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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap 

pengelolaan sumber belajar di PAUD. Berdasarkan 
rendahnya nilai pretest mahasiswa prodi PIAUD FAI 

UMSU pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar, 
maka peneliti berupaya menggunakan model 

pembelajaran Lesson Study melalui kegiatan 
praktikum wisata, untuk mengatasi masalah tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan 
subjek penelitian 20 orang mahasiswa Prodi PIAUD 

FAI UMSU, dilaksanakan pada bulan Februari 2018 
sampai dengan akhir bulan Juni 2018. Bentuk 

penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes, 

observasi dan dokumentasi. Untuk menguji validitas 
data digunakan teknik triangulasi dan untuk 

mengetahui hasil penelitian digunakan analisis 
deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh hasil adanya 

peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap 
pengelolaan sumber belajar, yaitu pada pra tindakan 

masih 35% ketuntasan klasikal, kemudian meningkat 
pada siklus I mencapai 70% ketuntasan klasikal, dan 

meningkat lagi di siklus II mencapai 95%, hasil ini telah 
melebihi dari kriteria ketuntasan klasikal minimal yaitu 

85%. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 
telah berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa, 

ditandai dengan tingginya nilai mahasiswa pada ujian 
akhir semester mata kuliah Media dan Sumber Belajar 

di prodi PIAUD FAI UMSU.  

Kata Kunci: Lesson Study, Pemahaman, Sumber Belajar 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu permasalahan pendidikan yang menjadi 
prioritas untuk segera dicari pemecahannya adalah 

masalah kualitas pendidikan, khususnya kualitas 
pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran dalam 
kegiatan pendidikan pada dasarnya dipengaruhi oleh 
banyak faktor, di antaranya adalah dosen, mahasiswa, 

lingkungan, kurikulum, strategi, metode dan media 
pembelajaran yang efektif yang dapat membantu 
mahasiswa agar dapat belajar secara optimal dan mampu 

meningkatkan pemahaman dan berpikir kreatif sehingga 
hasil belajar mahasiswa dan mutu pembelajaran juga 
meningkat. Untuk menciptakan pembelajaran yang 

menarik, dosen harus memilih model, strategi, metode 
dan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi 
perkuliahan yang diajarkan. 

Dalam peningkatan kualitas pendidikan, mata kuliah 
media dan sumber belajar adalah salah satu mata kuliah 

yang memegang peranan penting dan merupakan mata 
kuliah yang harus diajarkan kepada mahasiswa sebagai 

bekal, agar ketika mahasiswa nantinya menjadi seorang 
pendidik (guru), mereka memiliki kemampuan dalam 
penggunaan media dan pengelolaan sumber belajar.  

Berdasarkan kondisi yang dialami oleh mahasiswa di 
Prodi PIAUD menunjukkan bahwa pemahaman terhadap 
pengelolaan sumber belajar pada mata kuliah Media dan 
Sumber Belajar cenderung kurang maksimal. Salah satu 

faktor penyebab dari kebosanan belajar mata kuliah 
Media dan sumber belajar, bukan karena tidak 
bermutunya materi yang disampaikan, akan tetapi banyak 

disebabkan oleh kegagalan dosen dalam mempergunakan 
model, strategi, metode, media pembelajaran atau 
pendekatan yang dipakai.  Untuk itu peneliti bermaksud 

memberikan solusi dalam meningkatkan pemahaman 
mahasiswa terhadap pengelolaan sumber belajar dengan 
menggunakan Model Pembelajaran Lesson Study Praktikum 

Wisata,  dengan model ini dosen diharapkan dapat 
memberikan pengalaman pembelajaran yang 
menyenangkan dan bermakna.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan 
masalah penelitian ini adalah, apakah ada peningkatan 
pemahaman mahasiswa terhadap pengelolaan sumber 

belajar di PAUD dengan menerapkan model 
Pembelajaran Lesson Study Praktikum Wisata pada mata 
kuliah Media dan Sumber Belajar di Prodi PIAUD FAI 

UMSU? 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk meningkatan pemahaman 

mahasiswa terhadap pengelolaan sumber belajar di 
PAUD dengan menerapkan model Pembelajaran Lesson 
Study Praktikum Wisata pada mata kuliah Media dan 
Sumber Belajar di Prodi PIAUD FAI UMSU. Penelitian ini 

bermanfaat bagi terselenggaranya proses belajar yang 
menyenangkan dan bermakna, sehingga dapat 
meningkatkan minat dan hasil belajar mahasiswa, manfaat 

bagi dosen dan fakultas, dapat mewujudkan pembelajaran 
yang efektif, efisien, bermakna dan menyenangkan di 
kampus, meningkatkan prestasi kampus sebagai lembaga 

pendidikan tinggi dengan meningkatnya kemampuan 
belajar mahasiswa, serta sebagai bahan inovasi model 
pembelajaran di kampus.  

