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Sakh satu be-rltuk pemhinrtan prcfesionalitas guru yang dikembmgkan secara 
koolaboratif, partisipatif d m  berkelanjutan adalah kegiatan Lesson Study. Dalarn 
kegiatan lesson study, para guru akan memerankan diri sebagai guru model, observer, 
moderator atau notulis, sehingga akan terjadi pertuksran pengalaman, ide cian gagasan 
melalui langkah langkah plan (perencanaan ), do (pelaksanaan pembelajaran) dan see 
(refleksi). 

Kegiatan lesson study melibatkan unsur guru, siswa, kepala sekolah dan pengawas 
sekolah. Seliap unsur yang terlibat akan mendapat pengalaman yang sangat berharga dari 
kegiatan lesson study ini. Diharapkan pengajatnan yang didapat darj kegiatan lesson study 
ini bermanfaat untuk merubah budaya guru dari pengajaran yang berpusat pada guru 
(!enchc:her crnterlx!) rncnuju pembc!ajman yang bercrrientasi pada aktivitas siswa (student 
centered), dan melatih kebiasaan siswa untdk menjadi individu-individu pembelajar. 

Di FMIPA UNT kegistan L~sson SfuJ?. ieiah dikemhangk= sc,jak h h l n  3,099 c ia;  
telah berakhir pada tahun 201 1. Melalui penelitian ini akan diungkapkan a) bagaimana 
persepsi dan pemahaman dosen terhadap konsep dan implementasi lesson study b) 
bag~imana kualitas pembclajaran close11 yang tclah nlclaksanakan lesson study c) 
hambatan-hambatan apa yang dirasakan dosen dalarn mengimplementasikan lesson study 
d) usaha usaha apa yrmg dapat dilakukan dosen untuk menjaga keberlan.jutan lessson study 
untuk masa-masa yang akan datang 

TTwil Penclitian mcnut~jukkan bahwa : a) Pel-scpsi c l a n  pernaharnan doscn terhadap 
kunsep Jar1 inlyiementasi lesson siudy berada pada kalegori anlara baik dan sangat baik ; 
b) Persepsi mahasiswa terhadap kualitas perkuliahan yang berbasis lesson study, juga 
krada pada kategori an!aia B~ik dim sangzt bitik ; c) ).!ami?;~W-han~t:r;:i~r, yang d i r : j s ~ k ~ ~  
dosen dalarn mengimplementasikan lesson study, terutanla berkenaan dengan heban kerja 
dosen, komitmen pimpinan yang masih lemah, dan belum tumbuhnya kesadaran sebagian 
t:csar slzf pcn gajw ill: t r:k mcl nksana k w  Iic.sson Study dcngan baik ; d) Usaha usaha y m g  
&&pat dilakukan dosen untuk men-jaga keberlanjutan lessson study untuk masa-masa yang 
akan datang seperti sosialisasi, desimininasi dan implementasi kepada fakultas non MIPA 
dan wakil sat uan pendiclikan pada SMP/ShiA i1fi.r) hnm l  MGMP ya:lg ke'runl mcngcnsl 
Lesson Studv, dan diharapkan, FMIPA UNP masill tetap melaksanakan kegiatari Lesson 
Stzrdy pada tahun tahun rnendatang dengan menggunakan c h a  DIPA Fakulm. 

Kata Kunci : persepsi, open lesson, observer, refleksi 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Lesson Study di FMIPA 
Universitas Negeri Padnng, sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian 
Pengembangan Fakultas dan Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 
20 12 Nomor: 47 1 o/UN35.2/PG/20 12 Tanggal 1 Agustus 20 12. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan 
terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi 
bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang 
terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimaria yang 
diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

Terima kasih. 

C- --fiabng, Desember 2012 
' - Ketua Cembaga Penelitian 

Universiti% Negeri Padang, 

- .  . . 
C.. ; : <. 1 

. . *  
, ,."q.. .a' . 

\ 
. . ,  or' .  @%kd Bentri, M.Pd. 

--:><~1~,19610722 198602 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. 1,ahr Br!altang hlasalah 

Peningkatan mutu pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) selalu diupayakan 

baik oleh pihak pcmcrintah maupun pihak swasta. Para lulusan pergtnlan tinggi 

diharapkan memiliki kompetensi di bidangnya sehingga mampu bersaing di pasaran 

kcrja. Nanrt;n sccara unum pcningkatan m u h  itu belum scperti yang diharapkan. Fakta 

menunjukan bahwa banyak luiusan PT yang menganggur atau bekerja tidak sesuai 

dengan "udangnya. Eahka~  banyak lulusan PT yang hanya bekeija schagai 

buruhlpekerja. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya daya analisis, kreativitas, 

=a pzrciq-a diri, kcmandirian seria kcbcranian mengambi 1 risiko dari para lulusan PT. 

Penyebab rendahnya daya analisis, kreativitas, rasa percaya diri, kemandirian 

serta keberanim mengambil risiko !erseb:rt r!iant;iraaya ada!ah: (2) Prose:: perku!iahm 

yang dilakukan kebanyakan dosen hanya terbatas pada memberikan pengetahuan 

hafalan, dan karii~g rncncka~~kaii pada spek  kugnitif yang tinggi, seperti ketajaman 

daya analisis dan evaluasi, berkembangnya kreativitas, kemandirian belajar, dan 

Serkembangnya aspek-nspek afektif. ?.4id$zslsxva pacif dan pengetahca:: ymg &pet-oleh 

seringkali tidak berguna dalam hidup dan pekerjaannya; (b) Materi perkuliahan kurang 

3ercirier;:asi pada ha i t  penclitian Izpangan, dan kebutulizin jangka panjang. Dosen 

menggunakan pola pembelajaran yang cenderung sama dari tahun ke tahun. Perubahan 

kuriltulum tidak meaberikari dampak pada perubaharl malcri ajar, rneiodc, &an str~egi 

pembelajaran; (c) Kompetensi/tujuan perkuliahan kebanyakan masih terbatas pada 

raiiah kvgrlitif dan psikomotor tingkai rend&, scdangkan ranah kognitif dan 

psikomotor tingkat tinggi serta ranah afektif masih perlu ditingkatkan. 

