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Abstrak: Bagaimana upaya peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam Menyajikan Data ke 

Bentuk Grafik melalui penggunaan metode diskusi Pada Prodi Bahasa Inggris FKIP Unira 

Pamekasan. Tujuan yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan hasil belajar dalam menyajikan 

data ke bentuk grafik pada Prodi Bahasa Inggris FKIP Unira Pamekasan  dan langkah-langkah 
penggunaan metode diskusi dalam mempertinggi aktivitas dan tingkat penguasaan dalam 

menyajikan data ke bentuk grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hasil penelitian siklus 

satu dalam hal merumuskan masalah berdasarkan topik bahasan dan tujuan perkuliahan termasuk 

kategori muncul, dalam hal identifikasi masalah termasuk kategori muncul, analisis masalah 

termasuk kategori muncul, analisis masalah atau topik yang sedang dibicarakan termasuk kategori 

tidak muncul, penyusunan laporan termasuk kategori tidak muncul, presentasi kelompok termasuk 

kategori tidak muncul, menyimpulkan hasil diskusi termasuk kategori muncul. Sedangkan hasil 

penelitian pada siklus dua dalam hal merumuskan masalah berdasarkan topik bahasan dan tujuan 

perkuliahan termasuk kategori muncul, identifikasi masalah termasuk kategori muncul, analisis 

masalah termasuk kategori muncul, analisis masalah atau topik yang sedang dibicarakan termasuk 

kategori muncul, penyusunan laporan termasuk kategori muncul, presentasi kelompok termasuk 

kategori muncul, menyimpulkan hasil diskusi termasuk kategori muncul. Rata-rata hasil tes pada 
siklus I = 5,81. Rata-rata hasil tes siklus II = 7,00. Ada 9 diantara 16 mahasiswa pada siklus I 

berhasil dalam belajarnya, 14 diantara 16 mahasiswa pada siklus II berhasil dalam belajarnya. 

Pada siklus I sebanyak 7 dari 16 mahasiswa memperoleh nilai rendah, pada siklus II sebanyak 2 

diantara 16 mahasiswa memperoleh nilai rendah. Karena itu disarankan bahwa dalam merumuskan 

masalah berdasarkan topik bahasan dan tujuan perkuliahan hendaknya diarahkan pada tujuan 

perbaikan perkuliahan agar hasil belajar tercapai secara maksimal, dalam mengidentifikasi 

masalah hendaknya diacukan pada sub-sub persoalan yang ditemukan dalam perkuliahan, analisis 

masalah hendaknya dilengkapi dengan uraian-uraian sampai pada bagian yang sekecil-kecilnya, 

analisis masalah atau topik pembahasan hendaknya disusun sebelumnya sehingga dalam 

pengelompokan mahasiswa dapat diarahkan pada pengelompokan atas dasar kesamaan minat, 

penyusunan laporan hendaknya mendapatkan arahan dari pembelajar secara intensif agar dapat 
dipresentasikan dengan baik oleh wakil-wakil kelompok, dalam presentasi kelompok hendaknya 

pembelajar bertindak sebagai moderator agar pada saat memasuki tanggapan pembicaraan tidak 

didominasi oleh salah seorang mahasiswa, dan dalam menyimpulkan hasil diskusi hendakmya 

memberi peluang pada mahasiswa untuk membuat catatan penting. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Metode Diskusi 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berkembang secara cepat di era 

globalisasi. Era globalisasi merupakan suatu 
kemajuan di segala bidang, termasuk juga 

sumber daya manusia. Dengan kemajuan 

sumber daya manusia akan lebih mudah dalam 

melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari. 
Kemajuan suatu masyarakat cendrung pada 

perubahan tingkat kehidupan yang lebih 

sempurna yang ditandai dengan beberapa 
penemuan yang dapat memberi beberapa 

kemudahan juga. 

Era globalisasi tidak hanya ditandai 
dengan kemajuan teknologi saja. Akan tetapi, 

kemajuan dalam bidang pendidikan 

merupakan kemajuan yang sangat diperlukan 

dalam menciptakan Sumber Daya Manusia 
yang poduktif dengan kemajuan yang tinggi. 

Sehingga dalam perkuliahan di tingkat 

pendidikan tinggi sangat memerlukan 
peningkatan dan perubahan dari seorang 

pendidik diantaranya penguasaan materi dan 

berbagai jenis metode perkuliahan agar 
mahasiswa dapat menerima materi 

perkuliahan di dalam kelas serta 

meningkatkan hasil belajar yang memuaskan 

di berbagai materi perkuliahan termasuk juga  
materi perkuliahan Statistik. 

Proses perkuliahan dengan beberapa 

penemuan yang inovatif sangat mendukung 
terciptanya sumber daya manusia yang 

produktif sehingga menjadi  penerus bangsa 

yang benar. Dengan strategi belajar mengajar 

seorang pembelajar diharapkan agar 
menguasai keterampilan dasar mengajar. 

Karena keterampilan dasar mengajar 

merupakan suatu keterampilan yang menuntut 
latihan yang terprogram untuk menguasainya. 

Dengan penguasaan terhadap 

keterampilan dasar mengajar memungkinkan 
pembelajar mampu mengelola kegiatan 

perkuliahan secara lebih efektif. Menurut 

Udin S. Winataputra (2005:7.1) keterampilan 

dasar mengajar bersifat generik, yang berarti 
bahwa keterampilan dasar mengajar ini perlu 

dikuasai oleh semua pembelajar. Dengan 

pemahaman dan penguasaan keterampilan 
dasar mengajar, pembelajar diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas proses 

perkuliahan. Ada delapan keterampilan dasar 
mengajar yang dianggap menentukan 

keberhasilan perkuliahan, yaitu: (1) 

Keterampilan bertanya, (2) Keterampilan 
memberi penguatan, (3) Keterampilan 

mengadakan variasi, (3) Keterampilan 

menjelaskan, (4) Keterampilan membuka dan 
menutup materi perkuliahan, (5) Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, (6) 

Keterampilan mengelola kelas, dan (7) 

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan 
perorangan. 