Lesson Study merupakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan proses dan hasil belajar yang dilaksanakan 
secara kolaboratif dan berkelanjutan oleh sekelompok 
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guru. Tujuan utama Lesson Study adalah untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang 
bagaimana siswa belajar dan guru mengajar. Pemahaman 
konsep adalah sesuatu proses, cara memahami atau cara 

mempelajari baik-baik sehingga memperoleh pengetahuan 
tentang suatu objek. Lesson Study merupakan model 
pembinaan profesi pendidikan melalui pengkajian 
pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan 

berdasarkan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual 
learning, serta membangun learning community. Harus 
diakui, Lesson Study termasuk model terbaru dalam 

pengembangan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, 
diperlukan upaya sosialisasi secara serius dan 
berkelanjutan agar model tersebut dapat diterapkan oleh 

para guru[1].  Lesson Study merupakan salah satu 
alternatif guna mengatasi masalah praktik pembelajaran 
yang selama ini dipandang kurang efektif. Alur model 

pembelajaran Lesson Study dapat digambarkan sebagai 
berikut: 

 

 

 

 

 

 

       

Gambar 1. Alur Lesson Study 

Pembelajaran kooperatif tipe Lesson Study Praktikum 

Wisata memiliki beberapa keistimewaan yang tidak 
dimiliki oleh model pembelajaran kooperatif lainnya. 
Fase-fase penting dalam model pembelajaran lesson study 
praktikum wisata adalah sebagai berikut: 

a. Fase pertama, fase ini guru mulai mengenalkan 
lesson study diawali dengan diskusi umum tentang 
materi ajar yang akan dibahas selama satu 

kompetesi dasar. 
b. Fase kedua, materi disesuaikan dengan tuntunan 

kurikulum yang berlaku. Pada kegiatan ini guru 

mendiskusikan konsep-konsep esensial serta 
kompetensi atau keterampilan yang perlu dipelajari 
siswa. 

c. Fase ketiga, membandingkan proses pembelajaran 
yang biasa mereka lakukan, serta 
mempertimbangkan pengetahuan yang sudah 

dimiliki siswa, apa yang perlu dipelajari selanjutnya, 
dan bagaimana perkiraan respon siswa terhadap 
pembelajaran yang direncanakan. Pada saat guru 

terlibat dalam kegiatan ini, biasanya akan muncul 
sejumlah pertanyaan dalam kaitannya dengan materi 
ajar. 

d. Fase keempat, teaching materials (hands out), dan 
strategi pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut ada kalanya bisa dijawab secara tuntas 

melalui diskusi antar guru atau tidak menutup 
kemungkinan ada pertanyaan yang  perlu 

pendalaman lebih lanjut melalui sumber-sumber lain 

yang relevan. 
e. Fase kelima, proses pembelajaran tentang suatu 

konsep atau istilah baru yang mengacu pada hasil 

penemuan selama eksplorasi. Pengenalan bisa 
didapat dari keterangan guru, buku paket, film, 
kliping, poster atau media lainnya.  

f. Fase enam, Eksplorasi dan aplikasi. Fase ini 

memberikan peluang pada siswa untuk mengungkap 
pengetahuan awalnya, mengembangkan pengetahuan 
baru, dan menjelaskan fenomena yang mereka alami 

dengan bimbingan guru minimal. Hal ini 
menyebabkan terjadinya konflik kognitif pada diri 
mereka dan berusaha melakukan pengujian dan 

berdiskusi untuk menjelaskan hasil observasinya. 
Pada dasarnya tujuan fase ini untuk meningkatkan 
minat, rasa ingin tahu serta menerapkan konsepsi 

awal siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan 
memulai dari hal yang kongkrit. Selama proses ini 
siswa belajar melalui tindakan-tindakan mereka 

sendiri dan reaksi-reaksi dalam situasi baru yang 
masih berhubungan, juga terbukti menjadi sangat 
efektif untuk menggiring siswa merancang 

eksperimen, demonstrasi untuk diujikannya. Siswa 
dapat memberikan pembuktian berkenaan gagasan-
gagasan barunya untuk diketahui oleh teman-teman 

sekelasnya. Siswa siap menerima kritikan, saran atau 
sebaliknya saling memperkuat argument. 

g. Fase ketujuh, Praktikum, fase ini membuktikan 

teori-teori konsep, menggali keaktifan dan 
kreativitas siswa melalui pembuktian teori dan 
fakta.[2]  
Lesson study praktikum wisata dalam mata kuliah 

Media dan Sumber Belajar, selain dilaksanakan di 
kampus UMSU Gedung F, terkhusus pada materi 
Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar 

bagi anak usia dini, dilaksanakan di tiga lokasi 
lainnya, yaitu: Observatorium Ilmu Falaq (OIF) 
UMSU, The Le Hu Garden (Fun Games Kids), dan 

Taman Edukasi (Outbound Kids) Medan. Pilihan 
lokasi dikarenakan tempat tersebut memang sudah 
dirancang sebagai media edukasi dalam 

pembelajaran melalui pengelolaan sumber daya alam 
dan di asuh oleh para profesional di bidangnya, 
sehingga mahasiswa dapat menggali ilmu sebanyak 

banyaknya dari alam.  

Dengan demikian, lesson study bukan strategi atau 
metode pembelajaran, tetapi kegiatan lesson study dapat 

menerapkan berbagai strategi dan metode pembelajaran 
yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan 
yang dihadapi guru pada setiap satuan pendidikannya 

masing-masing. Dalam penelitian ini berupaya 
menerapkan beberapa strategi dan metode pembelajaran 
dalam model pembelajaran lesson study praktikum wisata 

untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap 
pengelolaan lingkungan sebagai sumber belajar 
Pendidikan Islam Anak Usia Dini khususnya dalam mata 
kuliah media dan sumber belajar. 

PLAN 

(Perencanaan
) 

DO 

(Pelaksanaan) 

SEE 

(Refleksi) 
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Pemahaman dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia 

adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti 
dengan benar[3]. Pemahaman adalah suatu kemampuan 
seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, 

menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan 
caranya sendiri. Tentang pengetahuan yang pernah 
diterimanya, Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman 
(comprehension) adalah bagaimana seseorang 

mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), 
menerangkan, memperluas, menyimpulkan, 
menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan 

kembali, dan memperkirakan, dengan pemahaman, siswa 
diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami 
hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau 

konsep[4].  