Salah satu solusi untuk memecahkan masalah mutu ~endidikan trrsebut adalah 

Lesson Study (LS). Hendayana (2007: 10) memberikan definisi tentang Lesson St* 

sebagai salah satu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran 

secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan pada prinsip-prinsip kolegalitas dan 

m u t d  learning untuk membangun komunitas belajar. Melalui lesson study dosen 

akan terbantu dalam ha1 (1) mengembangkan pemikiran kritis tentang belajar dan 

mengajar di kelzs, (2) merancang program pembelajaran yang berkuajitas, (3) 

mengobsevasi bagaimana mahasiswa berpikir dan belajar serta melakukan tindakan 

1 



yang cocok, (4) Mendiskusikan dan merefleksikan aktivitas pembelajaran, dan (5) 

mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

prak tek pernbelajaran berikutnya. 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alarn Universitas Negeri Padang 

tclah mcngimplcmcntasikan lesson sludy (LS) dalam pcmbclajara~l di kaipus scjak 

tahun 2009. Kegiatan tersebut didukung oleh dana hibah Dirjen Pendidikan Tinggi 

Kcmcntcriar~ Pcndidikai ?u'asional scla~na tahun 2009 sa~npai ia11u11 201 1. Para dosen 

di FMIPA UNP mencoba melakukan pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan 

berkelanjutan antar dosen, bcrlandaskan jxinsip-prinsip kolegialitas yai;g saling 

membantu dalam belajar untuk membangun komunitas belajar. 

Secara kolaboratif kelompok dosen melakukan perencanaan pembelajarar, 

untuk membuat perkuliahan bennutu tinggi. Selanjutnya, salah seorang anggota 

kelompok tersebut melaksanakan perkuliahaz di kelas, sedandan yang laimya 

mengamati mahasiswa belajar. Setelah perkuliahan berlangsung, kelompok dosen 

tersebut 111c!akukan reflcksi dalam rangka mengacna!isis pembelajaran yang baru 

berlangsung. Pada kegiatan refleksi ini masing-masing anggota kelompok 

menyarnpaikan analisis hasil observasiny a dan mengungkapkan pengalaman bcr3~1iga 

yang mereka peroleh selama pengamatan. Akhirnya hasil refleksi dimanfaatkan untuk 

mercncanakan perkuliahan berikutnya. 

Sebagai evalusi terhadap implementasi LS bagi dosen-dosen FMIPA UNP 

selama 3 tahun, perlu dipertanyakan sejauhmana dosen-dosen pslaksana lesson study, 

dan mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran berbasis lesson study merasakan 

marfaat tcssvn slt.idyb? Ragairnana ~ s a h a  doscn untuk menjaga kebzrlanjutannya sctclah 

pendanaan dari pemerintah berakhir ? pertanyaan- pertannyaan ini lah yang dijadikan 

sebagai landasan dilaksanakannya penelitian ini. 

C. Perurnusan Masatah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, dapat 

dirumuskan permasn!&an sebagai berib-~t: 

1. bagaimana persepsi dan pemahaman dosen terhadap konsep dan implementasi 

lesso;; study? 

2. bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kualitas perkuliahan yang berbasis lesson 

study? 



3. hambatan-hambatan apa yang dirasakan dosen dalam mengimplementasikan lesson 

study? 

4. usdla-usaha apa yang dapat dilakukan dosen untuk menjaga keberlanjutan lessson 

study untuk masa-masa yang akan datang? 

C. Tujuan, Luaran, dan KonstriSilsi Pcnc!itizr. 

Berdasakan perumusan masalah yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah 

untilk mcngetahui dan mendeskripsikan ; 

1. persepsi dan pemahaman dosen terhadap konsep dan implementasi lesson s tu4 .  

2. persepsi mahasiswa terhadap kualitas perkulinhann yang berbais lessor; stud'. 

3 .  hambatan-hambatan apa yang dirasakan dosen dalarn mengimplementasikan lesson 

study. 

4. usaha usaha apa yang dapat dilakukan dosen untuk menjaga keberlanjutan lessson 

study untuk masa-masa yang akan datang 

Sebagai luaran dari kegiatan penelitian ini adalah berupa deskripsi persepsi 

doseil tcntang konsep dail implerncn+bsi Lesson Study, kualitas pen~belajaran yang 

telah melaksanakan lesson study menurut persepsi mahasiswa, hambatan-hambatan 

yang ditemui dosen dalam mengimplemcnk-isikan Lesson Study, sci-tta usaha-usaha 

apa yang akan dilakukan dosen untuk menjaga keberlanjutan Lesson Study. Secara 

keseluruhar, akan dituangkan dalam bentuk artikel yang akan dimuat dalam jurna! 

ilmiah pendidikan. 

Diharapkan hasil penelitian ini mernberikan konstribusiimanfaat bag pihak- 

pihak terkait untuk merumuskan kebijakan dalam upaya meningkatkan profesionalitas 

dosen dan kualitas proses pcndidikan sccara keseluruhan. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

'4. Konsep Lesson Stud' 
Lesson study pertarna kali dikembangkan di Jepang pada awal tahun 1900an 

yang merupakan terjemahan langsung dari kata jugyoknkyu yang berasal dari dua kata 

yaitu jugyo yang berarti lesson atau pembelajaran dan kenkyu yaitu research atau 

pengkajian. Jadi lesson study berarti pengkajian pembelajaran. Lebih lanjut, Hendayana 

(2007: 10) menguraikan bahwa "Lesson Study sebagai salah satu model pembinaan 

profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif clan berkelanjutan 

berlandaskan pada prinsippsrinsip kolegalitas dan mufual learning untuk membangun 

komunitas belajar". 

Keberhasilan Jepang dalam mengembangkan Lesson Study tampaknya mulai 

diikuti pula oleh beberapa negara lain, termasuk di Arnerika Serikat yang secara gigih 

dikembangkan dan dipopulerkan oleh Catherine Lewis yang telah melakukan 

penelitian tentang Lesson S t d y  di Jepang sejak tahun 1993. Di Indonesia telah mulai 

disosialisasikan sejak tahun 2002 untuk dijadikan sebagai sebuah model dalam rangka 

meningkatkan proses pembelajaran, saat ini telah diterapkan pada pendidikan 

menengah dart pendidikan tinggi. 

