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ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada mata kuliah Elektronika Analog dan Digital melalui tahapan 

pelaksanaan kegiatan lesson study. Tujuan khusus penelitian ini adalah 

meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah Elektronika Analog dan Digital 

dalam aspek : (1) peningkatan motivasi belajar mahasiswa, (2) peningkatan 

partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, dan (3) peningkatan prestasi hasil belajar.  

Penelitian yang dilaksanakan pada perkuliahan praktek Elektronika Analog 

dan Digital di jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY ini meliputi 4 (empat) 

kegiatan, yaitu : (a) pra-tindakan yang berisikan kegiatan observasi situasi dan 

kondisi kelas, (b) tindakan I sebagai tindakan awal, (c) tindakan II sebagai perbaikan 

strategi tindakan I, dan (c) tindakan III sebagai finalisasi kegiatan lesson study, 

penarikan kesimpulan pelaksanaan kegiatan lesson study terhadap peningkatan 

kualitas pembelajaran dan prestasi belajar mahasiswa. Masing-masing kegiatan 

lesson study terdiri atas tiga tahapan, yaitu : perencanaan (plan), pelaksanaan (do), 

dan refleksi (see). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengukur kualitas 

pembelajaran berdasarkan parameter yang telah ditentukan, dan mencatat hasil 

pengukuran dalam lembar observasi yang telah dipersiapkan. Perubahan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran dimonitor menggunakan lembar observasi dan 

dokumen hasil belajar mahasiswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lesson study pada 

pembelajaran praktek Elektronika Analog dan Digital menunjukkan peningkatan 

kualitas pembelajaran pada aspek : (a) keaktifan mahasiswa pada kegiatan 

perkuliahan, (b) perhatian mahasiswa terhadap materi perkuliahan, dan (c) 

ketuntasan belajar mahasiswa yang mengindikasikan ketercapaian kompetensi. 

Kata kunci : kualitas pembelajaran, keaktifan, prestasi belajar. 



Pendahuluan 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY merupakan lembaga yang 

menghasilkan tenaga kerja di bidang otomotif, sehingga proses pembelajaran yang 

dilakukan berorientasi pada pembentukan kompetensi yang sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan bidang otomotif. Pembelajaran merupakan upaya 

pembentukan kompetensi mahasiswa di bidang teknologi otomotif sesuai dengan 

kompetensi yang diharapkan dunia industri. Proses pembelajaran sebagai suatu 

aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa 

tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas dosen, baik di dalam maupun di luar 

kegiatan perkuliahan. Sebagai suatu sistem kegiatan, proses pembelajaran selalu 

melibatkan dosen. Keterlibatan dosen tersebut mulai dari pemilihan dan pengurutan 

materi pembelajaran, penerapan dan penggunaan metode pembelajaran, penyampaian 

materi pembelajaran, pembimbingan belajar, sampai pada kegiatan pengevaluasian 

hasil belajar. Sarana dan prasarana praktek yang tersedia di bengkel merupakan 

modal dasar bagi dosen untuk merancang strategi pembelajaran disesuaikan dengan 

karakteristik mata kuliah dan karakteristik mahasiswa agar proses pembelajaran 

dapat berlangsung secara optimal. 

Teknologi otomotif merupakan bidang kajian yang sangat dinamis karena 

selalu berkembang dengan pesat dari waktu ke waktu. Teknologi otomotif terus 

mengalami perkembangan menuju kesempurnaan, yang saat ini semakin didominasi 

oleh penggunaan teknologi elektronika untuk memperbaiki kinerja sistem-sistem 

kontrol pada teknologi otomotif. Kondisi ini menyebabkan penguasaan teknologi 

elektronika oleh semua lulusan Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY 

menjadi satu hal yang sangat vital, agar dapat bersaing dalam memasuki dunia kerja 

dan pada akhirnya mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi otomotif di 

masa yang akan datang. 