Dengan banyaknya keterampilan dasar 

mengajar sebagaimana disebutkan di atas 
maka peranan pembelajar dalam menciptakan 

proses belajar mengajar memegang posisi 

penting. Mengajar adalah suatu perbuatan 
yang kompleks karena menuntut kemampuan 

profesional, personal dan sosial kultural secara 

terpadu dalam proses belajar mengajar. J.J. 

Hasibuan (2004:3) mengemukakan bahwa 
mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan 

yang memungkinkan terjadinya proses belajar. 

Sistem lingkungan terdiri atas sejumlah 
komponen yang saling mempengaruhi yang 

dalam hal ini menurut J.J. Hasibuan (2004:3) 

komponen-komponen yang saling 
mempengaruhi adalah tujuan instruksional 

yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, 

pembelajar dan mahasiswa yang harus 

memainkan peranan serta ada dalam 
hubungan sosial tertentu, jenis kegiatan yang 

dilakukan, serta sarana dan prasarana belajar 

mengajar yang tersedia. 
Di sisi lain Mohamad Ali (1992:26) 

menyatakan bahwa proses pengajaran 

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

mempunyai tujuan, yakni diperolehnya hasil 
belajar. Hasil belajar berupa perubahan 

tingkah laku benar berbentuk kecakapan 

berpikir, sikap maupun keterampilan 
melakukan suatu kegiatan tertentu. Terjadinya 

perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, benar 
faktor yang berasal dari diri individu maupun 

faktor yang berasal dari luar diri individu. 

Menurut Mohamad Ali (1992:26) faktor 

yang ada dalam diri individu mahasiswa dapat 
menjadi prasarat bagi berlangsungnya proses 

belajar, sedangkan yang datang dari luar dapat 

menjadi pendorong terjadinya proses belajar. 
Metode mengajar merupakan salah satu 

komponen yang harus ada dalam kegiatan 

perkuliahan. Pada dasarnya metode mengajar 
merupakan suatu cara atau tehnik yang 
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digunakan oleh pembelajar dalam melakukan 

interaksi dengan mahasiswa dalam proses 

perkuliahan. Metode mengajar menurut Nana 
Sudjana (2004:76) ialah cara yang 

dipergunakan pembelajar dalam mengadakan 

hubungan dengan mahasiswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran. Masing-masing 
metode ada kelemahan serta keuntungannya. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka 

tugas pembelajar menurut Nana Sudjana 
(2004:77) adalah memilih berbagai metode 

yang tepat untuk menciptakan proses belajar 

mengajar. Ketepatan penggunaan metode 

mengajar sangat bergantung kepada tujuan 
perkuliahan yang ingin dicapai.. 

Metode mengajar yang sampai saat ini 

masih banyak dipergunakan dalam proses 
belajar mengajar menurut Nana Sudjana 

(2004:89) adalah sebagai berikut: (1) Metode 

Ceramah, (2) Metode Tanya Jawab, (3) 
Metode Diskusi, (4) Metode Tugas Belajar 

dan Resitasi, (5) Metode Kerja Kelompok, (6) 

Metode Demonstrasi dan Eksperimen, (7) 

Metode Sosiodrama, (8) Metode Problem 
Solving, (9) Metode Latihan, (10) Metode 

Karya Wisata. (11) Metode Resource Person 

(Manusia Sumber), dan (12) Metode Simulasi 
Dengan banyaknya metode mengajar 

sebagaimana disebutkan di atas maka peranan 

metode mengajar sebagai alat dan cara dalam 
menciptakan proses belajar mengajar 

memegang posisi penting. Dengan metode 

mengajar diharapkan dapat tumbuh berbagai 

kegiatan belajar mahasiswa sehubungan 
dengan kegiatan mengajar pembelajar. Namun 

demikian diharapkan agar pembelajar mampu 

memilih dan menggunakan metode mengajar 
tertentu agar mahasiswa selalu aktif dalam 

menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. 

Penggunaan metode pembelajaran dari 

segi proses menurut Udin S. Winataputra 
(2005:3.16) adalah sebagai berikut: (1) 

Sebagai alat untuk mencapai tujuan, (2) 

Sebagai gambaran aktivitas, (3) Sebagai bahan 
pertimbangan dalam menentukan alat 

penilaian, (4) Sebagai bahan pertimbangan 

untuk menentukan bimbingan. 
Dalam beberapa kali kegiatan 

perkuliahan  Statistik ada 9 mahasiswa dari 16 

mahasiswa yang mencapai tingkat 

kemampuan sebesar 24% ke bawah. Pada saat 
pembelajar memberikan materi perkuliahan 

pada umumnya mahasiswa hanya 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh 

pembelajar dalam kelas. Selama perkuliahan 

berlangsung jarang mahasiswa yang 

mengajukan pertanyaan atau mendiskusikan 
atau memberikan tanggapan terhadap 

penjelasan pembelajar. 

Berdasarkan hal tersebut dapat 

dinemukan permasalahan yang terjadi dalam 
perkuliahan, yaitu: (1) Rendahnya minat 

belajar mahasiswa terhadap Statistik, (2) 

Mahasiswa tidak dapat menjawab pertanyaan 
pembelajar, (3) Mahasiswa acuh tak acuh 

pada saat proses perkuliahan berlangsung 

karena terlalu menekankan metode ceramah 

dan kurangnya metode diskusi, (4) Kurangnya 
media pada proses perkuliahan berlangsung 

sehingga mahasiswa kurang termotivasi. 