Lesson Study bukanlah suatu strategi atau metode dalam pembelajaran, tetapi 

merupakan salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh sekelompok guruldosen secara kolaboratif dan berkesinambungan, 

dalam merencanakan, melaksanakan, mengobservasi dan melaporkan hasil 

pembelajaran. Lesson Study bukan sebuah proyek sesaat, tetapi merupakan kegiatan 

terus menerus yang tiada henti dan merupakan sebuah upaya untuk mengaplikasikan 

prinsip-prinsip &lam Total Qualify Management, yakni memperbaiki proses d m  hasil 

pembelajaran siswa/mahasiswa secara terus-menerus, berdasarkan data yang ditemui 

dalam pembelajaran. Lesson Study merupakan kegiatan yang dapat mendorong 

terbentuknya sebuah komunitas belajar (learning community) yang secara konsisten 

dan sistematis melakukan perbaikan diri, baik pada tataran individual maupun 

manajerial. Lewis (2002: 12) menyebutkan bahwa: "lesson study is a simple idea. Ifyou 

want to improve instruction, what could be more obvious than collaborating with 



fellow teachers to plan, observe, and reflecr on lessons? While it may be a simple idea, 

lesson study is a complex process, supported by collaborative goal setting, careful data 

collection on student learning, and protocols that enable productive discussion of 

dificult issues". 

B. Tujuan dan Ciri-ciri Lesson Study 

Bill Cerbin & Bryan Kopp seperti dikemukakan oleh Ahmad Sudrajad (2008) 

mengemukakan bahwa Lesson Study memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu untuk : (1) 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa/mahasiswa belajar 

dan guruldosen mengajar; (2) memperoleh hasil-hasil tertentu yang dapat dirnanfaatkan 

oleh para guru/dosen lainnya; (3) meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui 

inkuiri kolaboratif. (4) membangun sebuah pengetahuan pedagogis, dimana seorang 

guruldosen dapat menimba pengetahuan dari guruldosen lainnya. 

Dalam tulisannya yang lain, Catherine Lewis (2004) mengemukakan pula 

tentang ciri-ciri esensial dari Lesson Study, yang diperolehnya berdasarkan hasil 

obsewasi terhadap beberapa sekolah di Jepang, yaitu: 1) Tujuan bersama untuk jangka 

panjang. 2) Materi pelajaran yang penting. 3) Studi tentang s ima secara cerrnat. 

4 )  O b s e ~ a s i  pembelajaran secara langsung. 

Manfaat Lesson Study 

Pada kesempatan lain Catherina Lewis mengemukakan bahwa Lesson Study 

sangat efektif bagi guru karena memberikan kesempatan kepada guru untuk dapat : (1) 

memikirkan secara lebih teliti lagi tentang tujuan, materi tertentu yang akan 

dibelajarkan kepada siswa, (2) memikirkan secara mendalam tentang tujuan-tujuan 

pembelajaran untuk kepentingan masa depan siswa, (3) mengkaji tentang hat-ha1 

terbaik yang dapat digunakan dalam pembelajaran melalui belajar dari para guru lain 

(peserta atau partisipan Lesson StuLjl), (4) belajar tentang isi atau materi pelajaran dari 

guru lain sehingga dapat menambah pengetahuan tentang apa yang h a m  diberikan 

kepada siswa, (5) mengembangkan keahlian dalam mengajar, baik pada saat 

merencanakan pembelajaran maupun selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran, 

(6) membangun kemampuan melalui pembelajaran kolegial, dalam arti para guru bisa 

saling belajar tentang apa-apa yang d i a n  masih kurang, baik tentang pengetahuan 

maupun keterampilannya dalam membelajarkan siswa, dan (7) mengembangkan "The 



Eyes to See Students" (kodomo wo miru me), dalam arti dengan diiadirkannya para 

pengamat (obeserver), pengamatan tentang perilaku belajar siswa bisa semakin detail 

dan jelas. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari Lesson Study, diantaranya: (I)  

,auru dapat mendokumentasikan kemajuan kejanya, (2) gum dapat memperoleh 

umpan balik dari anggota/komunitas lainnya, dan (3) guru dapat mempublikasikan dart 

mendiseminasikan hasil akhir dari Lesson Study. 

Secara lebih rinci, Hendayana (2007:39) menguraikan gambaran umum 

tentang Lesson Study dan tujuan utama dari Lesson Study tersebut, seperti 

diperlihatkan pada Gambar 1 berikut ini. 

. Gambar 1. Gambaran Umurn tentang Lesson Study 

Gambaran Umum Lesson 
Study 

Mempertimbangkan tujuan 
pembelajaran dan perkem- 
bangan peserta didik, dan 
meren-canakan lesson study 

D. Tahapan-tahapan Lesson Study 

Berkenaan dengan tahapan-tahapan dalam Lesson St&, dijumpai beberapa 

pendapat. Menurut Wikipedia (2007) bahwa Lesson St* dilakukan melalui empat 

tahapan dengan menggunakan konsep Plan-Do-Check-Act (PDCA). Sementara itu, 

Mulyana (2007) mengemukakan tiga tahapan dalam Lesson Study, yaitu : (1) 

Perencanaan (Plan); (2) Pelaksanaan (Do) dan (3) Refleksi (See). Sedangkan Bill 

Cerbin dan Bryan Kopp dari University of Wisconsin mengetengahkan enam tahapan 

dalam Lesson Study, yaitu : 1) Form a Team: membentuk tim sebanyak 3-6 orang yang 

terdiri guru yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang kompeten serta memilki 

Tujuan Utama 

Meningkatnya pengetahuan tentang 
matcri aiar 

Meningkatnya pengetahuan tentang 
strategi pembelajaran 

peningkatan 
kualitas 

berdmarkan tujuan tersebut 
Obsewasi lesson study yang 
berfokus pada pengumpulan 
data tentang aktivitas belajar 
dan perkembangannya. 
Menggunakan data hasil 
obsewasi untuk melakukan 
refleksi tentang pembelajaran 
secara mendalam dan lebih 
lum. - 
Jika diperlukan, melakukan 
perencanam ulang dengan 
topic yang sama untuk 
meiakukan lesson study pada 
kelas yang berbeda 

Meningkatnya keniampuan 
mengobsewasi aktivitas belajar 
mahasiswa 

Sennakin kuatnya hubungan 
kolegalitas 

Semakin kuatnya hubungan antara 
pelaksanaan pembelajaran sehari- 
hari dengan tujuan jangka panjang 
yang harus dicapai 

