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ABSTRACT: During this time, learning applied by lecturers tend to use lecture methods, resulting in 

student activities during the learning process tend to be passive. The purpose of this study was to 

improve students learning activities through cooperative learning type STAD gallery collaborated with 

the course work on Non Parametric Statistics. This research is a classroom action research through 

study. The subjects of the lesson in this study are 40 students form C class of the VI semester in 

Mathematics Education,  teacher Training and Education faculty od  UAD academic year 2014/2015. 

The reserach was carried out in three cycles with each cycle consists of three phases including planning, 

implementation and monitoring / observation, observation sheet analysis, reflection. Based on the 

students’ learning activities, it is  showed that the learning activities using cooperative learning type 

STAD collaborated with the gallery of work can improve students' learning activities. It can be seen 

from the percentage of students in cycle 1 are active in learning (76.09%); cycle 2 (92.34%); and cycle 

3 (94.57%). These results indicate that the criteria for students' learning activities at each cycle are in 

good category. 
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ABSTRAK: Selama ini, pembelajaran yang diterapkan dosen cenderung menggunakan metode 

pembelajaran ceramah sehingga mengakibatkan aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran 

cenderung pasif. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkanaktivitasbelajar mahasiswa melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dikolaborasikan dengan gallery work pada matakuliah 

Statistik Non Parametrik. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) melalui kegiatan 

lesson study.Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester VIkelas C Program Studi 

Pendidikan Matematika FKIP UAD Tahun akademik 2014/2015 yang berjumlah 40 orang.Penelitian 

ini dilaksanakan dalam 3 siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari tiga tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan/observasi,refleksi.Berdasarkan analisis lembar observasi 

aktivitas belajar mahasiswa diperoleh hasil bahwa kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang dikolaborasikan dengan gallery work  dapat meningkatkan aktivitas belajar 

mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari  persentase aktivitasbelajar mahasiswa pada siklus 1 yaitu76.09 %; 

siklus 2 yaitu 92.34%; dan siklus 3 yaitu94.57%. Hasil ini menunjukkan bahwa kriteria aktivitas belajar 

mahasiswa pada setiap siklus berada pada kategori baik.  

 

Kata kunci :Aktivitas belajar mahasiswa, STAD, Gallery Work 
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PENDAHULUAN 

Mata kuliah Statistik non parametrik 

merupakan mata kuliah wajib di Program Studi 

Pendidikan Matematika. Mata kuliah ini wajib 

ditempuh pada semester lima. Mata kuliah ini 

memiliki mata kuliah prasyarat yaitu statistic 

elemanter yang berada pada semester 2 sehingga 

ada semester 3 yang mengambil matakuliah ini. 

Cakupan materi dalam mata kuliah ini yaitu uji 

kasus 1 sampel, uji kasus dua sampel 

berpasangan, uji kasus dua sampel bebas, uji 

kasus k sampel berpasangan, uji k sampel bebas, 

dan analisis korelasi. Mata kuliah ini bertujuan 

agar mahasiswa mampu mengaplikasikan dalam 

penelitian.Agar tujuan tersebut tercapai, maka 

setiap pembelajaran disertai contoh kasus.Kalau 

contoh kasus diselesaikan sendiri tidak efektiv 

waktu, dan mahasiswa cenderung diam kerja 

mandiri. Akibatnya Kompetensi social 

mahasiswa kurang berkembang hal ini 

ditunjukkan dengan interaksi antar mahasiswa 

dan  interaksi mahasiswa dengan dosen masih 

kurang.  

Berangkat dari masalah tersebut, lesson 

study dipilih dan diimpelementasikan dalam 

perkuliahan Statistik non parametrik  ini. Lesson 

study yang merupakan upaya pengkajian 

pembelajaran secara kolaboratif dianggap tepat 

untuk diterapkan dalam perkuliahan ini.Dengan 

adanyasharing antar dosen, menyusun 

perencanaan, dan mengevaluasainya secara 

bersama-bersama diharapkan mampu 

menghasilkan pembelajaran yang efektif dan 

lebih baik. 