Berdasarkan kurikulum 2002 FT UNY, Elektronika Analog dan Digital (OTO 

327) merupakan mata kuliah wajib tempuh bagi seluruh mahasiswa Jurdiknik 

Otomotif semester IV, bagi mahasiswa jenjang S1 maupun jenjang D3.  Elektronika 

Analog dan Digital memiliki bobot 3 sks (2 sks teori dan 1 sks praktek), mengkaji 

prinsip-prinsip dasar sistem analog dan digital yang terkait dengan aplikasi teknologi 



elektronika pada bidang otomotif. Bidang kajian tersebut tidak hanya berisi produk 

keilmuan (fakta, konsep, hukum dan teori), namun juga memuat proses pembuatan 

dan pengembangan suatu produk. Oleh karena itu proses pembelajaran harus melalui 

proses konstruksi pengetahuan melalui berbagai aktivitas berpikir dan dialog 

pengalaman belajar. Hal ini menuntut kemampuan dosen dalam merancang strategi 

pembelajaran yang dapat membuka wawasan mahasiswa secara luas sehingga 

mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terjadi di 

lapangan. 

Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan dosen sejawat, diketahui bahwa 

partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran masih rendah.  Permasalahan 

yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut : (a) persepsi mahasiswa kurang 

positif terhadap materi mata kuliah menyebabkan motivasi belajar mahasiswa 

rendah; (b) pada umumnya mahasiswa tidak melakukan persiapan sebelum 

perkuliahan dimulai, dimana mahasiswa baru belajar apabila diberikan tugas atau tes; 

(c) proses belajar praktek serta tagihan tugas yang dikerjakan dalam kelompok secara 

tidak langsung menyebabkan beberapa mahasiswa menjadi kurang termotivasi dalam 

belajar ataupun mengerjakan tugas yang diberikan; dan (d) kondisi mahasiswa yang 

heterogen cukup menyulitkan dosen dalam mengelola proses pembelajaran; dan (e) 

hasil prestasi belajar mahasiswa masih perlu ditingkatkan 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran belum berjalan dengan optimal sehingga berpengaruh terhadap 

pencapaian prestasi belajar mahasiswa. Penerapan kesiapan belajar, latihan belajar 

mandiri dan belajar aktif kurang dirasakan oleh mahasiswa sehingga hasilnya belum 

seperti yang diharapkan. Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan merancang 

pembelajaran yang melibatkan sejumlah dosen dalam mengembangkan media 

pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa. Media pembelajaran 

diusahakan bervariasi dan berbasis teknologi informasi. Model pembelajaran yang 

dirancang juga harus lebih bersifat student centered atau setidak-tidaknya 

mengurangi sifat teacher centered.  

Masalah-masalah penelitian di atas dicari jawabnya dengan melakukan lesson 

study pada pembelajaran mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Lesson study 



bukanlah suatu strategi atau metode dalam pembelajaran, tetapi merupakan salah satu 

upaya pembinaan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

sekelompok dosen secara kolaboratif dan berkesinambungan, dalam merencanakan, 

melaksanakan, mengobservasi dan melaporkan hasil pembelajaran. Lesson study 

merupakan kegiatan berkesinambungan dan merupakan sebuah upaya untuk 

mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam Total Quality Management, yakni 

memperbaiki proses dan hasil pembelajaran mahasiswa secara terus-menerus, 

berdasarkan data.  

Diharapkan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan lesson study dapat 

dihasilkan suatu paket pembelajaran (perencanaan dan proses) dalam pembelajaran 

mata kuliah Elektronika Analog dan Digital yang dapat membantu mahasiswa belajar 

secara efektif sehingga meningkatkan pencapaian kompetensi dan prestasi hasil 

belajarnya.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada mata kuliah Elektronika Analog dan Digital 

pada Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY. Penelitian dilakukan pada 

perkuliahan praktek Elektronika Analog dan Digital semester Genap 2008/2009. 

Subyek penelitian yang secara kolaborasi terlibat dalam penelitian ini adalah:  

1. Tim lesson study yang terdiri atas seorang dosen yang bertindak sebagai dosen 

model yang melaksanakan pembelajaran di kelas. Dalam hal ini dosen model 

adalah dosen pengajar mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. 

2. Anggota tim yang bertindak sebagai observer, mengamati dan mencatat aktivitas 

pembelajaran di kelas, yang dalam hal ini dilakukan oleh tim peneliti yang 

berjumlah dua orang. 

3. Seluruh mahasiswa pada kelas yang dilakukan penelitian, yang diharapkan akan 

memberi respon dan menghasilkan dampak meningkatnya aktivitas pembelajaran 

di kelas. Berdasarkan pengambilan kelas yang dilakukan secara acak, penelitian 

dilakukan pada kelas praktek C1 mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

S1 semester IV, sejumlah 18 orang mahasiswa. 