Melalui proses diskusi dengan 
mahasiswa bahwa faktor penyebabnya adalah: 

(1) Penjelasan kurang terfokus atau terlalu 

abstrak, (2) Kurangnya perhatian mahasiswa 
dalam proses perkuliahan berlangsung  

sehingga kemampuan mahasiswa untuk 

menerima materi Statistik sangat rendah, dan 

(3) Penerapan metode diskusi kurang 
maksimal. 

Di dalam kelas perkuliahan 

menunjukkan bahwa: 
1. Metode diskusi telah digunakan 

pembelajar untuk Menyajikan Data ke 

Bentuk Grafik Pada Prodi Bahasa Inggris 
FKIP Unira Pamekasan  

2. Pada saat perkuliahan ada sebagian 

mahasiswa aktif berdiskusi dan dapat 

menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan 
dengan benar, dan setelah diberi tes akhir 

hasilnya lemah 

3. Pada saat perkuliahan ada sebagian 
mahasiswa aktif berdiskusi dan dapat 

menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan 

dengan benar, dan setelah diberi tes akhir 

hasilnya cukup baik. 
4. Pada saat perkuliahan ada sebagian 

mahasiswa kurang aktif berdiskusi dan 

tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas 
perkuliahan dengan benar, dan setelah 

diberi tes akhir hasilnya lemah 

5. Pada saat perkuliahan ada sebagian 
mahasiswa kurang aktif berdiskusi dan 

tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas 

perkuliahan dengan benar, dan setelah 

diberi tes akhir hasilnya cukup baik 
Dari harapan dan kenyataan 

sebagaimana disebutkan di atas maka penulis 

merasa tertarik untuk membahas dan meneliti 
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melalui judul: “Peningkatan Hasil Belajar 

Dalam Menyajikan Data ke Bentuk Grafik 

melalui penggunaan Metode Diskusi Pada 
Prodi Bahasa Inggris FKIP Unira Pamekasan 

” 

 

B. Rumusan Masalah 
Dengan metode mengajar diskusi 

diharapkan agar dapat tumbuh berbagai 

kegiatan belajar mahasiswa. Di samping itu 
juga diharapkan agar pembelajar mampu 

menggunakan metode mengajar diskusi agar 

mahasiswa selalu aktif dalam menyelesaikan 

tugas-tugas perkuliahan. 
Kenyataan untuk sementara ini 

menunjukkan bahwa metode diskusi telah 

digunakan untuk menyajikan mata kuliah 
Statistik pada Prodi Bahasa Inggris FKIP 

Unira Pamekasan . 

Pada saat perkuliahan ada sebagian 
mahasiswa aktif berdiskusi dan sebagian 

kurang aktif, serta dapat menyelesaikan tugas-

tugas perkuliahan dengan benar dan ada juga 

yang tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas 
perkuliahan dengan benar, dan setelah diberi 

tes akhir dalam Menyajikan Data ke Bentuk 

Grafik hasilnya ada yang lemah, ada yang 
sedang dan ada yang cukup baik.. 

Atas dasar itulah maka timbul 

permasalahan disekitar pertanyaan sebagai 
berikut: Bagaimana upaya peningkatan hasil 

belajar mahasiswa dalam Menyajikan Data ke 

Bentuk Grafik melalui penggunaan metode 

diskusi Pada Prodi Bahasa Inggris FKIP Unira 
Pamekasan  

 

C. Tujuan 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan hasil belajar berupa 

hasil belajar dalam Menyajikan Data ke 
Bentuk Grafik Pada Prodi Bahasa Inggris 

FKIP Unira Pamekasan  

2. Mendeskripsikan langkah-langkah 
penggunaan metode diskusi dalam 

mempertinggi aktivitas dan tingkat 

penguasaan dalam Menyajikan Data ke 
Bentuk Grafik 

  

D. Manfaat 

Sebagaimana dijelaskan pada bagian 
awal bahwa pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas memiliki konstribusi atau bermanfaat 

bagi banyak pihak terkait. Manfaatnya, dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi pembelajar dapat memperbaiki 
perkuliahan yang dikelolanya karena 

sasaran akhir Penelitian Tindakan Kelas 

adalah: (1) perbaikan perkuliahan dari 

satu siklus ke siklus berikutnya, (2) 
pembelajar dapat berkembang secara 

profesional karena dapat menunjukkan 

kemampuan menilai dan memperbaiki 
perkuliahan dari satu siklus ke siklus 

berikutnya, (3) membuat pembelajar lebih 

percaya diri untuk mengadakan refleksi 

terkait dengan pelaksanaan perkuliahan 
dari satu siklus ke siklus berikutnya, dan 

(4) mendapat kesempatan untuk berperan 

aktif mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan sendiri. 

2. Bagi mahasiswa dapat meningkatkan hasil 

belajarnya dalam menyajikan data ke 
bentuk grafik, dan sikap kritis menjadi 

model bagi mahasiswa untuk menyikapi 

kinerjanya yakni secara individual dapat 

menjadi peneliti bagi hasil belajarnya 
3. Bagi institusi mempunyai kesempatan 

untuk berkembang pesat untuk 

pengelolaan kegiatan institusi secara 
keseluruhan dan melaksanakan perbaikan 

terkait dengan proses dan hasil belajar, 

kondusifnya iklim perkuliahan, dan dapat 
dijadikan bahan pustaka atau kajian 

pustaka bagi peningkatan mutu lulusan 

atau mutu perkuliahan. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian tentang Metode Diskusi 

Metode ini sering digunakan dalam 
perkuliahan kelompok, umpamanya kalau 

menggunakan pendekatan CBSA dan 

keterampilan proses dalam perkuliahan 

metode ini cendrung akan digunakan. Metode 
mengajar diskusi menurut Udin S. 

Winataputra (2005:2.16) merupakan cara 

mengajar dalam pembahasan dan penyajian 
materinya melalui suatu problema atau 

pertanyaan yang harus diselesaikan 

berdasarkan pendapat atau keputusan secara 
bersama. 

Metode diskusi memiliki karakteristik, 

dan pengalaman belajar menurut Udin S. 