Selain alasan di atas, berdasarkan 

Johnson, Johnson, Holubec dan Roy dalam 

Slavin, R (2010,251) ada empat unsur alasan, 

yaitu 

a. Interaksi tatap muka; para siswa bekerja 

dalam kelompok yang beranggotakan  

empat sampai lima orang, 

b. Interdependensi positif : para siswa 

bekerjasama untuk mencapai tujuan 

kelompok 

c. Tanggungjawab Individual : Para siswa 

harus memperlihatkan bahwa mereka secara 

individual telah menguasai materinya  

d. Kemampuan interpersonal dan kelompok 

kecil : para siswa diajari mengenai sarana-

sarana sarana yang efektif Untuk bekersama 

dan mendiskusikan  seberapa baik 

kelompok mereka bekerja dalam mencapai 

tujuan mereka. 

Lesson study, dalam bahasa Jepang 

disebut dengan jugyou kenkyuu, adalahsebuah 

pendekatan untuk melakukan perbaikan-

perbaikan pembelajaran di Jepang.Perbaikan-

perbaikan pembelajaran tersebut dilakukan 

melalui proses-proses kolaborasi antar para guru 

(Santyasa, 2009).Pelaksananaan lesson study 

dalam kegiatan perkuliahan dapat 

mengembangkan profesionalisme dosen. Hal ini 

dikarenakan kegiatan LS yang 

berkesinambungan akan memberikan 8 

kesempatan bagi para dosen (model dan 

observer) yang erat kaitanya dengan 

pengembangan profesionalisme dosen, yaitu (1) 

menentukan tujuan pembelajaran yang cocok 

dengan kebutuhan mahasiswa, (2) mengkaji dan 

meningkatkan pembelajaran yang bermanfaat 

bagi mahasiswa, (3) memperdalam pengetahuan 

tentang materi pembelajaran yang disampaikan 

oleh dosen, (4) menentukan tujuan jangka 

panjang yang akan dicapai oleh mahasiswa, (5) 

merencanakan pembelajaran secara kolaboratif, 

(6) mengkaji secara teliti proses pembelajaran 

dan perilaku mahasiswa, (7) mengembangkan 

pengetahuan pembelajaran yang andal, dan (8) 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

dilaksanakannya berdasarkan perkembangan 

mahasiswa dan kolega dosen.Adapun tahapan 

lesson study meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan 

(plan), pelaksanaan (do) dan refleksi (see). 

Keaktifan menurut Asnawi (2011) yaitu 

dalam proses pembelajaran terjadi suasana 

sehingga mahasiswa aktif bertanya, 

mempertanyakan dan mengemukakan pendapat. 

Sedangkan menurut Sriyono (1992), keaktifan 

adalah pada waktu guru mengajar ia harus 

mengusahakan agar murid-muridnya aktif 

jasmani maupun rohani. Belajar merupakan 

proses aktif dari mahasiswa untuk membentuk 

pengetahuannya. Keaktifan belajar terjadi pada 

semua kegiatan belajar yang diwujudkan dalam 

bentuk mendengarkan, diskusi, memecahkan 

masalah dan  memberikan pendapat.Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa keaktifan 

belajar mahasiswa yaitu suatu kegiatan 

pembelajaran dimana mahasiswa aktif terlibat 

dalam berdiskusi, bertanya, menjawab 

pertanyaan maupun menyampaikan pendapat. 

Pembelajaran yang aktif adalah 

pembelajaran yang menyediakan kesempatan 
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belajar sendiri atau melakukan aktifitas sendiri. 

Kegiatan belajar yang aktif menurut Asnawi 

(2011) antara lain adanya : pengalaman, 

interaksi, komunikasi dan refleksi. Aktivitas 

mahasiswa selama pembelajaran dapat dilihat 

dari: (a) Antusias mahasiswa dalam mengikuti 

pembelajaran (b). Interaksi mahasiswa dengan 

dosen, (c) Interaksi antar mahasiswa (d) 

Kerjasama kelompok (e) Aktivitas mahasiswa 

dalam kelompok dan (f) Partisipasi mahasiswa 

dalam menyimpulkan hasil pembahasan. 