 



Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data 

No Tahapan Kegiatan Data yang Dikumpulkan Sumber Data Metode 

Karakter kelas 

1 
Pra-

Tindakan 

Observasi 

Kelas 
Analisis kebutuhan dan 

identifikasi masalah 

pembelajaran 

Aktivitas belajar 

mahasiswa 

Observasi, 

Diskusi 

Perencanaan 

Penyusunan strategi/tindakan 

berdasarkan hasil observasi 

kelas 

Team teaching Diskusi 

Aktivitas mahasiswa selama 

proses pembelajaran 

berlangsung 

Mahasiswa 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan strategi yang telah 

disusun 
Dosen Model 

Observasi 

2 Tindakan I 

Refleksi 

Diskusi mengenai proses 

pembelajaran yang baru saja 

berlangsung, terkait aktivitas 

belajar mahasiswa dan 

permasalahan yang dihadapi 

Team teaching Diskusi 

Perencanaan 

Diskusi penyusunan rencana 

perbaikan strategi/tindakan 

berdasarkan hasil pelaksanaan 

sebelumnya 

Team teaching Diskusi 

Aktivitas mahasiswa selama 

proses pembelajaran 

berlangsung 

Mahasiswa 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan strategi yang telah 

disusun 
Dosen Model 

Observasi 
3 
Tindakan 

II 

Refleksi 

Diskusi mengenai proses 

pembelajaran yang baru saja 

berlangsung, terkait aktivitas 

belajar mahasiswa dan 

permasalahan yang dihadapi 

Team teaching Diskusi 

Responsi Hasil belajar mahasiswa Mahasiswa 
Dokumntas

i 

4 
Tindakan 

III 
Refleksi 

Diskusi mengenai hasil responsi 

untuk menentukan 

keberlanjutan penggunaan 

paket strategi pada 

pembelajaran selanjutnya 

Team teaching Diskusi 

Lesson study yang akan dilaksanakan menggunakan pendekatan model 

eksperimen, dengan strategi tindakan/treatment disesuaikan dengan kondisi kelas. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup aspek perencanaan (plan), 



pelaksanaan (Do), dan refleksi (See) terkait dengan upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran melalui tahapan kegiatan lesson study. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara mengukur kualitas pembelajaran berdasarkan parameter yang telah 

ditentukan, dan mencatat hasil pengukuran dalam lembar observasi yang telah 

dipersiapkan.  

Instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Lembar observasi digunakan untuk menjaring data pada tahap pelaksanaan lesson 

study, berupa keaktifan mahasiswa dalam proses belajar, selama pelaksanaan 

kegiatan praktek.  

2. Dokumen hasil belajar mahasiswa yang diperoleh dari tagihan perkuliahan 

digunakan untuk menganalisis ketuntasan belajar mahasiswa sebagai salah satu 

indikator peningkatan kualitas pembelajaran. 

Analisis data secara keseluruhan diarahkan pada proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan refleksi untuk menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan lesson 

study terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Data kuantitatif penelitian 

dianalisis, kemudian dideskripsikan agar dapat dilakukan pemaknaan. Data kualitatif 

hasil diskusi disajikan dalam bentuk deskripsi sehingga dapat diinterpretasi dan 

dilakukan penarikan simpulan secara induktif. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A.  Implementasi Lesson Study 

Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan dosen sejawat, diketahui bahwa 

partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran masih rendah. Terkait dengan 

upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar mahasiswa, maka 

diperlukan suatu strategi pelaksanaan proses pembelajaran yang lebih baik. Upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran yang ditempuh adalah dengan melakukan lesson 

study, dimana dosen pengampu mata kuliah Elektronika Analog dan Digital 

membentuk team teaching dengan dosen sejawat. Team teaching yang terbentuk 

berdialog dan berdiskusi dalam rangka mengupayakan strategi pembelajaran yang 

lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya terkait dengan 



partisipasi mahasiswa dalam kegiatan praktek Elektronika Analog dan Digital. 

Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut : 

1. Pra-tindakan dan perencanaan tindakan I.  

Kegiatan lesson study diawali dengan melakukan observasi kelas untuk 

mengamati kondisi pembelajaran sekaligus karakteristik kelas, agar dapat 

menentukan strategi dan tindakan yang akan diambil. Subyek yang terlibat dalam 

kegiatan observasi ini adalah sebagai berikut :  

a. Seorang dosen model yang melaksanakan pembelajaran di kelas, dalam hal 

ini adalah dosen pengajar mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. 

b. Anggota tim peneliti yang berjumlah dua orang bertindak sebagai observer, 

mengamati dan mencatat aktivitas pembelajaran di kelas. 

c. Seluruh mahasiswa pada kelas yang dilakukan penelitian, yang diharapkan 

akan memberi respon dan menghasilkan dampak meningkatnya aktivitas 

pembelajaran di kelas. Berdasarkan pengambilan kelas yang dilakukan secara 

acak, penelitian dilakukan pada kelas praktek C1 mahasiswa jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif S1 semester IV, sejumlah 18 orang mahasiswa.  