Meningkatnya kualitas rencana 
pembelajaran 



kepentingan dengan Lesson Study, 2) Develop Studenf Learning Goals: anggota tirn 

memdiskusikan apa yang akan dibelajarkan kepada siswa sebagai hasil dari Lesson 

Stzrdy, 3) Plan the Research Lesson: guru-guru mendesain pembelajaran guna 

mencapai tujuan belajar dan mengantisipasi bagaimana para siswa akan merespons, 4) 

Gather Evidence of Student Learning: salah seorang guru tim melaksanakan 

pembelajaran, sementara yang lainnya melakukan pengamatan, m e n p p u l k a n  bukti- 

bukti dari pembelajaran siswa, 5) Analyze Evidence of learning: tim mendiskusikan 

hasil dan menilai kemajuan dalam pencapaian tujuan belajar siswa, 6) Repeat the 

Process: kelompok merevisi pembelajaran, mengulang tahapan-tahapan mulai dari 

tahapan ke-2 sampai dengan tahapan ke-5 sebagaimana dikemukakan di atas, dan tim 

melakukan sharing atas temuan-temuan yang a h  

Dengan merujuk pada pemikiran Mulyana (2007), secara umum terdapat 3 

(tiga) tahapan lesson stucty, yaitu : 1) Tahapan Perencanaan (Plan). Dalam tahap 

perencanaan, para guru yang tergabung dalam Lesson Study berkolaborasi untuk 

menyusun RPP yang mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Perencanaan diawali dengan kegiatan menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang 

dihadapi dalam pembelajaran, seperti tentang: kompetensi dasar, cara membelajarkan 

siswa, mensiasati kekurangan fasilitas dan sarana belajar, dan sebagainya, sehingga 

dapat ketahui berbagai kondisi nyata yang akan digunakan untuk kepentingan 

pembelajaran. Selanjutnya, secara bersarna-sama pula dicarikan solusi untuk 

memecahkan segala permasalahan ditemukan. Kesimpulan dari hasil andisis 

kebutuhan dan permasalahan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dalam 

penyusunan RPP, sehingga RPP menjadi sebuah perencanaan yang benar-henar 

sangat matang, yang didalamnya sanggup mengantisipasi segala kemungkinan yang 

akan tejadi selama pelaksanaan pernbelajaran berlangsung, baik pa& tahap awal, 

tahap inti sarnpai dengan tahap akhir pembelajaran. 2). Tahapan Pelaksanaan (Do). 

Pada tahapan yang kedua, terdapat dua kegiatan utama yaitu: (1) kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru yang disepakati atau atas 

pennintaan sendiri untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun bersarna, clan (2) 

kegiatan pengarnatan atau obsewasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas 

Lesson Study yang lainnya (baca: guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah, atau 

undangan lainnya yang bertindak sebagai pengamat/observer) Beberapa hal yang harus 

diperhatikan &lam tahapan pelaksanaan, diantaranya: 



1. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun bersarna 
2. Siswa diupayakan dapat menjalani proses pembelajaran dalam setting yang wajar 

dan natural, tidak dalam keadaan under pressure yang disebabkan adanya program 
Lesson Study. 

3. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, pengamat tidak diperbolehkan 
mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran dan mengganggu konsentrasi guru 
maupun siswa 

4. Pengamat melakukan pengamatan secara teliti terhadap interaksi siswa-siswa, 
siswa-bahan ajar, siswa-guru, siswa-lingkungan lainnya, dengan menggunakan 
instrumen pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya dan disusun bersama-sama 

5. Pengamat hams dapat belajar dari pembelajaran yang berlangsung dan bukan untuk 
mengevalusi guru. 

6. Pengamat dapat melakukan perekaman melalui video camera atau photo digital 
untuk keperluan dokumentasi dan bahan analisis lebih lanjut dan kegiatan 
perekaman tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. 

7. Pengamat melakukan pencatatan tentang perilaku belajar siswa selama 
pembelajaran berlangsung, misalnya tentang komentar atau diskusi siswa dan 
diusahakan dapat mencantumkan nama siswa yang bersangkutan, terjadinya proses 
konstruksi pemahaman siswa melalui aktivitas belajar siswa. Catatan dibuat 
berdasarkan pedoman dan urutan pengalaman belajar siswa yang tercantum dalam 
RPP. 

3). Tahapan Refleksi (See). Tahapan ketiga merupakan tahapan yang sangat penting 

karena upaya perbaikan proses pembelajaran selanjutnya akan bergantung dari 

ketajaman analisis para perserta berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan refleksi dilakukan dalam bentuk 

diskusi yang diikuti seluruh peserta Lesson Study yang dipandu oleh kepala sekolah 

atau peserta lainnya yang ditunjuk. Diskusi dirnulai dari penyampaian kesan-kesan guru 

yang telah mempraktikkan pembelajaran, dengan menyampaikan komentar atau kesan 

mum maupun kesan khusus atas proses pembelajaran yang dilakukannya, misalnya 

mengenai kesulitan dan pernasalahan yang dirasakan dalam menjalankan RPP yang 

telah disusun. 

Selanjutnya, semua pengamat menyampaikan tanggapan atau saran secara bijak 

terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan (bukan terhadap guru yang 

bersangkutan). Dalam menyampaikan saran-saranya, pengamat h a m  didukung oleh 

bukti-bukti yang diperoleh dari hasil pengamatan, tidak berdasarkan opininya. Berbagai 

pembicaraan yang berkembang dalam diskusi dapat dijadikan umpan balk bagi seluruh 

peserta untuk kepentingan perbaikan atau peningkatan proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, sebaiknya seluruh peserta pun memiliki catatan-catatan pembicaraan yang 

berlangsung dalam diskusi. 



Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara terus menerus, seperti yang 

digambarkan berikut ini: 

'PLAN 

Femralkolabora<~,  
Seorangguru 

~ : : e ~ e r u ~ a t m a k ~ r ~  
melakranakan 

pernbelajaran yang 
pcmbclajaranyang 

b~,,,",.Il ,,add SI5W.i 
berpusaq pada5:cwa 

berbesis permasalahan 
s e m e n t a r a g u ~ u  lam 

d l  kelas 
rneneobsenms~ 

mk.twttas belajar ~ i s . . w a  -\ Dengan prrnsip 

k o l e ~ a l R a s , ~ e r a r a  -. - 
~kolabun a\i 

mereflcksihan 
rfekIivrt,r 

pernbelajaran dan 
sal~nebelajar 

Garnbar 2. Siklus Pembelajaran dalam Lesson Study 

E. Kerangka Berfikir 

Lesson Study merupakan salah satu model pembinaan profesi pendidik melalui 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan pada 

prinsippsrinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. 