Berdasarkan tujuh unsur tersebut, 

diharapkan aktivitas mahasiswa 

meningkat.Berdasarkan Direktorat Pembinaan 

SMA (2010 : 57-58)aktivitas mahasiswa dapat 

dilihat dari 

1. Antusias peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran 

a. Peserta didik memperhatikan penjelasan 

guru 

b. Peserta didik tidak mengerjakan 

pekerjaan lain 

c. Peserta didik spontan bekerja apabila 

diberi tugas 

d. Peserta didik terpengaruh situasi di luar 

kelas 

2. Interaksi peserta didik dengan guru 

a. Peserta didik bertanya kepada guru 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan guru 

c. Peserta didik memenfaatkan guru 

sebagai narasumber 

d. Peserta didik memeanfaatkan guru 

sebagai fasilitator 

3. Interaksi antarpeserta didik 

a. Peserta didik bertanya pada teman dalam 

satu kelompok 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan 

teman dalam satu kelompok 

c. Peserta didik bertanya kepada teman 

dalam kelompok lain 

d. Peserta didik menjawab pertanyaan 

teman dalam kelompok lain. 

4. Kerjasama kelompok 

a. Peserta didik membantu teman dalam 

kelompok yang menjumpai masalah. 

b. Peserta didik menerima bantuan kepada 

teman, jika mengalami masalah. 

c. Peserta didik mencocokkan jawaban / 

konsepsinya dalam satu kelompok. 

d. Adanya pembagian tugas dalam 

kelompok. 

5. Aktivitas peserta didik dalam kelompok 

a. Peserta didik mengemukakan 

pendapatnya. 

b. Peserta didik menanggapi pertanyaan / 

pendapat teman sejawat. 

c. Peserta didik mengerjakan tugas 

kelompok. 

d. Peserta didik menjelaskan pendapat / 

pekerjaannya.  

6. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

a. Peserta didik mengacungkan tangan 

untuk ikut menyimpulkan. 

b. Peserta didik merespon pertanyaan / 

simpulan teman. 

c. Peserta didik menyempurnakan 

simpulan yang dikemukakan oleh 

temannya. 

d. Peserta didik menghargai pendapat 

temannya. 

 

  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas melalui kegiatan lesson 

study.Seluruh kegiatan Lesson Study di Program 

Study . Adapun urutan kegiatan yang 

dilaksanakan selama ikegiatan Lesson Study 

pada perkuliahan statistic non parametric  

meliputi tahap Plan, Do dan See.  

1. Tahap Plan 

Pada tahap ini, dosen model dan para 

pengamat berkumpul untuk mendiskusikan 

rencana pembelajaran dan instrumen 

evaluasi yang akan digunakan pada kegiatan 

open lesson. Masing-masing dosen 

menyampaikan usulanya terkait dengan 

scenario pembelajaran yang akan digunakan 

dalam open lesson.  

2. Tahap Do 

Pada tahap ini, semua pengamat ikut masuk 

pada kegiatan open lesson.Para pengamat 

tersebut ditempatkan pada tempat yang 

strategis supaya bisa mengamati aktivitas 

mahasiswa dengan seksama.Sedangkan 

dosen model menjalankan tugasnya sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang telah 

disepakati pada tahap plan.Kegiatan open 

lesson ini dilakukan sebanyak tiga kali 

dengan tempat yang berbeda.  

3. Tahap See 

Kegiatan refleksi dilaksanakan setelah open 

lesson berakhir.Kegiatan ini melibatkan 
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seluruh dosen pengamat dan dosen 

model.Pertamanya dosen model 

memaparkan pengalamannya selama 

menjadi dosen model selama pelaksanaan 

open lesson di kelas, termasuk kendala-

kendala yang dialaminya.Dilanjutnya 

pemaparan hasil pengamatan masing-masing 

pengamat selama open lesson berlangsung. 

Data keaktifan belajar mahasiswa yang 

diperoleh dengan menggunakan lembar 

observasi selanjutnya dianalisis dengan metode 

deskriptif kuantitatif untuk menentukan kriteria 

tingkat keaktifan belajar mahasiswa setelah 

kegiatan lesson study. Lembar observasi yang 

disusun berbentuk skala Guttamen dengan 

kategori pilihan “ya” dan “tidak” dengan 

pemaknaan presentasi untuk kategori baik 

apabila skor lebih dari 50, kategori cukup bila 

skor sama dengan 50 dan kategori tidak baik bila 

skornya kurang dari 50 (Sugiyono, 2012). 