Strategi awal yang diterapkan oleh dosen adalah melaksanakan kegiatan 

praktek menggunakan jobsheet secara kelompok, dimana dosen memberikan 

pengarahan singkat kepada mahasiswa, kemudian memberikan kesempatan 

kepada setiap mahasiswa untuk melakukan praktek. Tagihan perkuliahan secara 

kelompok, berupa isian pada jobsheet. Hasil observasi kelas menunjukkan 

kondisi kelas sebagai berikut : 

a. 5 orang (28%) mahasiswa terlambat masuk mengikuti kegiatan praktek 

b. Mahasiswa kurang siap dalam mengikuti kegiatan praktek, ditunjukkan oleh 

banyaknya pertanyaan mahasiswa terkait materi yang dipelajari 

c. Mahasiswa cenderung melakukan kegiatan praktek secara individual, 

sehingga kegiatan praktek kebanyakan dimonopoli oleh sedikit mahasiswa, 

interaksi/kerjasama antar mahasiswa dalam berdiskusi mengerjakan praktek 

secara kelompok kurang 

d. Mahasiswa kurang memanfaatkan media praktek yang tersedia, banyak 

mahasiswa yang pasif 



e. Interaksi mahasiswa dengan dosen masih minim 

Berdasarkan hasil observasi, dilakukan diskusi pemecahan masalah. 

Strategi dan tindakan yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran 

selanjutnya adalah sebagai berikut : 

a. Masih dengan sistem kelompok, kelas praktek dibagi menjadi 4 (empat) 

kelompok.  

b. Metode praktek dilakukan dengan metode pemecahan masalah secara 

kelompok. Dengan memanfaatkan media praktek yang tersedia, setiap 

anggota kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan bekerjasama 

memecahkan masalah yang diberikan. Masing-masing kelompok diberikan 

masalah yang sama, namun tidak diperkenankan saling berdiskusi antar 

kelompok, sehingga diharapkan terjadi diskusi antar mahasiswa dalam 

kelompok kecil. 

c. Di awal pembelajaran, dosen memberikan beberapa pertanyaan terkait 

dengan materi yang akan berikan untuk mengukur kesiapan mahasiswa 

mengikuti praktek. 

d. Dosen memberikan penjelasan singkat mengenai materi dan kompetensi yang 

harus dicapai, kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing 

kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang diberikan.  

e. Posisi dosen berada di tengah sehingga memudahkan pemantauan kegiatan 

mahasiswa. 

f. Masing-masing kelompok mahasiswa secara periodik bergantian melakukan 

konsultasi dengan dosen untuk melaporkan tahap penyelesaian masalah yang 

diberikan. 

g. Sebagai tagihan praktek setiap kelompok menyerahkan lembar kerja hasil 

diskusi penyelesaian masalah. 

h. Pada akhir praktek, dosen memberikan simulasi penyelesaian masalah secara 

klasikal sebagai simpulan dan penguatan. 

2. Pelaksanaan tindakan I.  

Pada pelaksanaan proses pembelajaran yang selanjutnya, dosen model 

melaksanakan strategi pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. 



Anggota tim lesson study yang lain melakukan observasi kelas, mengamati dan 

mencatat aktivitas belajar mahasiswa dalam lembar observasi. Hasil observasi 

pelaksanaan tindakan I dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Kesiapan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan praktek masih kurang, dimana 

mahasiswa tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan dosen terkait 

materi yang akan dipraktekkan (tidak ada mahasiswa yang mampu merespon 

pertanyaan dosen dengan benar) 

b. Interaksi/kerjasama antar mahasiswa dalam berdiskusi menyelesaikan 

masalah secara kelompok sudah berjalan, namun satu-dua mahasiswa anggota 

kelompok masih terlihat sibuk dengan aktivitas pribadi 

c. Mahasiswa kurang memanfaatkan media praktek yang tersedia 

d. Interaksi mahasiswa dengan dosen sudah cukup baik, namun masih terdapat 

mahasiswa yang pasif 

e. Berdasarkan konsultasi dengan dosen, diakhir praktek semua kelompok 

mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Setelah proses pembelajaran usai, tim lesson study melakukan diskusi 

berdasarkan hasil observasi dan prestasi belajar mahasiswa dari tagihan 

perkuliahan. Diskusi bertujuan membahas hasil penerapan strategi pembelajaran 

terhadap kualitas pembelajaran, dan menganalisis kekurangan yang masih ada 

untuk merencanakan perbaikan strategi dan tindakan yang akan dilaksanakan 

pada proses pembelajaran selanjutnya. 