Pemahaman berasal dari kata paham yang 
mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman 

merupakan proses pembuatan cara memahami. 
Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya 
pengertian; pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, 

aliran; pandangan, mengerti benar (akan); tahu benar 
(akan); pandai dan mengerti benar, apabila mendapat 
imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; mengetahui 

benar, pembuatan, cara memahami atau memahamkan 
(mempelajari baik-baik supaya paham), sehingga dapat 
diartikan bahwa pemahaman adalah sesuatu proses, cara 

memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan 
mengetahui banyak[5].  

Pemahaman mencakup kemampuan untuk 

menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. 
Dari taksonomi Bloom, yaitu suatu taksonomi yang 
dikembangkan untuk mengklasifikasikan tujuan 
instruksional. Bloom membagi kedalam tiga kategori, 

yaitu termasuk salah satu bagian dari aspek kognitif 
karena dalam ranah kognitif tersebut aspek pengetahuan, 
pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Keenam aspek di bidang kognitif ini merupakan hirarki 
kesukaran tingkat berpikir dari yang rendah sampai yang 
tertinggi. 

Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar 
yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan[5] 
menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 

tiga kategori yaitu; (1) tingkat terendah adalah 
pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan 
dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan 

menerapkan prinsip-prinsip, (2) tingkat kedua adalah 
pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-
bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau 

menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, 
membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok dan 
(3) tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan 

ekstrapolasi. Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi 
berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, 
dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada 

pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide 
atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang 
dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya. 

Mata kuliah Media dan Sumber Belajar merupakan 

salah satu mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Agama 
Islam pada Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia 
Dini. Mata kuliah ini  membutuhkan pemahaman dalam 

penerapannya, mahasiswa harus memahami media 
pembelajaran dan sumber belajar yang tepat bagi anak 
usia dini.  

Dalam mata kuliah Media dan Sumber Belajar  

mahasiswa dituntut untuk dapat mengetahui konsep, 
prinsip, prosedur pengembangan sumber belajar, media 
sederhana, alat permainan, dan pemanfaatan lingkungan 

dalam kegiatan belajar di lembaga PAUD dalam rangka 
mencapai hasil belajar yang bermakna dan sesuai dengan 
sifat-sifat/karakteristik dan kebutuhan anak. Setelah 

mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 
mampu mengidentifikasi kebutuhan sumber belajar, 
merancang, membuat, menggunakan, mengelola, dan 

mengevaluasi penggunaan sumber belajar sehingga 
bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kegiatan di 
PAUD.  

Mata kuliah Media dan Sumber Balajar memiliki  
empat pokok bahasan, yaitu: Pertama, pembahasan 
mengenai esensi sumber belajar dalam pembelajaran di 

PAUD, meliputi hakekat dan cara anak belajar, manfaat 
sumber belajar, jenis-jenis sumber belajar, dan 
pengelolaan sumber belajar, yang terdiri dari 

perencanaan sumber belajar, pengadaan sumber belajar, 
penyimpanan dan pemeliharaan, serta penggunaan dan 
evaluasi sumber belajar.  Kedua, pembahasan mengenai 

Media Pembelajaran PAUD, yang meliputi, pengertian 
dan manfaat media pembelajaran, perencanaan, 
pembuatan dan penggunaan media pembelajaran. Ketiga, 
pembahasan mengenai Alat Permainan Edukatif (APE) 

untuk anak usia dini, meliputi pengertian APE, jenis-jenis 
APE, syarat-syarat APE, bahan-bahan untuk membuat 
APE, merancang APE untuk anak usia dini, serta 

pembuatan dan penggunaan APE untuk anak usia dini. 
Keempat, pembahasan mengenai lingkungan sebagai 
sumber belajar, meliputi, pengertian dan jenis lingkungan 

sebagai sumber belajar, pembuatan rancangan 
pemanfaatan lingkungan, prosedur penggunaan lingkungan 
dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 

untuk anak usia dini. Dalam penelitian ini lebih 
ditekankan pada pemahaman konsep pengelolaan sumber 
belajar dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 

belajar[6].  

Kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nofian 

Wijaya, Arbaiyah Prantiasih, dan Sri Untari, pada tahun 
2014, yang berjudul: “Penerapan Lesson Study dalam 
Pembelajaran Mata Pelajaran PKn untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas X Animasi SMK Negeri 11 
Malang”, hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar sesuai dengan yang 

diharapkan[7].  

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Heri 
Supranoto, pada tahun 2015, yang berjudul: “Penerapan 
Lesson Study dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogi 
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Guru SMA Bina Mulya Gading Rejo Tahun Pelajaran 

2015/2016”. Dan hasil penelitian menunjukkan Lesson 
Study mendukung terjadinya peningkatan kemampuan 
profesionalisme guru, khususnya kompetensi pedagogik 

dan kompetensi profesional. Teknik pengajaran yang 
dilakukan dengan berbagai keterampilan bertujuan untuk 
menciptakan situasi dalam proses belajar mengajar, yakni 
dapat menyenangkan dan mendukung terciptanya 

prestasi belajar siswa yang memuaskan[8]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Juniarti, pada tahun 
2009, yang berjudul: “Penerapan Model Pembelajaran 

Lesson Study Praktikum Wisata untuk Meningkatkan 
Penguasaan Konsep dan Berpikir Kreatif Siswa Kelas X 
SMA N 1 Langgam Pelalawan”, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan model pembelajaran lesson 
study praktikum wisata dapat meningkatkan hasil belajar 
dan motivasi belajar siswa, siswa dapat bekerjasama 

dengan baik, dan kecakapan berkomunikasi mereka, baik 
secara lisan maupun tulisan dapat terlatih, dan mereka 
juga merasa pemahaman konsep dan kemampuan 

berpikir dapat difasilitasi[9]. 