Sebelum pelaksanaan lesson study, mahasiswa 

sudah diinformasikan tentang pelaksanaan lesson 

study sehingga harapannya mahassiswa akan 

siap selama pembelajaran Statistika non 

parametrik dalam kegiatan lesson study.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Lesson Study (LS) 

Selama berlangsungnya 

pembelajaran Statistik non parametrik 

dengan menggunakan STAD 

dikolaborasikan dengan gallery work dalam 

rangkaian kegiatan LS mahasiswa 

dikelompokan menjadi 10 kelompok yang 

tiap kelompok terdiri dari 5-6 

mahasiswa.Pembentukan kelompok secara 

acak dengan mempertimbangkan angkatan 

dan gender. Mahasiswa diberi lembar kerja 

mahasiswa (LKM) yang berisi masalah-

masalah untuk dipecahkan bersama dengan 

kelompoknya kemudian dipresentasikan di 

depan kelas. 

Selama kegiatan pembelajaran, setiap 

observer menggunakan lembar observasi 

untuk mengamati kegiatan belajar 

mahasiswa, kususnya memantau keaktifan 

belajar mahasiswa.Hasil pengisian lembar 

observasi ini selanjutnya digunakan sebagai 

data tentang keaktifan belajar mahasiswa 

selama kegiatan lesson study.Selanjutnya 

data tersebut dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif untuk mengetahui ada atau 

tidaknya peningkatan keaktifan belajar 

mahasiswa pada mata kuliah Statistik non 

parametrik dengan menggunakan matode 

diskusi dalam rangkaian kegiatan lesson 

study. Hasil analisis data keaktifan belajar 

mahasiswa ditunjukkan pada table berikut. 
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Tabel 1. Persentase skor keaktifan belajar mahasiswa  

 

Indikator 
Siklus 

I II III 

1 

Antusias Mahasiswa dalam mengikuti 

perkuliahan 79.50% 80.00% 81.50% 

2 Interaksi mahasiswa dengan dosen 52.50% 62.50% 60.50% 

3 Interaksi antar mahasiswa 54.00% 68.50% 71.00% 

4 kerjasama kelompok 50.50% 61.50% 65.00% 

5 aktivitas mahasiswa dalam kelompok 47.50% 70.00% 73.00% 

6 

Partisipasi mahasiswa dalam menyimpulkan 

hasil pembelajaran 66.00% 82.50% 84.00% 

  Presentase aktivitas mahasiswa 76.09% 92.39% 94.57% 
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Data dalam table 1 di atas dapat disajikan dalam  diagram lingkaran berikut ini 

 

 
 

Gambar 1. Diagram lingkaran aktivitas mahasiswa siklus 1,2,3 

76.09

92.34

94.57

Prosentase Aktifitas Mahasiswa (%)

I
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III
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b. Pembahasan 

Pada table 1 menunjukkan bahwa 

skor keaktifan belajar mahasiswa 

mengalami peningkatan selama 

pelaksanaan lesson study dengan metode 

diskusi yang berlangsung selama 3 kali 

pertemuan dengan kriteria keaktifan belajar 

mahasiswa berada pada kategori baik.  