Berdasarkan hasil diskusi diperoleh simpulan sementara bahwa 

pelaksanaan strategi pembelajaran sudah berjalan sebagaimana yang 

direncanakan. Mulai terlihat peningkatan kualitas pembelajaran dari segi 

keaktifan dan interaksi mahasiswa, namun masih terdapat beberapa mahasiswa 

yang pasif. Untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa, maka strategi 

pembelajaran yang akan diterapkan pada pembelajaran yang selanjutnya adalah 

dengan memberikan tagihan perkuliahan secara individual.  

Perencanaan perbaikan strategi dan tindakan yang akan dilaksanakan 

pada proses pembelajaran selanjutnya adalah sebagai berikut : 



a. Masih tetap dengan sistem kelompok, kelas praktek dibagi menjadi 4 (empat) 

kelompok. Hal ini terkait dengan keterbatasan jumlah media praktek. 

b. Metode praktek dilakukan dengan metode pemecahan masalah secara 

kelompok. Dengan memanfaatkan media praktek yang tersedia, setiap 

anggota kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan bekerjasama 

memecahkan masalah yang diberikan. Masing-masing kelompok diberikan 

masalah yang sama, namun tidak diperkenankan saling berdiskusi antar 

kelompok, sehingga diharapkan terjadi diskusi antar mahasiswa dalam 

kelompok kecil. 

c. Di awal pembelajaran, dosen memberikan beberapa pertanyaan terkait 

dengan materi yang akan berikan untuk mengukur kesiapan mahasiswa 

mengikuti praktek. 

d. Dosen memberikan penjelasan singkat mengenai materi dan kompetensi yang 

harus dicapai, kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing 

kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang diberikan. 

e. Posisi dosen berada di tengah sehingga memudahkan pemantauan kegiatan 

mahasiswa. 

f. Masing-masing kelompok mahasiswa secara periodik bergantian melakukan 

konsultasi dengan dosen untuk melaporkan tahap penyelesaian masalah yang 

diberikan. 

g. Dosen memantau keaktifan mahasiswa dalam kelompok dengan memberikan 

pertanyaan kepada setiap mahasiswa anggota kelompok terkait pemecahan 

masalah yang diberikan. 

h. Sebagai tagihan praktek setiap mahasiswa menyerahkan lembar kerja hasil 

diskusi penyelesaian masalah. 

i. Pada akhir praktek, dosen mengukur pencapaian belajar mahasiswa dengan 

menginstruksikan beberapa mahasiswa yang diambil secara acak untuk 

mempraktekkan/mensimulasikan materi pada media praktek sebagai 

simpulan dan penguatan. 

j. Dosen menginformasikan kepada mahasiswa terkait waktu dan jadwal 

pelaksanaan responsi. 



3. Pelaksanaan tindakan II.  

 Dosen model melaksanakan perbaikan strategi pembelajaran sesuai 

hasil diskusi sebelumnya. Anggota tim lesson study yang lain melakukan 

observasi kelas, mengamati dan mencatat aktivitas belajar mahasiswa dalam 

lembar observasi. Hasil observasi pelaksanaan tindakan II dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Kesiapan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan praktek sudah meningkat, 

dimana mahasiswa sudah memberikan respon positif dengan menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh dosen terkait materi yang akan dipraktekkan, 

meskipun tidak seluruhnya menjawab dengan benar (4 dari 5 mahasiswa 

merespon dengan benar).  

b. Diskusi antar mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan 

secara kelompok sudah berjalan, setiap anggota kelompok sudah terlihat 

memberikan partisipasi dalam diskusi penyelesaian masalah 

c. Semua mahasiswa memanfaatkan media praktek yang tersedia untuk 

mensimulasikan diskusi penyelesaian masalah, maupun untuk berlatih secara 

individual 

d. Interaksi mahasiswa dengan dosen sudah baik, hampir semua mahasiswa 

terlibat dalam konsultasi dengan dosen secara berkelompok 

e. Diakhir praktek mahasiswa yang ditunjuk semuanya mampu 

mempraktekkan/mensimulasikan penyelesaian masalah yang diberikan. 