Tujuan Lesson Study adalah : (a) memperoleh pemahaman yang l e b i  baik tentang 

bagaimma siswa belajar dan guru mengajar; (b) memperoleh hasil-hasil tertentu yang 

bermanfaat bagi para guru lainnya dalam melaksanakan pembelajaran; (c) 

meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inkuiri kolaboratif. (d) 

membangun sebuah pengetahuan pedagogis, dimana seorang gum dapat menimba 

pengetahuan dari guru laimya. Dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lesson 

study, akan memberikan banyak manfaat bagi para dosen, antara lain: (a) dosen dapat 

mendokumentasikan kemajuan ke janya, (b) dosen dapat memperoleh urnpan balik 

dari anggotakomunitas lainnya, dan (c) dosen dapat mempublikasikan dan 

mendiserninasikan ha i l  akhir dari Lesson Study. Jika dosen yang melaksanakan 

Lesson Study dengan keikhlasan dan sepenuh hati maka dosen akan semakin 

profesional, serta proses dan hasil pembelajaran mahasiswa akan semakin baik. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. hncangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (eksposfacto), yaitu mendeskripsikan 

data apa adanya yang bcrkenaan dengan : 

1. persepsi dan pemahaman dosen terhadap konsep dan implementasi lesson study. 

2. kualitas pembelajaran dosen yang telah melaksanakan lesson study yang dirasakan oleh 

mahasiswa. 

3. hambatan-hambatan apa yang dirasakan dosen dalam mengi1~1plemen:asikan lesson  stud^. 

4. Usaha-usaha apa yang dapat dilakukan dosen untuk menjaga keberlanjutan lessson 

study untuk masa-masa yang akan datang. 

E. Lckasi dan Subjek Penclitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Ncgeri Padang pada semcstcr Juli - Desember 2012. Subjek penelitian adalah 

dosen dan mahasiswa FMIPA UNP yang yang telah mengikuti kegiatan Lesson Study (LS) 

tahun 2009 - 20 1 1 seperti disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Distribusi Jumlah Dosen dm Kelas Open Lesson Dalam Kegiatan Lesson Study 
di FMIPA UNP Tahun 2009 -201 1 

Dari populasi yang terscdia diambil sampcl dcngan mcnggunakm tcknik proporsional 

stratiJied random sampling yang terlebih dahulu menentukan ukaran sampel menggunakan 

runzus sebagai rnana dikemukakan ole11 Umar (2005 : 78) sebagai berikut: 



dengan: n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = ililai kritis yang diinginkan 

selanjutnya, untuk menentukan ukuran sampel masing-masing strata, digunakan rumus: 

dengan: ni = ukuran sampel pada strata kc i 

N, = ukuran populasi pada strata ke i 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

i = 1, 2, ..., k 

k = banyaknya strata. 

Jumlah sanlpeVsubjek pcnelitian ditetapkan sebanyak 96 orang yang terdiri dari 36 orang 

dosen dan 60 orang mahasiswa mewakili Jurusan Matematika, Fisika, Kirnia, dan Biologi 

Distribusi sarnpel seperti disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Distribusi Sampel Penelitian 

UNSUR MAHA 

D. Instrumen dan Teknik Pengolaharr Data 

1. Instrumen Penelitian 

Mclalui kegiatan penelitian ini dijaring sebanyak 4 jenis data, yaitu data tentang: 



a. persepsi dan pemahaman dosen terhadap konsep dan implementasi lesson 

study, diungkap dengan menggunakan angket yang diisi oleh dosen model dan 

observer, yang terdiri dari: 

1) Sosialisasi Lesson Study , teridiri dari 5 butir pernyataan 

2) Tahap Perencanaan Lesson Study (Plan), terdiri dari 7 butir pernyataan 

3) Tahap Implementasi Rencana Lesson Study (Do), terdiri dari 8 butir 

pernyataan untuk dosen model dan 13 butir pernyataan untuk observer 

4) Tahap Diskusi Refleksi Lesson Study (See), terdiri dari 6 butir 

pernyataan untuk dosen model, dan 7 pernyataan untuk observer) 

b. kualitas pembelajaran dosen yang telah melaksanakan LS yang dirasakan oleh 

mahasiswa, diungkap dengan angket yang diisi oleh mahasiswa, yang terdiri 

dari 18 butir pernyataan. 

c. hambatan-hambatan apa yang dirasakan dosen dalam mengimplementasikan 

LS, diungkap dengan angket terbuka yang diisi dosen model dan observer. 

d. Usaha-usaha apa yang dapat dilakukan dosen untuk menjaga keberlanjutan LS 

untuk masa-masa yang akan datang, diungkap dengan angket terbuka yang 

diisi oleh dosen model dan observer. 

Angket berisi pernyataan-pernyataan dengan lima kategori jawaban yang 

menggunakan skala Likert, yaitu: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju 

(TS), 3 = Ragu-ragu (R), 4 = Setuju (S), clan 5 = Sangat Setuju (SS). 

2. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan teknik statistika deskriptif, 

diinterpretasikan, dan disimpulkan. 

a. Untuk mengungkap persepsi dan pemaharnan dosen terhadap konsep dan 

implementasi LS, digunakan teknik persentase, yaitu: 

dengan: I = indikator pengungkap persepsi dan pemahaman dosen terhadap 

konsep dan implementasi lesson study 

S = Jumlah skor yang diberikan oleh semua responden 

SI = Skor ideal = pilihan tertinggi (5) x jumlah butir x jumlah responden 

Kemudian, I diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria berikut: 



0% I I 5 20% : sangat kurang 

20% < I I 40% : kurang 

40% < I 5 60% : sedang 

60% < I 1 80% : baik 

80% < I I 100%: sangat baik 

Selanjutnya, Untuk memperoleh informasi yang dalarn tentang persepsi dan 

yenlahan~an dosen terhadap konsep dan in~plementasi LS, maka setiap butir 

pemyataan dihitung rata-rata (F)  jawaban semua responden dan selanjutnya 

dilakukan interpretasi dengan menggunakan kriteria berikut: 
-. - 

0 I F I 1 : sangat kurang 

1 < T 5 2 : kurang 

2 < x  1 3  :sedang 

3  < 2 1 4 : baik 

4 < 2 I 5 : sangat baik 

b. Untuk mengungkap kualitas pembelajaran dosen yang telah melaksanakan LS 

yang dirasakan oleh mahasiswa, menggunakan analisis yang sarna seperti 

bagian a. 