Adapun perbedaan penelitian yang akan di lakukan 
ini, dengan ketiga penelitian di atas adalah pada penelitian 

yang akan dilakukan ini, subjek yang akan di teliti adalah 
mahasiswa sedangkan pada ketiga penelitian di atas 
subjeknya adalah siswa dan guru. Kemudian penelitian 

yang akan dilakukan dalam bentuk penelitian tindakan 
kelas.  

Secara garis besar kerangka pemikiran pemecahan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Kerangka Pemecahan Masalah 

II. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Agama Islam, 
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada bulan 
Februari 2018 sampai dengan akhir bulan Juni 2018. 

Penentuan waktu ini mengacu kepada kalender akademik 
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, karena 

penelitian tindakan kelas memerlukan beberapa siklus 

yang harus menyesuaikan dengan program pembelajaran. 

Lokasi penelitian untuk model pembelajaran Lesson 
Study praktikum wisata, mengambil empat lokasi kegiatan, 

yaitu : 

a. Observatorium Ilmu Falaq (OIF) UMSU yang 
beralamat di Jalan Denai Kampus Pasca Sarjana 
UMSU, Medan. 

b. The Le Hu Garden, Fun Games Kids, yang 
beralamat di Jalan Pendidikan, Kec. Patumbak, Kab. 
Deli Serdang 

c. Taman Edukasi, Outbound Kids, yang beralamat di 
Jalan Karya Wisata, Medan 

d. Kampus UMSU Gedung F, Fakultas Agama Islam, 

Jalan Muchtar Basri No. 3 Medan. 

B. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah mahasiswa 

semester IV Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia 
Dini (PIAUD) Fakultas Agama Islam, Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjumlah 20 orang 
untuk tahun ajaran 2017-2018 pada mata kuliah Media 

dan Sumber Belajar. 

C. Rencana Tindakan 

Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK), yaitu suatu penelitian yang memberikan 

tindakan kepada objek penelitian, yang dilakukan dengan 
siklus yang berkelanjutan sampai tujuan penelitian 
tercapai[10]. Prosedur tindakan persiklusnya 

digambarkan dalam daur ulang skema berikut: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gambar 3. Skema Siklus PTK 

1) Perencanaan (Planning) 
Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti yang 

juga merupakan dosen pengampu mata kuliah media 
dan sumber belajar beserta anggota tim penelitian, 

bersama-sama membuat perencanaan sebagai berikut: 
a. Menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) pada 

mata kuliah media dan sumber belajar yang sesuai 

dengan model pembelajaran Lesson Study 
Praktikum Wisata. 

b.  Menyusun soal pre-test maupun post-test untuk 

mengetahui pemahaman mahasiswa sebelum atau 
sesudah pelaksanaan tindakan kelas melalui 
penerapan model pembelajaran Lesson Study 

Praktikum Wisata. 

Pelaksanaan Perencanaan 

Refleksi Observasi 

Kondisi Awal Tindakan Hasil 

 

Rendahnya nilai 

pretest mahasiswa 

dalam pemahaman 

pengelolaan 

sumber belajar di 

PAUD dalam mata 

kuliah Media dan 

Sumber Belajar 

pada  

prodi PIAUD FAI 

UMSU 

 

Penerapan 

Model 

Pembelajaran 

Lesson Study 

Praktikum 

Wisata pada 

mata kuliah 

Media dan 

Sumber Belajar 

pada Prodi 

PIAUD 

 

Adanya 

peningkatan 

pemahaman 

mahasiswa 

tentang 

pengelolaan 

sumber belajar  

di PAUD 
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c. Menyusun rencana pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Lesson Study 
Praktikum Wisata 

d. Membuat panduan observasi untuk mengetahui 

bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap 
materi yang telah diajarkan.  

Peneliti dan dosen mata kuliah media dan sumber 
belajar, bersama-sama pada tahap ini juga 

mempersiapkan dan menjelaskan Standar Kompetensi 
(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dijadikan 
penelitian tindakan kelas. Selanjutnya peneliti dan dosen 

mata kuliah media dan sumber belajar, juga 
mempersiapkan perangkat pembelajaran di antaranya 
lembar evaluasi, menyiapkan peralatan pendukung 

tentang mata kuliah media dan sumber belajar. 
 

2)  Pelaksanaan (Actuating) 
Tindakan pelaksanaan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman  
mahasiswa terhadap pengelolaan lingkungan sebagai 
sumber belajar pada mata kuliah media dan sumber 

belajar bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam 
Anak Usia Dini FAI UMSU, dengan menggunakan 
model pembelajaran Lesson Study Praktikum Wisata.  

 

3) Pengamatan (Observasi) 
Hal-hal yang harus dicermati peneliti dalam 

melaksanakan tindakan, yaitu: 

a. Catatan tentang kegiatan mahasiswa dalam 
melaksanakan kegiatan belajar. 

b. Mengamati mahasiswa ketika melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model 
Pembelajaran Lesson Study Praktikum Wisata 

c. Keseriusan mahasiswa dalam mengikuti aktivitas 
perkuliahan 

Dosen mata kuliah media dan sumber belajar, dalam 
melakukan aktivitasnya diamati oleh tim peneliti, yang 
berstatus sebagai pengamat untuk melakukan 

pengamatan balik dan mencatat terhadap apa yang 
terjadi ketika tindakan berlangsung dengan model 
Pembelajaran Lesson Study Praktikum Wisata. Demikian 

juga dosen mata kuliah media dan sumber belajar dalam 
melaksanakan aktivitasnya juga diamati oleh mahasiswa 
yang dilengkapi dengan lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. 
    