Setelah proses pembelajaran usai, tim lesson study melakukan diskusi 

berdasarkan hasil observasi dan prestasi belajar mahasiswa dari tagihan 

perkuliahan. Diskusi bertujuan membahas hasil penerapan strategi pembelajaran 

terhadap kualitas pembelajaran, dan menganalisis kekurangan yang masih ada 

sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan penggunaan strategi tersebut pada 

pelaksanaan proses pembelajaran selanjutnya. Selain itu diskusi juga membahas 

persiapan responsi yang akan dilakukan pada pertemuan yang telah dijadwalkan. 

4. Pelaksanaan responsi sebagai finalisasi ketercapaian/ketuntasan hasil belajar 

mahasiswa. Berdasarkan prestasi belajar mahasiswa yang tercermin dalam hasil 

responsi, tim lesson study melakukan diskusi terkait dengan kualitas 



pembelajaran yang tercapai dan keberlangsungan penggunaan paket strategi 

pembelajaran yang telah dikembangkan pada proses pembelajaran yang 

selanjutnya.  

B. Hasil Implementasi Lesson Study 

1. Hasil Observasi Kualitas pembelajaran 

Observasi kelas tentang kualitas pembelajaran dilakukan oleh anggota tim 

lesson study selain dosen model, observasi dilakukan dengan mengamati dan 

mencatat aktivitas belajar mahasiswa dalam lembar observasi. Kualitas 

pembelajaran yang diamati meliputi keaktifan belajar dalam pelaksanaan praktek 

dan perhatian mahasiswa terhadap materi praktek, yang dijabarkan dalam butir-

butir amatan seperti di bawah ini. 

Tabel 2. Hasil Observasi Kualitas Pembelajaran 

Tahapan Observasi Kelas 

No Butir Amatan Pra- 

Tind. 
Tind.I Tind.II 

1. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan 2 3 4 

2. Kesiapan mahasiswa mengikuti perkuliahan 2,5 2,5 3,5 

3. Interaksi antar mahasiswa dalam berdiskusi. 2 2 3 

4. 
Interaksi antar mahasiswa mengerjakan tugas 

dalam kelompok 
2 2 3 

5. Interaksi antara mahasiswa dan dosen  3 3,5 4 

6. 
Interaksi antara mahasiswa dan media/sumber 

belajar/job sheet  
2 2,5 3,5 

7. Keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan 2 3 3,5 

8. 
Respon mahasiswa terhadap tugas yang 

diberikan 
3 3 4 

9. Sikap dan perilaku mahasiswa di dalam  kelas 3 3 3 

Rerata 2,39 2,72 3,5 

5 : Sangat Baik, 4 : Baik, 3 : Cukup,  2 : Kurang, 1 : Sangat Kurang  

2.  Hasil Prestasi Belajar Mahasiswa 

a. Tagihan perkuliahan (tindakan I dan tindakan II) 

Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, setiap akhir pembelajaran 

mahasiwa diberikan tagihan berupa isian lembar kerja berdasarkan hasil 

diskusi dan konsultasi selama pelaksanaan kegiatan praktek. Adapun tujuan 

dari tagihan perkuliahan adalah untuk memastikan ketuntasan belajar 

mahasiswa di akhir pembelajaran.  



1) Pada tindakan I, berdasarkan tagihan diperoleh hasil bahwa seluruh 

kelompok dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan melalui 

lembar kerja. Kondisi ini menunjukkan secara keseluruhan ketuntasan 

belajar mahasiwa sudah tercapai, namun dikarenakan tagihan yang 

diberikan masih secara kelompok, kondisi ini belum mengindikasikan 

ketuntasan belajar setiap mahasiswa, terkait dengan hasil observasi yang 

menunjukkan partisipasi mahasiwa yang masih kurang. 

2) Pada tindakan II, tagihan pembelajaran dilakukan secara individual, 

sehingga hasil tagihan diharapkan dapat digunakan untuk merefleksikan 

ketuntasan belajar setiap mahasiswa setelah kegiatan praktek berakhir. 