c. Untuk mengungkap hambatan-hambatan apa yang dirasakan dosen dan usaha 

yang dilahwkan dosen dalam mengimplementasikan dan menjaga keberlanjutan 

LS, dilakukan dengan cara mendeskripsikan jawaban dari seluruh responden 

yang diberikan pada angket terbuka. 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Persepsi dan Pemahaman Dosen Terhadap Konsep dan Implementasi Lesson 

Study 

Persepsi dan pemahaman dosen terhadap konsep dan implementasi lesson study 

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Persepsi dan Pemahaman Dosen Terhadap Konsep dan Implementasi Lessoiz 
Study 

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dosen FMIPA UNP yang terlibat dalam 

kegiatan LS telah benar-benar memahami konsep dan cara mengimplentasikan LS. Hal ini 

dibuktikan dengan persepsi dan pemahaman dosen tentmg teori LS yang diperoleh dari 

kegiatan sosialisasi tergolong sangat baik, selain itu pemahaman dosen tentang tahapan- 

tahapan implementasi LS (plan, do, see) serta apa yang harus dilakukan dan apa yang 

diharapkan dari setiap tahapan tersebut juga tergolong sangat baik. 

Jika dibandingkan dua kelompok antara doscn modcl dan obscrvcr, maka pcrscpsi 

dosen model dalam memahami dan mengimplementasikan LS lebih baik dari pada dosen 

yang berperan sebagai observer. Pada setiap indikator, persentase persepsi dosen model 

lebih tinggi dibandingkan observer, dan yang cukup besar perbedaannya adalah pada 

tahapan implementasi LS. Dosen FMIPA UNP yang berperan sebagai dosen model 

merasakan 86,94% (sangat baik) dalam ha1 memahami dan mengimplementasikan apa-apa 

yzng hams dilakukannya dalam tahapan do (pelaksanaan pembelajaran), sedangkan dosen 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

L 

Indikator 

Sosialisasi Lesson Study 

Tahap Perencanaan Lesson Study 
(Plan) 
Tahap Implementasi Rencana 
Lesson St* (Do) 
Tahap Diskusi Refleksi Lesson 
Study (See) 

PersepsiIPemahaman 
("! ) 

Dosen 
Model 
88,89 

8991 

86,94 

88,89 

Kriteria 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Observer 

85,OO 

8190 

7934 

85,57 

Kriteria 

Sangat Baik 

Sangat Raik 

Baik 

Sangat Baik 



yang berperan sebagai observer merasakan 79,54% (baik) dalam ha1 memaharni dan apa- 

apa yang hams dilakukannya ketika tahapan do (pelaksanaan pembelajaran). 

Secara lebih rinci, berikut ini diuraikan persepsi dosen FMIPA UNP untuk setiap 

butir pernyataan pada masing-masing tahapan lesson study. 

1. Persepsi Dosen terhadap Pcmahaman Konscp Lesson Study Melalui Kcgiatan 
Sosialisasi Lesson Study. 

Pada awal program kegiatan lesson study di FMPA UNP (2009), semua dosen 

FMPA UNP mendapatkan sosialisasi tentang lesson study dengan nara sumber dosen 

FMIPA Universitas Pendidik= Indonesia (UPI) yang telah berpengalaman dan telah 

lebih dahulu mengimplementasi LS di universitasnya. Disarnping itu setiap awal tahun 

program, dosen-dosen FFvflPA UNP yang telah mengimplementasikan LS berbagi 

pengalaman dengan dosen lainnya, dengan tujuan agar semua dosen memaharni 

konsep dan cara mengimplcmentasikan LS. Dari kcgiatan-kcgiatan terscbut, dijaring 

informasi tentang persepsi dosen dalam memahami konsep LS yang hasilnya seperti 

terlil~at pada Gambar 1 berikut ini. 

Oserver 

Gambar 3. Pcrscpsi dan Pcmahaman Dosen Terhadap Konsep dan Implementasi 
Lesson Study Melalui Sosialisasi Lesson Study 



Sumbu horizontal dari Gambar 1 di atas menujukkan butir-butir peryataan yang diisi 

oleh responden yang keterangannya dapat dilihat pada Lampiran 1. Hal-ha1 yang 

diperoleh dari Gambar 1 di atas adalah: 

a. Dosen FMIPA UNP yang terlibat dalam kegiatan lesson study telah mengerti 

dengan sangat baik tujuan dan proses LS sebelurn mulai kegiatan LS. Dalam ha1 

ini pemahaman tujuan LS oleh dosen model lebih baik dari pada dosen sebagai 

observer. Namun sebaliknya, pemahaman dosen observer tentang proses LS lebih 

baik dari pada dosen model. 

b. Dosen FMIPA UNP yang terlibat dalam kegiatan LS, meyakini bahwa materi 

sosialisasi LS mampu memotivasi dosen dalam mengimplementasikan LS, bahkan 

dosen observer memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam mengimplementasikan 

LS dibandingkan dosen model. 

c. Dosen FMIPA UNP yang terlibat dalarn kegiatan LS, menyakini dengan sangat 

baik bahwa implementasi LS dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

membelajarkan mahasiswa. 

2. Persepsi Dosen Terhadap 1mp:ementasi Lesson Study Melalui Tiga Tahapan 
(Plan, Do, dan See) 

a. Tahap Perencanaan Lesson Study (Plan) 

Sebagaimana diuraikan sebelurnnya, bahwa tahapan plan merupakan kegiatan 

merencanakan pcmbclajaran mclalui kolaborasi antar dosen. Bcrbagai ha1 yang 

dihasilkan dalam plan dan dampaknya terhadap perencanaan dan perangkat 

pembelajaran. Gambar 2 menggambarkan persepsi dosen model dan observer 

terhadap kegiatan dan dampak yang dirasakan dari kegiatan Plan. 

Gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa dosen FMIPA UNP yang terlibat 

dalam LS memahami dengan sangat baik kegiatan-kegiatan dalam Plan dan sangat 

merasakan dampaknya dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih 

berkualitas. Untuk setiap butir pernyataan, persepsi dosen model terhadap 

pemahaman kegiatan yang dilakukan dalam plan dan darnpaknya terhadap kualitas 

perencanaan pembelajaran lebih baik dari pada persepsi dosen sebagai observer. 