Pada siklus pertama ,indikator ke 3 

dari keaktifan belajar merupakan indikator 

yang memiliki skor tinggi. Hal ini terjadi 

karena dengan metode diskusi, setiap 

kelompok diberi masalah yang harus 

diselesaikan .Namun hasilnya belum 

optimal karena pada siklus 1 belum 

menggunakan LKM.Akibatnya waktu tidak 

dapat dimanfaatkan secara optimal.Seting 

pembelajaran dengan metode diskusi 

memberi kesempatan bagi mahasiswa 

untuk bekerjasama dan berdiskusi dengan 

teman-teman sekelompoknya dalam rangka 

memecahkan masalah yang ada.Sedangkan 

interaksi mahasiswa dengan dosen maupun 

interaksi antar mahasiswa masih kurang 

dengan melihat pada perolehan skor pada 

indikator ke-2 ,3,4,5 dari keaktifan belajar 

yang berada pada kategori tidak baik. Hal 

ini terjadi karena pada waktu pembelajaran 

belum ada LKM sehingga interaksi antara 

mahasiswa dengan dosen , interaksi antar 

mahasiswa dalam kelompok dan interaksi 

antar kelompok kurang. Berdasarkan hasil 

see, indicator-indikator yang masing kurang 

akhirnya diperbaiki dengan beberapa 

langkah yaitu: pertemuan berikutnya dibuat 

LKM, agar interaksi mahasiswa dalam 

kelompok meningkat maka lembar jawab 

dengan menggunakan kertas plano, dan 

selanjutnya di pajang selanjutnya dengan 

menggunakan gallery walk setiap 

kelompok akan mengunjungi kertas plano 

kelompok lain dan mengoreksi jawabannya. 

Pada siklus kedua ternyata terjadi 

peningkatan untuk indicator 2,3,4, dan 5. 

Mahasiswa menyelesaikan kasus yang ada 

di LKM pada kertas plano. Setiap anggota 

kelompok focus pada masalah dan rencana 

penyelesaian. Interaksi mahasiswa dalam 

keolompok lebih baik dibandingkan pada 

siklus ke 1, hal ini ditunjukkan saat mereka 

meyelesaikan masalah sampai lesehan 

dilantai, sehingga memudahkan dalam 

bekerja dan berdiskusi. Namun berdasarkan 

hasil see dan hasil observasi yang disajikan 

table 1.1 indikator ke empat yaitu interaksi 

kelompok masih rendah. Hal ini disebabkan 

karena waktu yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah ternyata kurang. 

Pada siklus ketiga, semua indicator 

sudah mencapai kriteria baik . Hal ini 

terjadi karena untuk meningkatkan 

kerjasama antar kelompok, maka lesson 

plan untuk do ketiga pembelajaran dengan 

gallery walk. Penggunaan gallery walk 

ternyata semua mahasiwa aktif bertanya 

dan menjawab pertanyaan kelompok lain. 

Pada gallery walk tersebut, permasalahan 

sebenarnya antar kelompok sama, namun 

data yang akan diolah diacak sehingga 

setiap kelompok memperoleh data dengan 

urutan yang berbeda. Akibatnya mahasiswa 

tidak mengetahui kalau permasalahannya 

sama. Hal ini ditunjukkan saat mahasiswa 

mengunjungi gallery kelompok lain 

mahasiswa mengoreksi langkah-langkah 

dan perhitungan dengan menggunakan 

kalkulator, selanjutnya  memberi komentar 

dan pertanyaan kepada mahasiswa yang 

menunggu gallery. Setiap kelompok saat 

berkunjung ke gallery kelompok lain, 

mencatat semua permasalahan yang 

ditemukan dalam kertas yang sudah 

disediakan. Selanjunya perkuliahan diakhiri 

dengan perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil temuan saat 

berkunjung ke galleri kelompok lain, dan 

selanjutnya beberapa kelompok menerima 

masukan dari kelompok lain 

tersebut.Namun pada siklus ketiga ada satu 

indicator yang menurun yaitu indicator 

kedua yaitu interaksi mahasiswa dengan 

dosen. Hal ini terjadi karena mahasiswa 

asyik berinteraksi dengan kelompok lain 

saat mengunjungi gallery kelompok  lain 

tersebut. Selain itu menunjukkan bahwa 

mahasiswa sudah faham dengan materi 

yang dipelajari, sehingga tidak ada 

keraguan saat mengajukan pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan kelompok lain. 

 

KESIMPULAN 

Serangkaian kegiatan lesson study pada 

matakuliah statistic non parametric dengan 

menggunakan metode diskusi dikolaborasikan 
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menggunanakan gallery walk telah dapat 

meningkatkan keaktifan belajar mahasiswa 

semester V kelas C yang berjumlah 40 

orang.Peningkatan yang terjadi sangat 

bermanfaat secara akademik maupun dalam 

rangka pembentukan karakter mahasiswa di 

masyarakat.Keaktifan belajar mahasiswa pada 

matakuliah Statistik non parametric 

denganmetode diskusi dikolaborasikan 

menggunanakan gallery dalam rangkaian 

kegiatan LS pada siklus ketiga  kategori baik 

untuk setiap indikator. 
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