Winataputra (2005:2.18) tentang pengalaman 
belajar (learning experience) sebagai berikut: 

(1) Bahan materi perkuliahan dengan topik 

permasalahan/persoalan, (2) Adanya 



Peningkatan Hasil Belajar Dalam Menyajikan Data ke Bentuk Grafik melalui Penggunaan Metode Diskusi Pada Prodi Bahasa 
Inggris FKIP Unira Pamekasan (Mohammad Harijanto) 

 

   25 

pembentukan kelompok, (3) Ada yang 

mengatur pembicaraan, (4) Aktivitas 

mahasiswa berpendapat, (5) Mengarah pada 
suatu kesimpulan/ pendapat bersama, (6) 

Pembelajar lebih berperan sebagai 

pembimbing/ motivator, (7) Mahasiswa 

sebagai objek dan subjek dalam perkuliahan, 
(8) Melatih sistematika logika berpikir, dan 

(9) Melatih bahasa lisan 

Sedangkan pengalaman belajar peserta 
didik dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) 

Pemahaman terhadap persoalan belajar 

bersama (cooperative learning), (2) Pendapat 

orang lain, (3) Pembentukan rasa solidaritas 
terhadap pengambilan keputusan, (4) 

Menerapkan cara menyelesaikan persoalan, 

dan (5) Menerapkan cara menyampaikan 
pendapat 

Keuntungan atau keunggulan metode 

diskusi dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) 
Mahasiswa bertukar pikiran, (2) Mahasiswa 

dapat menghayati permasalahan, (3) 

Merangsang mahasiswa untuk berpendapat, 

(4) Dapat mengembangkan rasa tanggung 
jawab/solidaritas, (5) Membina kemampuan 

berbicara, (6) Mahasiswa belajar memahami 

pikiran orang lain, dan (7) Memberikan 
kesempatan belajar 

Sedangkan kelemahan metode diskusi 

dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Relatif 
memerlukan waktu yang banyak, (2) Apabila 

mahasiswa tidak memahami konsep dasar, 

diskusi tidak efektif, (3) Terdapat perbedaan 

kemampuan perbendaharaan bahasa, dan (4) 
Apabila pembelajar tidak dapat membimbing 

diskusi tidak efektif 

Prosedur metode diskusi menurut Udin 
S. Winataputra (2005:3.17) hampir sama 

dengan belajar kelompok, yaitu: (1) 

Merumuskan masalah berdasarkan topic 

bahasan dan tujuan perkuliahan, (2) 
Identifikasi masalah, (3) Analisis masalah, (4) 

Analisis masalah/topik, (5) Penyusunan 

laporan, (6) Presentasi kelompok, dan (7) 
Menyimpulkan hasil diskusi 

Kompetensi atau kemampuan 

pembelajar yang harus diperhatikan untuk 
menunjang keberhasilan diskusi diantaranya 

adalah: (1) mampu merumuskan permasalahan 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku, (2) 

Mampu membimbing mahasiswa untuk 
merumuskan dan mengidentifikasi 

permasalahan serta menarik kesimpulan, (3) 

Mampu mengelompokkan mahasiswa sesuai 

dengan kebutuhan permasalahan dan 

pengembangan kemampuan mahasiswa, (4) 

Mampu mengelola perkuliahan melalui 
diskusi, dan (5) Menguasai permasalahan 

yang didiskusikan. 

Kompetensi atau kemampuan 

mahasiswa yang harus diperhatikan untuk 
menunjang pelaksanaan diskusi: (1) Memiliki 

motivasi, perhatian, dan minat dalam 

berdiskusi, (2) Mampu melaksanakan diskusi, 
(3) Mampu belajar secara bersama, (4) 

Mampu mengeluarkan isi pikiran atau 

pendapat/ide, dan (5) Mampu memahami 

pendapat orang lain. 
 

B. Kajian tentang Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu proses di mana 
suatu organisme berubah perilakunya sebagai 

akibat pengalaman. Atribut pokok atau ciri 

utama belajar adalah proses, perubahan 
perilaku, dan pengalaman. Dilihat dari 

dimensi proses Udin S. Winataputra 

(2005:2.3) mengemukakan bahwa belajar 

adalah proses mental dan emosional atau 
proses berpikir dan merasakan. Jadi peserta 

didik dikatakan belajar apabila pikiran dan 

perasaannya aktif. 
Apabila hasil belajar atau hasil yang 

diperoleh mahasiswanya baik berarti 

pembelajar berhasil dalam menyajikan materi 
perkuliahan yang telah disajikannya kepada 

mahasiswanya. Hasil belajar menurut Djadja 

Badjuri (dalam Udin S. Winataputra, 

2005:2.5) berupa perubahan perilaku atau 
tingkah laku. Peserta didik yang belajar akan 

berubah atau bertambah perilakunya, baik 

yang berupa pengetahuan, keterampilan 
motorik, atau penguasaan nilai-nilai (sikap). 

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar 

adalah perubahan yang dihasilkan dari 

pengalaman (interaksi dengan lingkungan), di 
mana proses mental dan emosional terjadi. 

 materi perkuliahan Statistik berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan 
berkomunikasi dengan menggunakan bilangan 

dan simbol simbol serta ketajaman penalaran 

yang dapat membantu memperjelas dan 
menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari hari. Di Sekolah Dasar 

diutamakan agar mahasiswa mengenal, 

memahami serta mahir menggunakan bilangan 
dalam kaitannya dengan praktek kehidupan 

sehari-hari. 
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Menurut Udin S. Winataputra 

(2005:2.6) proses dan hasil belajar mahasiswa 

bergantung pada kompetensi pembelajar dan 
keterampilan mengajarnya. Selanjutnya 

dinyatakan bahwa keefektifan perkuliahan 

dipengaruhi oleh karakteristik pembelajar dan 

mahasiswa, bahan materi perkuliahan dan 
aspek lain yang berkenaan dengan situasi 

perkuliahan 

Dari pendapat para ahli di atas dapat 
diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar adalah: (a) Kompetensi Dasar, (b) 