4) Refleksi (Reflecting) 
 

Refleksi dilakukan berdasarkan analisis data 

observasi yang dilakukan dan dijadikan bahan acuan 
dalam menentukan tindakan untuk tahap perencanaan 
pada siklus berikutnya. 

 

D. Teknik Penggumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah mengamati 
variabel yang diteliti dengan menggunakan metode 
tertentu[4]. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah: 

1) Tes, digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

tingkat pemahaman mahasiswa, baik sebelum 
maupun sesudah diterapkan model Pembelajaran 
Lesson Study Praktikum Wisata pada mata kuliah 

media dan sumber belajar di Prodi PIAUD FAI 
UMSU. 

2) Observasi, digunakan untuk mengumpulkan data 
tentang aktivitas mahasiswa dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan model 
Pembelajaran Lesson Study Praktikum Wisata. 
Adapun dalam penelitian ini terdapat dua lembar 

observasi, yaitu: 
a. Lembar observasi tentang pengamatan tingkat 

pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah 

media dan sumber belajar. 
b. Lembar observasi tentang pengamatan 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model Pembelajaran Lesson Study Praktikum 
Wisata. 

3) Dokumentasi, yaitu berupa foto-foto selama 

proses kegiatan pembelajaran dengan model 
Lesson Study praktikum wisata, dan selama 
melakukan observasi ke beberapa lokasi yang 

dapat dijadikan sumber belajar PAUD, serta 
dokumentasi hasil nilai ujian mahasiswa baik nilai 
quiz, mid semester maupun ujian akhir semester. 

Untuk menguji validitas data maka digunakan teknik 
triangulasi data, yaitu: 1). Triangulasi sumber data, yaitu 
teknik untuk menguji kebenaran dengan mengacu 

kebenaran data yang telah di peroleh dari satu informan 
dengan informan lain. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan data dokumen yang berupa foto kegiatan 
pembelajaran; 2). Triangulasi metode, yaitu teknik yang 

digunakan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh 
dari hasil observasi; 3). Triangulasi teori, yaitu digunakan 
dengan menggunakan lebih dari satu teori dalam 

membahas masalah yang sedang dikaji. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga 
dapat ditemukan tema seperti yang disarankan oleh 
data[11]. Dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) ini terdapat dua jenis data yang dapat dikumpulkan 

oleh peneliti, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Dalam analisis 

deskriptif, ada empat alur kegiatan yang menjadi satu 
kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, yaitu: 1). 
Penggumpulan data, yaitu menggumpulkan semua data 

dari lapangan; 2). Kondensasi data yaitu, pada teknik ini 
peneliti melakukan proses pemilahan data yang relevan, 
penting dan bermakna mulai dari awal pengumpulan data 

hingga peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian; 
3). Penyajian data yaitu, teknik ini memaparkan hasil 
temuan secara narasi. Penyajian data dilakukan dalam 

rangka pengorganisasian hasil reduksi dengan cara 
menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah 
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diperoleh dari hasil reduksi, sehingga data dapat 

disimpulkan dan selanjutnya dapat diberikan tindakan; 4). 
Penarikan kesimpulan yaitu, memberikan kesimpulan 
terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini 

mencakup pencarian makna data dan memberi 
pejelasaan. Selanjutnya kemudian dilakukan verifikasi, 
yaitu pengujian kebenaran, kekokohan dan mencocokkan 
makna-makna yang muncul dari data. 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK), cara 
kerjanya diwujudkan dalam beberapa siklus hingga tujuan 
pembelajaran tercapai sesuai dengan yang diharapkan, 

artinya penelitian (siklus) akan di hentikan apabila tujuan 
pembelajaran telah tercapai. Pada setiap siklus terdapat 
empat kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi. Selanjutnya data hasil penelitian tersebut akan 
dianalisis yaitu hasil observasi terhadap tingkat 
pemahaman mahasiswa selama kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model Pembelajaran Lesson Study 
Praktikum Wisata terhadap pelaksanaan pembelajaran 
dianalisis secara deskriptif dan data kuantitatif 

menggunakan persentase.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif. Selanjutnya data hasil penelitian 

tersebut akan dianalisis sebagai berikut, yaitu hasil 
pemahaman mahasiswa terhadap materi pelajaran pada 
mata kuliah Media dan Sumber Belajar, meliputi: konsep 

pengelolaan sumber belajar dan konsep pemanfaatan 
lingkungan sebagai sumber belajar di PIAUD. 

Kriteria ideal ketuntasan belajar minimal yang 

ditetapkan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 
(PIAUD) Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara mata kuliah Media dan 
Sumber Belajar  adalah dengan nilai 75, sedangkan 

ketuntasan klasikal tercapai bila terdapat 85% mahasiswa 
yang tuntas belajar.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian Pra Tindakan 

Jumlah mahasiswa semester IVA Prodi PIAUD 

Fakultas Agama Islam UMSU berjumlah 20 orang. Setelah 
dilakukan kegiatan perkuliahan pada mata kuliah media 
dan sumber belajar dalam kegiatan pra siklus, maka untuk 

menguji pengetahuan awal mahasiswa maka peneliti 
terlebih dahulu melaksanakan tes dengan mengujikan soal 
esay kepada mahasiswa.  