Setiap mahasiswa diinstruksikan untuk mengisikan lembar kerja 

berdasaarkan materi yang telah dipraktekkan, dan pada akhir kegiatan 

praktek 4 mahasiswa diambil secara acak untuk mendemonstrasikan 

materi praktek yang telah dipelajari. Hasil tagihan menunjukkan 16 orang 

mahasiswa (89%) mampu mengisi lembar kerja dengan benar dan 

keempat mahasiswa yang dipilih secara acak mampu mendemonstrasikan 

materi praktek dengan benar (ketuntasan 100%). 

3) Responsi (tindakan III) 

Materi responsi meliputi seluruh indikator yang menyatakan ketuntasan 

terhadap kompetensi materi praktek, terdiri atas 5 (lima) indikator yakni : 

(a) rangkaian kelistrikan, (b) gambar rangkaian logika, (c) tabel 

kebenaran, (d) rangkaian kebenaran dan (e) diagram pulsa. Data hasil 

responsi dapat disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3. Hasil Responsi (Tindakan III) 

No Nama Skor Huruf No Nama Skor Huruf 

1 Iswahudi Utomo 50,67 D 10 Wawan Dian Priambodo 83,33 A- 

2 Hadi Cahyono 54,08 D 11 Frendy Sanjaya 85,25 A- 

3 Defri Hardianus 61,83 C 12 Eko Setiyawan 85,58 A- 

4 Indrawan Widya A 65,00 C+ 13 Purnama Sejati 88,33 A 

5 Akhsani Taqwiim 66,67 B- 14 Liliek Yuli Artanto 92,50 A 

6 Ananto Nur Hasan 73,17 B 15 Syifa Ahmadi 94,42 A 

7 Agus Indriyanto 79,33 B+ 16 Umar Syarifudin 96,17 A 

8 Ludi Bonggo Ginanjar 80,75 A- 17 Tri Anjaya 97,50 A 

9 Aditya Gunawan 82,00 A- 18 Furqon Ansori 98,33 A 

Rerata Skor  :  79,72  (setara nilai huruf B+) 



C.  Pembahasan 

1.  Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa kualitas pembelajaran  

cenderung meningkat setelah dimulai tindakan. Hal ini beralasan mengingat 

tindakan yang dilakukan menuntut mahasiswa untuk lebih aktif dalam diskusi 

kelompok kecil. Fakta yang harus dicermati adalah meskipun kualitas 

pembelajaran telah mengalami peningkatan pada tahap tindakan I, namun 

berdasarkan observasi diketahui bahwa kualitas pembelajaran yang terjadi masih 

kurang (rerata skor observasi 2,72). Hal tersebut menunjukkan bahwa pada 

tindakan I belum terjadi peningkatan kualitas pembelajaran seperti yang 

diharapkan. Oleh karenanya setelah tindakan I berakhir, segera dilakukan refleksi 

berupa diskusi tim lesson study sebagai upaya menemukan strategi pembelajaran 

yang lebih efektif. 

Pada tindakan II, dilakukan revisi terhadap strategi pembelajaran yang 

sebelumnya sehingga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran (rerata skor 

observasi 3,5). Pada onservasi tindakan II teramati aktivitas mahasiswa dalam 

kegiatan praktek yang cukup tinggi, dimana pada tahap ini dilakukan strategi  

pemberian beban tagihan perkuliahan dilakukan secara individual. Proses diskusi 

dalam kelompok kecil berjalan dengan baik karena mahasiswa memperoleh 

motivasi tambahan berupa keinginan individu untuk memperoleh pencapaian 

kompetensi sebagai upaya sadar mahasiswa untuk memenuhi tagihan perkuliahan 

secara individual yang diberikan di akhir pembelajaran. 

2.  Hasil Prestasi Belajar Mahasiswa 

Hasil responsi yang dilakukan pada tindakan III menunjukkan prestasi 

belajar mahasiswa yang cukup memuaskan, yakni :  

a. Rerata skor responsi mencapai 79,72 (apabila dikonversi setara dengan nilai 

huruf B+)  

b. Sebesar 78% mahasiswa (14 mahasiswa dari keseluruhan total 18  

mahasiswa) memperoleh rerata skor di atas 66 (setara nilai huruf B-)  



c. 22% mahasiswa (4 mahasiswa) memperoleh rerata di bawah 66 (nilai C+, C 

dan D). 