Penguasaan kompetensi oleh pembelajar, (c) 

Keterampilan pembelajar dalam mengajar, (d) 
Karakteristik pembelajar dan mahasiswa, (e) 

Bahan materi perkuliahan, dan (f) Situasi dan 

kondisi perkuliahan. 
Tingkah laku sebagai hasil dari proses 

belajar dipengaruhi oleh faktor internal yaitu 

faktor dalam diri peserta didik, dan faktor 
eksternal yakni faktor yang berasal dari luar 

diri peserta didik. Menurut Nana Sudjana 

(1989:8) hasil interaksi berupa perubahan 

tingkah laku dapat bermakna sesuai dengan 
hakikat belajar sebagai suatu proses. 

 

C. Kajian tentang Mata Kuliah Statistik 
Statistik dapat diartikan sebagai 

kumpulan angka-angka mengenai suatu 

masalah, sehingga dapat memberikan 
gambaran mengenai masalah tersebut. Dalam 

arti sempit statistik  adalah data kuantitatif. 

Menurut Narr Hariyanto (2010:5) Statistik 

diartikan sebagai suatu ukuran yang dihitung 
dari sekumpulan data dan merupakan wakil 

dari data itu. Ilmu pengetahuan atau metode 

ilmiah dan sering disebut statistika. Statistika 
adalah metode ilmiah yang mempelajari 

pengumpulan, pengaturan, perhitungan, 

penggambaran, dan penelitianalisaan data, 

serta penarikan kesimpulan yang valid 
berdasarkan penelitianalisaan yang dilakukan 

dan pembuatan keputusan yang rasional. 

Menurut fungsinya statistika dibagi 
seperti berikut ini: 

1. Statistika deskriptif (deduktif), statistika 

yang hanya menggambarkan dan 
menganalisis kelompok data yang 

diberikan tanpa penarikan kesimpulan 

mengenai kelompok data yang lebih 

besar. 
2. Statistika inferensial (induktif), statistika 

yang menyangkut kesimpulan yang valid. 

Materi perkuliahan dapat dijabarkan seperti 

berikut ini. Macam-macam Bentuk Istilah 

dasar statistik untuk data tidak terkelompok 
umumnya digunakan bagi data yang berasal 

dari ukuran yang kecil. Memiliki variabel 

deskrit, antara data yang satu dengan data 

yang lainnya tidak memiliki suatu hubungan, 
atau masing-masing data terpisah. 

Istilah dasar statistik Batang adalah istilah 

dasar statistik berdasarkan data berbentuk 
kategori. Langkah-langkah dalam membuat 

istilah dasar statistik batang adalah: 

1. Membuat dua buah sumbu, yaitu sumbu 

datar dan sumbu tegak. 
2. Masing-masing nama kategori untuk 

batangnya, berupa empat persegi panjang 

dengan tingginya sesuai nilai frekuensi. 
3. Masing-masing batang diberi warna yang 

sama, atau diarsir dengan corak yang 

sama 
4. Di bagian tengah bawah diberi nomor 

agar lebih mudah dalam pencarian istilah 

dasar statistik. 

Contoh: Jumlah siswa SD, SMP, SMA, 
SMEA, dan STM di kota X pada tahun 1990 

adalah: 

Jumlah siswa SD ada 1500 orang 
Jumlah siswa SMP ada 900 orang 

Jumlah siswa SMA ada 1100 orang 

Jumlah siswa SMEA ada 1250 orang 
Jumlah siswa STM ada 870 orang 

Istilah dasar statistik lingkaran adalah cara 

penyajian sekumpulan data ke dalam 

lingkaran, dengan lingkarannya dibagi 
menjadi beberapa bagian sesuai dengan 

pengklasifikasian datanya. 

Langkah-langkah dalam membuat istilah dasar 
statistik lingkaran adalah sebagai berikut: 

a. Ubah data absolut dalam bentuk 

persentase 

b. Ubah nilai data dalam bentuk persentase 
ke dalam satuan derajat untuk masing-

masing kategori 

c. Buat sebuah lingkaran dengan 
menggunakan jangka 

d. Masukkan kategori pertama dengan 

menggunakan busur derajat, mulai dari 
titik yang tertinggi 

e. Masukkan kategori lainnya ke dalam 

lingkaran yang sesuai dengan arah jarum 

f. Diberi corak atau warna yang berbeda 
g. Diberi identitas dengan: 
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1. Nama kategori disertai nilai 

persentasenya 

2. Nama kategori dicantumkan pada 
catatan tersendiri 

Macam-macam Bentuk Istilah dasar 

statistik Untuk Data Terkelompok terfokus 

pada tiga hal yaitu Histogram, Poligon, dan 
Ogive. 

 

PELAKSANAAN PERBAIKAN 

A. Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di FKIP Unira 

tempat penulis bertugas. Waktu pelaksanaan 

penelitian adalah sebagai berikut: (1) Siklus I: 
tanggal 18 April 2010, (2) Siklus II: tanggal 

25 April2010.  materi perkuliahan yang 

disajikan adalah  materi perkuliahan Statistik 
yang dalam hal ini adalah menyajikan data ke 

bentuk grafik. Kelas yang dijadikan ruang 

perkuliahan baik siklus satu maupun siklus 
dua adalah Kelas A Bing FKIP Unira. Jumlah 

mahasiswa sebanyak 16 orang. Karakteristik 

mahasiswa dalam perkuliahan dilaksanakan 

sistem klasikal karena dianggap homogen. 
 