HI Oserver 

Gambar 4. Persepsi dan Pemahaman Dosen Terhadap Implementasi Tahap Perencanaan 
Lesson Study (Plan) 

I lal-ha1 yang dapat diperoleh dari Gambar 2 di atas adalah sebagai berikut: 

1) Baik dosen model maupun observer telah memfokuskan kegiatan LS 

berdasarkan suatu permasalahan pembelajaran yang dialami mahasiswa. 

2) Dalam kegiatan plan, dosen model merasa sangat memperoleh masukan 

berharga dalam dishsi  penyusunan perangkat pembelajaran, yang disampaikan 

oleh para observer. 

3) Dosen model merasa telah marnpu mengembangkan bahan ajar, lembar 

kegiatan mahasiswa, dan media pembelajaran yang lebih menantang melalui 

kolaborasi dengan para observer (ternan sejawat). 

4) Dosen model telah mampu mengembangkan lembar observasi kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan focus permasalahan pembelajaran. 

b. Tahap Implementasi Rencana Lesson Study (Do) 

Tahap implementasi rencana lesson study (do) merupakan tahapan 

implementasi perencanaan pembelajaran. Dalam ha1 ini, seorang dosen yang telah 

disepakati sebagai dosen model mengimplementasikan perencanaan pembelajaran 

dalam kelas riil, sedangkan dosen lain sebagai anggota tim berperan sebagai 

observer. 



Hal-ha1 yang dirasakan dosen model terhadap dampak kegiatan do seperti 

terlihat pada Garnbar 3  berikut ini. 

Gambar 5. Dampak Kegiatan Do yang Dirasakan Dosen Model 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa dosen model telah memahami dan 

mendapatkan manfaat sangat baik dari kegiatan do, kecuali pada butir 5  dan 6 

berada pada kategori baik. Artinya adalah bahwa dosen model mampu 

mengidentifikasi dan membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar 

berada pada kategori baik. Sedangkan untuk butir lainnya berada pada kategori 

sangat baik, yaitu: 

1) Dosen model merasa sangat tidak terganggu oleh observer saat open class. 

2) Dosen model mampu dengan baik memfasilitasi mahasiswa berdiskusi saat 

open class. 

3 )  Dosen tidak mendominasi perkuliahan melalui ceramah saat open class, dan 

dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan 

pertanyaan. 

4) Dosen mampu menyesuaikan rencana penlbelajaran dengan kondisi nyata di 

kelas. 

5 )  Dosen merasa target pembelajaran ketika open class telah tercapai. 

Selanjutnya, hal-ha1 yang dirasakan oleh dosen yang berperan sebagai 

observer terhadap dampak kegiatan do seperti terlihat pada Gambar 4 berikut ini. 



Gambar 6. Dampak Kegiatan Do yang Dirasakan Oleh Observer 

Dari Gambar 4 di atas, terlihat bahwa sebagai observer dosen FMIPA UNP 

secara umum telah menjalankan perannya secara sangat baik. Hal ini ditunjukkan 

bahwa sebagai observer dosen tidak melakukan intervensi, tidak keluar masuk 

ruangan, dan tidak berbicara sesama observer selama perkuliahan berlangsung. 

Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa untuk butir 5 

(observer memfokuskan pengamatan pada kegiatan belajar mahasiswa) tergolong 

sangat baik, namun pada butir 12 (observer memfokuskan pengamatan pada 

kegiatan dosen dalam perkuliahan) tergolong baik. Jadi walaupun dalan monsep 

LS para observer memfokuskan pengatarnan pada kegiatan belajar mahasiswa, 

dosen FMIPA UNP yang berperan sebagai observer juga berkeinginan untuk 

mendapatkan faka tentang kegiatan dosen dalam perkuliahan. Hal ini didasari agar 

ketika merefleksi observer dapat mengaikatan antara aktivitas mahasiswa dan 

aktivitas dosen model. 

Sesuatu ha1 yang ditemui kontradiksi adalah bahwa menurut dosen model 

bahwa selama perkuliahan dosen tidak mendominasi perkuliahan melalui metode 

ceramah, namun observer berpendapat bahwa dosen mendominasi perkuliahan 

melalui cerarnah selama perkulihan. Dilain pihak, observer berpendapat bahwa 

selama perkuliahan dosen model memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

berdiskusi dan mengajukan pertanyaan, selain itu dosen model juga membantu 

mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Semua ini merupakan 
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bukti bahwa dosen model tidak mendominasi perkuliahan dengan ceramah selarna 

open class berlangsung. 

c. Tahap Diskusi Refleksi Lesson Study (See) 

Setelah tahapan do, dosen model dan observer melakukan tahapan refleksi, 

yakni diskusi tentang pembelajaran yang baru dilaksanakan. Adapun persepsi dosen 

model terhadap kegiatan refleksi seperti terlihat pada Gambar 5 berikut ini. 

Gambar 7. Persepsi Dosen Model Terhadap Kegiatan Reflcksi 

Berbagai ha1 yang dapat diperoleh dari Gambar 5 di atas adalah dosen model 

merasakan bahwa: 

1) sardkomentar yang disampaikan observer berdasarkan temuan aktivitas 

pembelajaran yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran (do). 

2) observer tidak menghakiminya saat dishwsi refleksi. 

3) dengan diskusi refleksi dosen model memperoleh masukan berharga dari 

observer untuk perbaikan kuliah berikutnya. 

4) Sangat setuju untuk menerapkan hasil refleksi pada perkuliahan berikutnya. 

5) Setuju melaksanakan kegiatan LS sekaligus sebagai penelitian tindakan 

6) Akan selalu melaksanakan kegiatan LS pada masa yang akan datang. 



Sedangkan persepsi observer terhadap kegiatan refleksi seperti terlihat pada 

Gambar 6 berikut ini. 

Gambar 8. Persepsi Observer Terhadap Kegiatan Refleksi 

Gambar 6 memperlihatkan bahwa observer sangat setuju bahwa hal-ha1 

berikut telah terjadi dalam kegiatan refleksi: 

1) Sardkornentar yang disarnpaikan para observer berdasarkan temuan selama 

kegiatan pembelaj aran (do). 

2) Observer merasa tidak menghakimi dosen saat refleksi. 

3) Observer memberikan masukan berharga saat diskusi refleksi untuk perbaikan 

perkuliahan berikutnya. 

4) Motivasi observer untuk menjadi dosen model cukup baik. 