 

Dari hasil evaluasi tersebut maka diperoleh nilai 
hasil belajar mahasiswa tertera dalam tabel berikut: 

 

 

TABLE I.  HASIL TES PRA TINDAKAN 

No Nilai 

Pemahaman 

Mahasiswa 

F % 

1 96-100 0 0.00 

2 91-95 1 5.00 

3 86-90 1 5.00 

4 81-85 1 5.00 

5 76-80 2 10.00 

6 71-75 2 10.00 

7 66-70 5 25.00 

8 61-65 5 25.00 

9 56-60 2 10.00 

10 51-55 1 5.00 

11 0-50 0 0.00 

Jumlah 20 100.00 

 
Berdasarkan tabel di atas, hasil nilai mahasiswa 

dalam mata kuliah media dan sumber belajar dalam 
penelitian tahap pra tindakan menunjukkan bahwa hanya 

7 orang mahasiswa (35%) yang memiliki nilai baik dalam 
pemahaman konsep. Yang bila dikalkulasikan 
menunjukkan bahwa 65% belum tuntas, dengan kriteria 
ketuntasan minimal yaitu nilai 75, berarti belum memiliki 

ketuntasan klasikal, karena ketuntasan klasikal baru 
tercapai apabila 85% mencapai nilai 75.  

Untuk memecahkan masalah rendahnya hasil 

pemahaman mahasiswa pada mata kuliah media dan 
sumber belajar, khususnya dalam hal pengelolaan sumber 
belajar di prodi PIAUD Fakultas Agama Islam UMSU, 

maka diupayakan dengan menggunakan model 
pembelajaran Lesson Study Praktikum Wisata, dengan 
harapan setelah mengikuti praktek wisata, wawasan 

pengetahuan mahasiswa menjadi lebih luas dan terbuka, 
dalam memahami pengelolaan sumber belajar bagi 
pendidikan anak usia dini. 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus I 

1) Perencanaan Siklus I 
Dengan mengkaji kondisi proses perkuliahan yang 

terjadi, serta rendahnya hasil belajar mahasiswa. Untuk 

memperbaiki kelemahan tersebut, maka pada 
pelaksanaan siklus I dibuat perencanaan yaitu: 

a. Menyusun Satuan Acara Perkuliahan SAP mata 

kuliah Media dan Sumber Belajar dengan 
menerapkan model pembelajaran Lesson Study 
praktikum wisata. 

b. Mempersiapkan materi ajar dan bahan ajar. 
c. Merencanakan dan merancang kegiatan praktek 

wisata yang akan dilakukan, meliputi lokasi, jarak, 
biaya dan kebermanfaatan yang diperoleh. 

d. Menyiapkan absensi, laporan pelaksanaan 
perkuliahan (LPP). 

e. Menyusun instumen penelitian: 

 Perangkat soal evaluasi hasil belajar 
mahasiswa. 

 Lembar observasi aktivitas mahasiswa, yang 
bertujuan untuk melihat keadaan aktivitas 
mahasiswa dalam proses pembelajaran di 

lapangan. 

2) Pelaksanaan Tindakan Siklus I 
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Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada hari 

Kamis tanggal 1 Maret 2018, peneliti memulai siklus I 
dengan melakukan kunjungan ke Observatorium Ilmu 
Falaq (OIF) UMSU di Jalan Denai Medan. Siklus I ini 

dilakukan 1xTTM atau selama 150 menit (3 SKS). 
Kegiatan pembelajaran dilakukan sebagai berikut: 

a. Kegiatan pendahuluan 

 Dosen membimbing mahasiswa berkumpul di 

aula OIF lantai 7 Kampus Pasca UMSU dan 
memulai pembelajaran dengan membaca 
basmalah. Melakukan apersepsi yaitu 

mengarahkan kesiapan mahasiswa untuk 
mengikuti pembelajaran kemudian 
memberikan motivasi dan informasi 

kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa.  
 Menyebutkan standar kompetensi dan tujuan 

dari materi yang akan diajarkan. 

 Dosen menjelaskan indikator pencapaian 
keberhasilan pembelajaran yang ingin dicapai, 
dan mengarahkan mahasiswa agar mampu 

memahami pemanfaatan OIF sebagai suatu 
sumber belajar. 

b. Kegiatan inti 

 Selanjutnya mahasiswa yang telah berkumpul 
di aula OIF lantai 7 Kampus Pasca UMSU mulai 
mendengarkan pengarahan dari Tim Instruktur 

OIF yang telah terlatih untuk memberikan 
pengetahuan tentang benda-benda langit, 
rotasi bumi, gejala alam, dan termasuk juga 

penentuan arah kiblat. 
 Setelah itu, mahasiswa mengunjungi museum 

peralatan-peralatan yang biasa digunakan untuk 
teropong bintang maupun benda-benda langit 

lainnya. 
 Kemudian mahasiswa keluar ruangan, menuju 

tempat teropong bintang, untuk praktek 

langsung melihat bintang di langit. 
 Setelah mahasiswa selesai melakukan observasi 

dan praktek, dosen memberikan tugas kepada 

mahasiswa untuk membuat Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk PIAUD, 
dengan menentukan tema, sub tema, 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, 
materi, kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh 
peserta didik, sehingga pemanfaatan lingkungan 

OIF sebagai sumber belajar menjadi berkesan 
dan bermakna. 

 Dosen memerintahkan kepada mahasiswa 

untuk membuat narasi secara deskriptif dalam 
menganalisis hasil dari observasi pemanfaatan 
lingkungan OIF sebagai sumber belajar bagi 

pendidikan Islam anak usia dini. 

c. Kegiatan penutup 

 Dosen menilai dan memberikan beberapa 

pertanyaan lisan untuk mengetahui sejauhmana 
pemahaman mahasiswa. 