B. Deskripsi per siklus 

Pada saat pelaksanaan perkuliahan, 
kegiatan awal memiliki jatah waktu 10 menit, 

dimulai dengan membuka materi perkuliahan, 

menciptakan kelas yang kondusif, 
menyiapkan alat materi perkuliahan dan alat 

peraga, menginformasikan materi yang akan 

dibahas dan langkah-langkah kegiatan belajar 

yang akan ditempuh mahasiswa, memotivasi 
mahasiswa yaitu melakukan apersepsi melalui 

proses tanya jawab materi materi perkuliahan 

sebelumnya tentang istilah dasar statistik. 
Kegiatan Inti memiliki jatah waktu 70 menit, 

dimulai dengan penjelasan dalam menyajikan 

data ke bentuk grafik, yang dalam hal ini juga 

dilengkapi dengan media gambar, bertanya 
jawab dalam menyajikan data ke bentuk 

grafik, dan mahasiswa mengerjakan tugas 

untuk Menyajikan Data ke Bentuk 
Grafik.Kegiatan akhir memiliki jatah waktu 

20 menit, dengan rincian kegiatan sebagai 

berikut: (1) Memberikan reinforcement atau 
penguatan terhadap tugas-tugas yang 

dikerjakan mahasiswa, (2) Melaksanakan tes 

akhir, yang mencakup semua materi yang 

disajikan sesuai dengan  tujuan perkuliahan 
khusus, (3) Kegiatan akhir berikutnya, 

mahasiswa diberi tugas pekerjaan rumah 

untuk menyajikan data ke bentuk grafik, dan 

(4) Menutup perkuliahan dengan bersama-

sama membaca hamdalah dan diakhiri dengan 

salam penutup. 
Pada saat penelitian peneliti 

menggunakan instrumen observasi seperti 

berikut: 

TABEL I: HASIL PENELITIAN TENTANG 
PENGGUNAAN METODE DISKUSI PADA PRODI 

BAHASA INGGRIS FKIP UNIRA PAMEKASAN 
(SIKLUS I) 

 

No Aspek yang 
diobservasi 

Hasil 
Penelitian 

  Muncul Tidak 

1 Merumuskan masalah 
berdasarkan topik 
bahasan dan tujuan 

perkuliahan. 

 
V 

 

2 Identifikasi masalah V  

3 Analisis masalah V  

4 Analisis masalah/topic  V 

5 Penyusunan laporan  V 

6 Presentasi kelompok  V 

7 Penyimpulan hasil 
diskusi 

V  

 
Sedangkan hasil penelitian siklus dua 

dapat diperhatikan pada tabel berikut ini: 

 
TABEL II: HASIL PENELITIAN TENTANG 

PENGGUNAAN METODE DISKUSI PADA PRODI 
BAHASA INGGRIS FKIP UNIRA PAMEKASAN 

(SIKLUS II) 
 

No Aspek yang 
diobservasi 

Hasil 
Penelitian 

  Muncul Tidak 

1 Merumuskan masalah 
berdasarkan topik 
bahasan dan tujuan 

perkuliahan. 

 
V 

 

2 Identifikasi masalah V  

3 Analisis masalah V  

4 Analisis 
masalah/topic 

V  

5 Penyusunan laporan V  

6 Presentasi kelompok V  

7 Penyimpulan hasil 
diskusi 

V  
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi per Siklus 
Data tentang perkuliahan siklus satu 

dapat diperhatikan pada uraian berikut: 

a. Pada saat pelaksanaan perkuliahan, 

kegiatan awal memiliki jatah waktu 10 
menit, dimulai dengan membuka 

perkuliahan, menciptakan kelas yang 

kondusif, menyiapkan mediaa perkuliahan 
dan alat peraga, menginformasikan materi 

yang akan dibahas dan langkah-langkah 

kegiatan belajar yang akan ditempuh 

mahasiswa, memotivasi mahasiswa yaitu 
melakukan apersepsi melalui proses tanya 

jawab materi materi perkuliahan 

sebelumnya tentang istilah dasar statistik. 
Kegiatan Inti memiliki jatah waktu 70 

menit, dimulai dengan penjelasan dalam 

menyajikan data ke bentuk grafik, yang 
dalam hal ini juga dilengkapi dengan 

media gambar, bertanya jawab dalam 

menyajikan data ke bentuk grafik, dan 

mahasiswa mengerjakan tugas pada saat 
berdiskusi untuk menyajikan data ke 

bentuk grafik. 

b. Pada kegiatan akhir yang memiliki jatah 
waktu 20 menit dapat dibarkan sebagai 

berikut: 

1. Memberikan reinforcement terhadap 
tugas-tugas yang dikerjakan 

mahasiswa. 

2. Melaksanakan tes akhir, yang 

mencakup semua materi yang 
disajikan sesuai dengan  tujuan 

perkuliahan. 

3. Kegiatan akhir berikutnya, mahasiswa 
diberi tugas pekerjaan rumah untuk 

menyajikan data ke bentuk grafik. 

4. Menutup materi perkuliahan dengan 

bersama-sama membaca hamdalah 
dan diakhiri dengan salam penutup. 

 

c. Data Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian siklus 

satu sebagaimana terdapat pada bab 

sebelumnya, maka: 
1. Dalam hal merumuskan masalah 

berdasarkan topik bahasan dan tujuan 

perkuliahan pada saat menggunakan 

metode diskusi termasuk dalam kategori 
muncul 

2. Dalam hal identifikasi masalah pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 

dalam kategori muncul 
3. Dalam hal analisis masalah pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 

dalam kategori muncul 

4. Dalam hal analisis masalah atau topik 
yang sedang dibicarakan pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 

dalam kategori tidak muncul 
5. Dalam hal penyusunan laporan pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 

dalam kategori tidak muncul 

6. Dalam hal presentasi kelompok pada saat 
menggunakan metode diskusi termasuk 

dalam kategori tidak muncul 

7. Dalam hal menyimpulkan hasil diskusi 
pada saat menggunakan metode diskusi 

termasuk dalam kategori muncul 

Sedangkan hasil penelitian pada siklus 
dua sebagaimana terdapat pada tabel dua 

maka terjadi adanya peningkatan seperti 

berikut: 