Apabila dilakukan telaah lebih lanjut, berdasarkan 5 (lima) indikator 

pencapaian kompetensi yang diujikan, maka rerata skor untuk masing-masing 

indikator adalah sebagai berikut :  

Tabel 4. Pembahasan Bobot dan Skor Indikator 

No. 
Indikator  

Pencapaian Kompetensi 
Bobot Skor 

Rerata Skor 

Responsi 

Konversi 

Huruf 

1. Rangkaian kelistrikan 30% 88,89 A 

2. Gambar rangkaian logika 10% 91,02 A 

3. Tabel Kebenaran 15% 82,69 A- 

4. Rangkaian kebenaran 20% 71,39 B 

5. Diagram pulsa 25% 69,07 B- 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh rerata skor sebagai berikut : (a) 

rangkaian kelistrikan, rerata skor 88,89; (b) gambar rangkaian logika, rerata skor 

91,02; (c) tabel kebenaran, rerata skor 82,69; (d) rangkaian kebenaran, rerata skor 

71,39; dan (e) diagram pulsa memperoleh rerata skor 69,07. Masing-masing 

indikator tersebut memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, disamping itu secara 

prosedur kerja terdapat beberapa indikator yang ketercapaiannya menentukan 

ketercapaian indikator yang lainnya, sehingga dalam perhitungan skor responsi 

kelima indikator tersebut diberikan bobot yang berbeda-beda. Bobot perhitungan 

masing-masing indikator adalah sebagai berikut : (a) rangkaian kelistrikan, bobot 

skor 30%; (b) gambar rangkaian logika, bobot skor 10%; (c) tabel kebenaran, 

bobot skor 15%; (d) rangkaian kebenaran, bobot skor 20%; dan (e) diagram pulsa 

memperoleh bobot skor 25%. 

Rerata skor indikator pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator 

diagram pulsa (69,07) merupakan indikator dengan skor ketercapaian terendah, 

padahal indikator tersebut memiliki bobot skor yang cukup tinggi dibandingkan 

dengan indikator lain yang skor ketercapaiannya lebih tinggi. Hal ini 

mengindikasikan masih terdapat kesulitan mahasiswa dalam menguasai indikator 

tersebut.  

Berdasarkan hasil responsi, prestasi hasil belajar mahasiswa pada 

pelaksanaan lesson study telah mencapai hasil yang memuaskan, dilihat dari 



ketercapaian kompetensi. Namun masih terdapat indikator yang ketercapaiannya 

belum maksimal, hal ini mengindikasikan strategi pembelajaran yang diterapkan 

belum dapat sepenuhnya mengatasi kesulitan belajar yang dialami mahasiswa. 

Oleh karenanya perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut mengenai strategi 

pembelajaran yang lebih baik untuk mengatasi kesulitan belajar mahasiswa 

sehingga dapat meningkatkan pencapaian belajarnya, terutama pada indikator 

diagram pulsa. 

Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan lesson study pada 

pembelajaran praktek Elektronika Analog dan Digital di jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY adalah sebagai berikut : 

1. Lesson study yang dilaksanakan pada perkuliahan praktek Elektronika Analog 

dan Digital di jurusan Pendidikan Teknik OtomotifFT UNY meliputi 4 (empat) 

tahapan, meliputi : (a) pra-tindakan yang berisikan kegiatan observasi situasi dan 

kondisi kelas, (b) tindakan I sebagai tindakan awal, (c) tindakan II sebagai 

perbaikan strategi tindakan I, dan (c) tindakan III sebagai finalisasi kegiatan 

lesson study, penarikan kesimpulan pelaksanaan kegiatan lesson study terhadap 

peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar mahasiswa. 

2. Pelaksanaan kegiatan lesson study memberikan dampak positif pada 

pembelajaran praktek Elektronika Analog dan Digital di jurusan Pendidikan 

Teknik Otomotif FT UNY, dimana terjadi perubahan dan peningkatan keaktifan 

belajar mahasiswa pada kegiatan perkuliahan.  

3. Pelaksanaan kegiatan lesson study memberikan dampak positif terhadap 

perubahan dan peningkatan perhatian mahasiswa terhadap materi praktek pada 

pembelajaran praktek Elektronika Analog dan Digital di jurusan Pendidikan 

Teknik Otomotif FT UNY.  

4. Pelaksanaan kegiatan lesson study memberikan dampak positif terhadap 

pencapaian ketuntasan belajar mahasiswa terhadap pencapaian kompetensi 

praktek pada pembelajaran praktek Elektronika Analog dan Digital di jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY.  
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