mandiri, baik pada pembelajaran IV,V,VI, ataupun VII. Hali ini 

dimungkinkan berhasil baik, karena pada pembelajaran tahap satu  mahasiswa 

sudah terbangun sikap positifnya. Diakui oleh sebagian besar mahasiswa (95%), 

bahwa motivasi yang diberikan dosen di awal pembelajaran memberikan dampak 

positif yang membuat mereka dengan senang hati, tertantang, percaya diri untuk 
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belajar dan mengerjakan tugas secara mandiri. Sikap seperti ini akan mendukung 

mahasiswa untuk mengerjakan tugas secara disiplin, cermat, dan optimal, 

sehingga mencapai hasil yang bagus, bahkan sangat bagus. 

Dari angket I dan II diketahui bahwa semua mahasiswa pada awalnya 

berpendapat tugas yang diberikan terasa berat, namun dengan pendekatan yang 

dilakukan dosen, motivasi yang diberikan dosen, dan interaksi yang terjalin 

baik/hangat antara dosen dan mahasiswa membawa dampak positif, sehingga 

tugas yang semula terasa berat menjadi terasa mengasikkan dan menantang. 

Perubahan sikap juga terlihat pada dua mahasiswa yang pada pembelajaran I, II 

selalu datang terlambat. Dampak positif dari kegiatan yang dilakukan dalam 

pembelajaran, menumbuhkan kesadaran pada dua mahasiswa tersebut untuk 

disiplin hadir tepat waktu di kelas. 

Adanya perubahan pendapat tentang tugas yang semula dianggap sulit 

menjadi dianggap mengasikkan dan menantang, dan perubahan sikap tidak 

disiplin dari dua mahasiswa menjadi disiplin hadir tepat waktu di kelas, 

menunjukkan bahwa model lesson study yang diimplementasikan pada mata 

kuliah Evaluasi Belajar Bahasa Jerman efektif untuk menanamkan kemandirian 

dan sikap positif lain seperti disiplin, percaya diri, semangat, dan gigih. Selain itu, 

tahapan pembelajaran yang dilakukan  dari perencanaan, pelaksanaan 

pembelajaran, observasi, dan refleksi efektif dalam meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan mahasiswa dalam merencanakan, membuat, menguji coba, 

menganalisis instrumen tes. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

penelitian ini dapat tercapai dengan baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan,angket, kumpulan tugas, dan analisis data dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil, baik dilihat dari proses ataupun 

produk.  Keberhasilan dari segi proses dapat dilihat dari adanya perubahan sikap 

ke arah yang positif. Adanya perubahan pendapat tentang tugas yang semula 

dianggap sulit menjadi dianggap mengasikkan dan menantang, dan perubahan 

sikap tidak disiplin dari dua mahasiswa menjadi disiplin hadir tepat waktu di 

kelas, menunjukkan bahwa model lesson study yang diimplementasikan pada 

mata kuliah Evaluasi Belajar Bahasa Jerman efektif untuk menanamkan 

kemandirian dan sikap positif lain seperti disiplin, percaya diri, semangat, dan 

gigih. Selain itu, tahapan pembelajaran yang dilakukan  dari perencanaan, 

pelaksanaan pembelajaran, observasi, dan refleksi efektif dalam meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam merencanakan, membuat, 

menguji coba, menganalisis instrumen tes.  

Adapun keberhasilan produk (afektif/terbentuknya sikap positif dan 

kognitif/hasil kinerja mahasiswa), dapat dilihat dari  kebermanfaatan yang didapat 

mahasiswa sebagai berikut. 

1) Terbangunnya sikap positif pada diri mahasiswa, yaitu:  

(a) kemandirian dalam belajar dan mengerjakan tugas. 

(b) berani menghadapi tantangan. 
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(c) bersemangan dan yakin bisa menyelesaikan tugas secara mandiri dengan 

hasil optimal.  

(d) disiplin, yang diaktualisasikan dalam kehadiran di kelas tepat waktu dan 

dalam penyelesaikan tugas. 

3) Meningkatkan keterampilan, ilmu, dan pengalaman, yaitu: 

a) meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan tugas pendidik, 

khususnya dalam mengelola kelas, menghadapi siswa, dan mengadakan 

evaluasi. 

b) mendapat bekal untuk melaksanakan KKN-PPL. 

c) mendapatkan tambahan ilmu dan pengalaman dalam hal cara mengajar 

yang menyenangkan, rileks, unik, dan komunikatif.  

d) mendapat ilmu untuk bekal membuat instrumen penelitian untuk TAS yang 

akan dilakukan di semester yang akan datang. 

e) mendapat pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, membuat, 

menguji coba, menganalisis instrumen tes. 

4) Semua mahasiswa menyelesaikan kumpulan tugas  individu dengan baik, dari  

merencanakan, membuat, menguji coba, menganalisis instrumen tes 

Strukturen und Wortschatz untuk siswa SMA/SMK. Delapan mahasiswa 

mengumpulkan kumpulan tugas sebelum batas akhir waktu penyerahan tugas, 

yaitu tanggal 13 Desember 2011. Tiga mahasiswa melengkapi tugasnya 

dengan rekaman video saat mereka melakukan uji coba instrumen tes 

Strukturen und Wortschatz untuk siswa SMA/SMK. Semua mahasiwa 

melengkapi tugasnya dengan foto saat mereka melakukan uji coba instrumen 
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tes Strukturen und Wortschatz. Berikut disampaikan beberapa sampel isi dari 

angket II. Angket ini diberikan kepada mahasiswa ketika akhir penelitian.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, peneliti menyampaikan saran 

bagi dosen pada umumnya, dan dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman pada 

khususnya, untuk melaksanakan pembelajaran dengan model lesson study, sebagai 

salah satu alternatif untuk menanamkan sikap positif dan meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan terkait dengan materi yang diajarkan. 
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