1. Dalam hal merumuskan masalah 
berdasarkan topik bahasan dan tujuan 

perkuliahan pada saat menggunakan 

metode diskusi termasuk dalam kategori 
muncul 

2. Dalam hal identifikasi masalah pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 
dalam kategori muncul 

3. Dalam hal analisis masalah pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 

dalam kategori muncul 
4. Dalam hal analisis masalah atau topik 

yang sedang dibicarakan pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 
dalam kategori muncul 

5. Dalam hal penyusunan laporan pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 

dalam kategori muncul 
6. Dalam hal presentasi kelompok pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 

dalam kategori muncul 
7. Dalam hal menyimpulkan hasil diskusi 

pada saat menggunakan metode diskusi 

termasuk dalam kategori muncul. 
e. Hasil Tes 

Hasil tes akhir dapat diperhatikan pada 

tabel berikut: 
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TABEL III: HASIL TES AKHIR DALAM MENYAJIKAN 
DATA KE BENTUK GRAFIK PADA PRODI BAHASA 

INGGRIS FKIP UNIRA PAMEKASAN  (SIKLUS I) 

 
No Nama Mahasiswa Hasil Tes 
1. SITI MUAZZAH  6,5 

2. FARIYANTI  6,5 

3. FATLAN  5 

4. MOH. HASANUDDIN 5 

5. MOH. MUHYI 6,5 
6. MOH. YAMIN 5 

7. ABDURRAHMAN  6,5 

8. ABD. ROFIK  6 

9. HOSRIYATI  4 

10 ULFATUL JANNAH  7 

11. SAHRONI  6,5 

12. SULISWATI  6,5 

13 SITI ROHMAH 5 

14. NURUL KOMARIYAH 7 
15. ULUL ALBAB 5 

16. TAUHIDA 5 

 ΣX 93 

 
Dari data tersebut maka rata-rata hasil 

belajar dalam Menyajikan Data ke Bentuk 

Grafik pada siklus satu adalah: 

M = ∑
N

X
 

 

93 

= 
16 

= 5,81 

 

Sedangkan hasil tes akhir siklus dua 
dapat diperhatikan pada tabel berikut: 

 
TABEL IV: HASIL TES AKHIR DALAM MENYAJIKAN 
DATA KE BENTUK GRAFIK PADA PRODI BAHASA 

INGGRIS FKIP UNIRA PAMEKASAN  (SIKLUS II) 

 
No Nama Mahasiswa Hasil Tes 

1. SITI MUAZZAH  7 

2. FARIYANTI  8 

3. FATLAN  6 

4. MOH. HASANUDDIN 8 

5. MOH. MUHYI 7 

6. MOH. YAMIN 5 

7. ABDURRAHMAN  8 

8. ABD. ROFIK  8 
9. HOSRIYATI  5 

10 ULFATUL JANNAH  7 

11. SAHRONI  8 

12. SULISWATI  7 

13 SITI ROHMAH 7 

14. NURUL KOMARIYAH 7 

15. ULUL ALBAB 8 

16. TAUHIDA 6 

 ΣX 112 

 
Dari data tersebut maka rata-rata hasil 

belajar pada siklus satu adalah sebagai 

berikut: 

∑X 

M =  
N 

 

112 
= 

16 

= 7,00 

 
f. Keberhasilan 

1. Ada 9 mahasiswa diantara 16 

mahasiswa pada siklus satu berhasil 
dalam belajarnya 

2. Ada 14 mahasiswa diantara 16 

mahasiswa pada siklus dua berhasil 
dalam belajarnya 

g. Kegagalan 

1. Pada siklus satu sebanyak 7 

mahasiswa dari 16 mahasiswa 
memperoleh nilai rendah 

2. Pada siklus dua sebanyak 2 

mahasiswa diantara 16 mahasiswa 
memperoleh nilai yang rendah. 

 

B. Pembahasan dari Setiap Siklus 
a. Pada saat pelaksanaan perkuliahan, 

kegiatan awal memiliki jatah waktu 

10 menit, dimulai dengan membuka 

materi perkuliahan, menciptakan kelas 
yang kondusif, menyiapkan alat 

materi perkuliahan dan alat peraga, 

menginformasikan materi yang akan 
dibahas dan langkah-langkah kegiatan 

belajar yang akan ditempuh 

mahasiswa, memotivasi mahasiswa 

yaitu melakukan apersepsi melalui 
proses tanya jawab materi materi 

perkuliahan sebelumnya tentang 

istilah dasar statistik. Kegiatan Inti 
memiliki jatah waktu 70 menit, 

dimulai dengan penjelasan dalam 

menyajikan data ke bentuk grafik, 
yang dalam hal ini juga dilengkapi 

dengan media gambar, bertanya jawab 

dalam menyajikan data ke bentuk 

grafik, dan mahasiswa mengerjakan 



JURNAL KEPENDIDIKAN INTERAKSI    Tahun 5 Nomor 5 Juni 2010: 21--32 

 30 

tugas untuk menyajikan data ke 

bentuk grafik. kegiatan akhir. kegiatan 

akhir memiliki jatah waktu 10 menit, 
dengan rincian kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Memberikan reinforcement 

terhadap tugas-tugas yang 
dikerjakan mahasiswa. 

2. Melaksanakan tes akhir, yang 

mencakup semua materi yang 
disajikan sesuai dengan  tujuan 

perkuliahan. 

3. Kegiatan akhir berikutnya, 

mahasiswa diberi tugas pekerjaan 
rumah untuk menyajikan data ke 

bentuk grafik. 