 Dosen membimbing mahasiswa untuk 

menutup pembelajaran dengan membaca 
hamdalah dan mengakhiri pembelajaran dengan 
mengucapkan salam. 

3) Hasil Siklus I 

Hasil pembelajaran mahasiswa yang telah melakukan 
model pembelajaran Lesson Study Praktikum Wisata pada 
mata kuliah Media dan Sumber Belajar, dengan 

melakukan observasi ke Observatorium Ilmu Falaq (OIF) 
UMSU pada siklus I, dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABLE II.  HASIL PENELITIAN SIKLUS  I 

No Nilai 

Pemahaman 

Mahasiswa 

F % 

1 96-100 0 0.00 

2 91-95 2 10.00 

3 86-90 3 15.00 

4 81-85 3 15.00 

5 76-80 2 10.00 

6 71-75 4 20.00 

7 66-70 2 10.00 

8 61-65 2 10.00 

9 56-60 1 5.00 

10 51-55 1 5.00 

11 0-50 0 0.00 

Jumlah 20 100.00 

 
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil 

penelitian tahap siklus I menunjukkan adanya peningkatan 

yaitu terdapat 14 orang mahasiswa (70%) yang memiliki 
nilai baik. Yang bila dikalkulasikan masih ada 30% belum 
tuntas, dengan kriteria ketuntasan minimal yaitu nilai 75, 

ini berarti belum memiliki ketuntasan klasikal, karena 
ketuntasan klasikal baru tercapai apabila 85%. Pada siklus 
I ini, hasil belajar mahasiswa telah mengalami 

peningkatan, dibandingkan dengan hasil yang didapat pada 
tahap pra tindakan. Namun demikian, dikarenakan 
kriteria ketuntasan mahasiswa belum tercapai, maka 

siklus dilanjutkan ke siklus II.  

4) Refleksi Hasil Tindakan Siklus I 

Refleksi dilakukan untuk menentukan apakah 
tindakan siklus I harus diulangi atau telah mencapai 
tingkat keberhasilan, dalam pelaksanaan pembelajaran 

untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata 
kuliah Media dan Sumber Belajar PIAUD dengan 
menggunakan model pembelajaran Lesson Study 

praktikum wisata. 

Dari uraian dan analisis data di atas, peneliti 
menyatakan bahwa pada tindakan siklus I belum 

mencapai kriteria yang telah ditentukan yaitu persentase 
ketuntasan hasil belajar mahasiswa dengan model 
pembelajaran Lesson Study praktikum wisata belum 

mencapai ketuntasan, sehingga perlu dilaksanakan 
tindakan siklus II.  
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C. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II 

1) Perencanaan 
Dengan mengkaji refleksi siklus I dan untuk 

meningkatkan pemahaman mahasiswa, maka perlu dibuat 
perencanaan siklus II yaitu: 

a. Menyusun SAP dengan pendalaman materi media 
dan sumber belajar dengan menggunakan model 
pembelajaran Lesson Study praktikum wisata. 

b. Mempersiapkan materi ajar dan bahan ajar 

c. Merencanakan dan merancang kegiatan praktek 
wisata yang akan dilakukan, meliputi lokasi, jarak, 
biaya dan kebermanfaatan yang diperoleh. 

d. Menyiapakan absensi, laporan pelaksanaan 
perkuliahan (LPP). 

e. Menyusun instumen penelitian: 

 Perangkat soal evaluasi hasil belajar mahasiswa. 

 Lembar observasi aktivitas mahasiswa, yang 

bertujuan untuk melihat keadaan aktivitas 
mahasiswa dalam proses pembelajaran di 
lapangan. 

2) Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari 
Kamis tanggal 5 April 2018, peneliti memulai siklus II 
dengan lanjutan pendalaman materi yang telah diberikan 

pada siklus I yaitu melakukan observasi dan praktikum 
wisata di dua tempat. Lokasi pertama, The Le Hu Garden, 
Fun Games Kids yang beralamat di Jalan Pendidikan  

kec.Patumbak, Kab. Deli Serdang. Lokasi kedua, di Taman 
Edukasi, Outbound Kids, Jalan Karya Wisata, Medan.  
Siklus II ini dilakukan dalam 1xTTM atau selama 200 

menit (4 SKS). Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
pada siklus II, sama dengan yang dilakukan pada siklus I, 
yaitu: (1) Kegiatan pendahuluan, (2) Kegiatan inti, dan (3) 

Kegiatan penutup 

a. Kegiatan pendahuluan 

 Dosen membimbing mahasiswa berkumpul di 
depan Masjid Al-Fallah, Jl. Al-Fallah, dekat 

Kampus UMSU, untuk kemudian melakukan 
perjalanan wisata dengan menggunakan bus 
pariwisata dan memulai perjalanan dengan 

membaca basmalah. Melakukan apersepsi yaitu 
motivasi dan informasi kompetensi yang akan 
dicapai oleh mahasiswa.  

 Menyebutkan standar kompetensi dan tujuan 
dari materi yang akan diajarkan. 