4. Menutup perkuliahan dengan 
bersama-sama membaca 

hamdalah dan diakhiri dengan 

salam penutup. 
b. Berdasarkan hasil penelitian siklus satu 

sebagaimana terdapat pada bab 

sebelumnya, maka dalam hal merumuskan 

masalah berdasarkan topik bahasan dan 
tujuan perkuliahan termasuk kategori 

muncul. Dalam hal identifikasi masalah 

termasuk dalam kategori muncul. Dalam 
hal analisis masalah termasuk dalam 

kategori muncul. Dalam hal analisis 

masalah atau topik yang sedang 
dibicarakan termasuk dalam kategori tidak 

muncul. Dalam hal penyusunan laporan 

termasuk dalam kategori tidak muncul. 

Dalam hal presentasi kelompok termasuk 
dalam kategori tidak muncul. Dalam hal 

menyimpulkan hasil diskusi termasuk 

dalam kategori muncul. 
c. Sedangkan hasil penelitian tentang 

penggunaan metode diskusi pada siklus 

dua terjadi adanya peningkatan, dalam hal 

merumuskan masalah berdasarkan topik 
bahasan dan tujuan perkuliahan pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 

dalam kategori muncul. Dalam hal 
identifikasi masalah pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 

dalam kategori muncul. Dalam hal 
analisis masalah pada saat menggunakan 

metode diskusi termasuk dalam kategori 

muncul. Dalam hal analisis masalah atau 

topik yang sedang dibicarakan termasuk 
dalam kategori muncul. Dalam hal 

penyusunan laporan termasuk dalam 

kategori muncul. Dalam hal presentasi 

kelompok termasuk dalam kategori 

muncul. Dalam hal menyimpulkan hasil 

diskusi termasuk dalam kategori muncul. 
d. Rata-rata hasil tes siklus satu = 5,81 

e. Rata-rata hasil tes dalam menyajikan data 

ke bentuk grafik siklus dua = 7,00 

f. Ada 9 mahasiswa diantara 16 mahasiswa 
pada siklus satu berhasil dalam belajarnya 

g. Ada 14 mahasiswa diantara 16 mahasiswa 

pada siklus dua berhasil dalam belajarnya 
h. Pada siklus satu sebanyak 7 mahasiswa 

dari 16 mahasiswa memperoleh nilai 

rendah 

i. Pada siklus dua sebanyak 2 mahasiswa 
diantara 16 mahasiswa memperoleh nilai 

yang rendah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarakan data perkuliahan siklus 
satu dan siklus dua, hasil penelitian dan hasil 

tes akhir maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian siklus satu 
dalam hal analisis masalah atau topik 

yang sedang dibicarakan termasuk 

kategori tidak muncul, dalam hal 
penyusunan laporan pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 

kategori tidak muncul, dalam hal 
presentasi kelompok pada saat 

menggunakan metode diskusi termasuk 

kategori tidak muncul, merumuskan 

masalah berdasarkan topik bahasan dan 
tujuan perkuliahan termasuk kategori 

muncul, dalam hal identifikasi masalah 

termasuk kategori muncul, dalam hal 
analisis masalah termasuk kategori 

muncul, dalam hal menyimpulkan hasil 

diskusi termasuk kategori muncul. 

2. Sedangkan hasil penelitian tentang 
penggunaan metode diskusi pada siklus 

dua, dalam hal merumuskan masalah 

berdasarkan topik bahasan dan tujuan 
perkuliahan termasuk dalam kategori 

muncul, dalam hal identifikasi masalah 

termasuk dalam kategori muncul, dalam 
hal analisis masalah termasuk dalam 

kategori muncul, dalam hal analisis 

masalah atau topik yang sedang 

dibicarakan termasuk dalam kategori 
muncul, dalam hal penyusunan laporan 

pada saat menggunakan metode diskusi 

termasuk dalam kategori muncul, dalam 
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hal presentasi kelompok termasuk dalam 

kategori muncul, dalam hal 

menyimpulkan hasil diskusi termasuk 
dalam kategori muncul. 

3. Rata-rata hasil tes d pada siklus satu = 

5,81, dan rata-rata hasil tes pada siklus 

dua = 7,00. 
4. Ada 9 mahasiswa diantara 16 mahasiswa 

pada siklus satu berhasil dalam 

belajarnya, dan ada 14 mahasiswa 
diantara 16 mahasiswa pada siklus dua 

berhasil dalam belajarnya. 

5. Pada siklus satu sebanyak 7 mahasiswa 

dari 16 mahasiswa memperoleh nilai 
rendah, dan pada siklus dua sebanyak 2 

mahasiswa diantara 16 mahasiswa 

memperoleh nilai yang rendah. 
 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka 
dapat diajukan saran sebagai berikut: 

1. Dalam hal merumuskan masalah 

berdasarkan topik bahasan dan tujuan 

perkuliahan hendaknya diarahkan pada 
tujuan perbaikan perkuliahan agar hasil 

belajar tercapai secara maksimal. 

2. Dalam mengidentifikasi masalah 
hendaknya diacukan pada sub-sub 

persoalan yang ditemukan dalam 

perkuliahan. 
3. Dalam analisis masalah hendaknya 

dilengkapi dengan uraian-uraian sampai 

pada bagian yang sekecil-kecilnya 

4. Dalam analisis masalah atau topik 
pembahasan hendaknya disusun 

sebelumnya sehingga dalam hal 

pengelompokan mahasiswa dapat 
diarahkan pada pengelompokan atas dasar 

kesamaan minat. 

5. Dalam hal penyusunan laporan hendaknya 

mendapatkan arahan dari pembelajar 
secara intensif agar dapat dipresentasikan 

dengan baik oleh wakil-wakil kelompok 

6. Dalam hal presentasi kelompok 
hendaknya pembelajar bertindak sebagai 

moderator agar pada saat memasuki 

tanggapan pembicaraan tidak didominasi 
oleh salah seorang mahasiswa. 

7. Dalam menyimpulkan hasil diskusi 

hendakmya memberi peluang pada 

mahasiswa untuk membuat catatan 
penting. 
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