 Dosen menjelaskan indikator pencapaian 

keberhasilan pembelajaran yang ingin dicapai, 
dan mengarahkan mahasiswa agar mampu 
memahami konsep dalam merancang kegiatan 

dengan memanfaatkan lokasi observasi wisata 
sebagai suatu lingkungan sumber belajar. 

b. Kegiatan inti 

 
a) Selanjutnya mahasiswa mengunjungi The Le Hu 

Garden, dan mendengarkan arahan Tim Guide 

tentang aneka jenis kegiatan Fun Games Kids, 

yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan alam 

lingkungan sebagai sumber belajar. 

b) Setelah itu, mahasiswa mengunjungi Taman 
Edukasi Medan, yang berjarak perjalanan berkisar 

kurang dari satu jam dari The Le Hu Garden. Di 
Taman Edukasi, mahasiswa belajar tentang 
beragam kegiatan outbound kids dengan 
menggunakan media-media dari alam dan 

memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber 
belajar anak usia dini. 
 

c) Setelah mahasiswa selesai melakukan observasi 
dan praktek, dosen memberikan tugas kepada 
mahasiswa untuk membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) untuk PAUD, dengan 
menentukan tema, sub tema, kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran, materi, kegiatan yang dapat 

dilaksanakan oleh peserta didik, sehingga 
pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber 
belajar menjadi berkesan dan bermakna. 

 
d) Setelah itu, dosen mulai memberikan tugas kepada 

mahasiswa untuk merancang kegiatan kreatif 

dengan tahapan-tahapan sesuai standar. 
 

e) Dosen memerintahkan kepada mahasiswa untuk 

membuat narasi secara deskriptif dalam 
menganalisis hasil dari observasi pemanfaatan 
lingkungan alam (di The Le Hu Garden dan Taman 

Edukasi Medan) sebagai media pembelajaran dan 
sumber belajar bagi pendidikan Islam anak usia 
dini. 

c. Kegiatan penutup 

a) Dosen menilai dan memberikan beberapa 
pertanyaan lisan untuk mengetahui sejauhmana 
pemahaman mahasiswa. 

b) Dosen membimbing mahasiswa untuk menutup 
pembelajaran dengan membaca hamdalah dan 
mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. Dan melanjutkan perjalanan kembali ke 
kampus UMSU. 

 

3) Hasil Siklus II 
 

Setelah melakukan kegiatan Lesson Study Praktikum 
Wisata ke The Le Hu Garden dan Taman Edukasi Medan 

dan mahasiswa telah melakukan tugas-tugas yang 
diberikan dosen dalam memahami pengelolaan sumber 
belajar dengan memanfaatkan lingkungan, maka hasil 

pembelajaran mahasiswa  pada siklus II, dapat dilihat pada 
tabel berikut: 

 

 

TABLE III.  HASIL PENELITIAN SIKLUS  II 

No Nilai 
Pemahaman 

Mahasiswa 
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F % 

1 96-100 2 10.00 

2 91-95 5 25.00 

3 86-90 6 30.00 

4 81-85 4 20.00 

5 76-80 1 5.00 

6 71-75 1 5.00 

7 66-70 0 0.00 

8 61-65 1 5.00 

9 56-60 0 0.00 

10 51-55 0 0.00 

11 0-50 0 0.00 

Jumlah 20 100.00 

 

Berdasarkan tabel di atas, yang menunjukkan hasil 

penelitian tahap siklus II menunjukkan adanya 
peningkatan dari siklus I, yaitu terdapat 19 orang 
mahasiswa (95%) yang memiliki nilai baik, hal ini 

menunjukkan bahwa hasil penelitian di siklus II telah 
mencapai ketuntasan klasikal minimal yaitu melebihi 85% 
pada nilai minimal 75. Dengan demikian, dikarenakan 

kriteria ketuntasan mahasiswa telah tercapai, maka siklus 
dihentikan hanya sampai pada siklus II saja. 

4) Refleksi Hasil Tindakan Siklus II 

 
Refleksi dari hasil tindakan siklus II diperoleh hasil 

yang telah melebihi dari kriteria ketuntasan minimum 
85% pada capaian nilai minimal 75, yaitu diperoleh hasil 
ketuntasan klasikal 95%. Dari hasil penelitian 

menggunakan model pembelajaran Lesson Study 
praktikum wisata pada mata kuliah Media dan Sumber 
Belajar PAUD, dengan tahapan penelitian pra tindakan, 

siklus I dan siklus II diperoleh peningkatan hasil 
pemahaman mahasiswa PIAUD FAI UMSU, yaitu pada 
pra tindakan masih 35% ketuntasan klasikal, kemudian 
meningkat pada siklus I mencapai 70% ketuntasan 

klasikal, dan meningkat lagi di siklus II mencapai 95% 
ketuntasan klasikal pada capaian nilai minimal 75.  

Untuk itu penelitian ini tidak dilanjutkan lagi ke 

siklus berikutnya, cukup pada pelaksanaan siklus II, 
karena telah mencapai ketuntasan maksimal yang 
ditetapkan. 

 

IV. KESIMPULAN 

Dari uraian dan analisis data di atas, peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa pembelajaran pada tindakan siklus 
II telah mencapai kriteria yang telah ditentukan yaitu 

presentase ketuntasan hasil belajar dengan model Lesson 
Study praktikum wisata telah mencapai ketuntasan. 
Berdasarkan hasil dan analisis data penelitian yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat 
dikemukakan kesimpulan penelitian ini, yaitu bahwa 
adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap 

pengelolaan sumber belajar di PIAUD, yang pada pra 
tindakan hanya mencapai 35% ketuntasan klasikal, setelah 
menggunakan model pembelajaran Lesson Study 

Praktikum Wisata  pada tindakan siklus II telah mencapai 
kriteria yang telah ditentukan yaitu presentasi ketuntasan 
mencapai 95%, melebihi dari kriteria minimal ketuntasan 

klasikal sebesar 85% dengan nilai minimal 75. Maka 
model pembelajaran Lesson Study Praktikum Wisata ini 
dapat direkomendasikan sebagai salah satu model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan hasil 
belajar mahasiswa, khususnya mahasiswa calon tenaga 
pendidik (guru). 
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