5) Observer memperoleh inspirasi untuk n~eningkatkan mutu perkuliahannya 

6) Observer merasa sangat setuju akan menerapkan hasil refleksi pada 

perkuliahannya 

7) Observer sangat berkeyakinan untuk tetap melaksankan kegiatan LS pada masa 

yang akan datang. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dosen FMJPA UNP yang 

terlibat dalam kegiatan LS telah iiiemiliki persepsi dan pemahaman yang sangat baik 

terhadap konsep dan implementasi LS. Hal ini terlihat dari aktivitas dosen, baik sebagai 

dosen model maupun observer telah mampu melaksanakan tahapan-tahapan LS (plan, do, 



dan see) dengan sangat baik sesuai dengan aturan-aturadteori yang telah diuraikan pada 

landasan teori. 

B. Persepsi Mahasiswa Terhadap Kualitas Perkuliahan yang Berbasis Lesson Study 

Persepsi mahasiswa terhadap kualitas perkuliahan yang berbasis LS adalah seperti 

terlihat pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Persepsi Mahasiswa Terhadap Kualitas Pembelajaran yang Telah 
Mengimplementasikan Lesson Study 

No 

'. 
2. 

3- 

4. 

5- 

6 .  

7- 

8- 

9. 

lo- 

12. 

13. 

14. 

15. 

6. 

17- 

18. 

Pernyataan 

Saya merasa tidak terganggu oleh dosen pengamat di dalam 
kelas karena perkuliahan menantang saya untuk berpikir. 

Saya menyenangi perkuliahan yang diobservasi (open lesson). 

Saya menyukai materi yang dibahas 

Saya menyukai cara penyampaian materi 

Saya selalu bersemangat saat mengikuti perkuliahan 

Saya merasa kurang termotivasi untuk mengikuti perkuliahan 

Saya memperoleh kesempatan untuk berdiskusi dengan 
teman. 

Saya memperoleh perhatian dosen ketika saya mengalami 
kesulitan belajar. 

Saya tidak canggung mengemukakan pendapat. 

Saya memperoleh kesempatan mengajukan pertanyaan. 

Saya terinspirasi untuk berpikir lebih lanjut oleh media 
pembelajaran yang digunakan. 

Saya lebih mudah memahami materi yang disajikan dalam 
perkuliahan. 

Saya termotivasi untuk mempelajari materi perkuliahan 
tersebut lebih lanjut. 

Saya ingin selalu mempelajari materi perkuliahan agar dapat 
berdiskusi dalam kelas. 

Terdapat peningkatan kualitas metode pembelajaran yang 
dilakukan dosen. 

Terdapat peningkatan kualitas media pembelajaran yang 
dilakukan dosen. 

Adanya dosen pengamat akan meningkatkan kualitas 
perkuliahan 

Pembelajaran yang dilakukan dosen lebih banyak melibatkan 
kegiatan mahasiswa. 

Rata- 
rata 
3-93 

3-74 

4.15 

4.1 1 

4.22 

2-4 

4.26 

3.81 

3.78 

4.15 

3.89 

4.04 

4.04 

4.15 

4.00 

4.04 

3.78 

4.30 

Katerogi 

Baik 

Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Kurang 

Sangat Baik 

Baik 

Baik 

Sangat Baik 

Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Baik 

Sangat Baik 



Tabel 4. memperlihatkan bahwa berdasarkan angket yang diedarkan , skor yang terendah 

yang diperoleh adalah mahasiswa tidak termotivasi mengikuti perkuliahan (2,41 = 

h a n g )  artinya mahasiswa ternlotivasi terhadap cara penyarnpaian materi melalui 

kegiatan lesson study (4,ll = sangat baik), sehingga materi yang dibahas juga disukai 

mahasiswa (4,15 = sangat baik), dan mahasiswa merasa termotivasi untuk mendalami 

perkuliahan lebih lanjut ( 4,04 = sangat baik). Melalui angket dapat diungkapkan bahwa 

pembelajaran dosen ~iielalui kegiatan open lesson disenangi mahasisw-a (3,74=baik). 

Alasan mahasiswa menyenangi kegiatan pembelajaran dosen tergambar pada jawaban 

pertanyaan angket berikutnya yaitu karena pembelajaran yang diikuti mahasiswa ; a) lebih 

melibatkan mahasiswa (4,30 = sangat baik), sehingga mahasiswa ; b) bersemangat 

mengikuti perkuliahan (4,22 = sangat baik) ; dan c) mempunyai kesadaran untuk belajar 

dulu sebelurn perkuliahan (4,15 = sangat baik) ; Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 

dosen telah d) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya (4,15 = sangat 

baik) ; e) memberi kesempatan berdiskusi (4,26 = sangat baik) ; sehingga f )  mahasiwa 

menjadi tidak canggung berpendapat (3,78 = baik) ; g) mahasiswa merasa lebih 

diperhatikan cara belajarnya oleh dosen (3,81= baik) ; h) mahasiswa merasa lebih mudah 

memahami materi perkuliahan (4,04 = sangat baik) ; i) Menurut mahasiswa dalarn 

kegiatan Lesson Study dosen berusaha menggunakan media yang bervariasi (4,04 = sangat 

baik) ; sehingga j) mahasiswa terinspirasi oleh media yang digunakan (3,89 = baik); 

Dalam kegiatan open lesson dihadiri oleh observerlpengamat , ditanggapi oleh 

mahasiswa secara positif karena dapat memberikan kostribusi terhadap peningkatan mutu 

pembelajaran( 4,30 = sangat baik. Grafik pada Gambar 7. memperlihatkan bahwa skor 

rata-rata tertinggi persepsi mahasiswa terhadap lesson studi adalah pembelajaran lebih 

melibatkan mahasiswa (4,30 = sangat baik) 



Gambar 9. Grafik Kecendrungan Persepsi Mahasiswa Terhadap Lesson Study 

C. Hambatan-Hambatan Yang Dirasakan Dosen Dalam Mengimplementasikan 

Lesson Study 

Disamping dengan menggunakan angket tertutup terhadap dosen-dosen, 

mahasiswa dan unsur-unsur pimpinan juga dilakukan wawancara tentang hambatan- 

hambatan yang ditemui dalam mengimplementasikan lesson Study. Secara umum 

hambatan-hambatan yang dirasakan adalah : 

1. Banyaknya beban kerja dosen sehingga pada saat open kelas dan refleksi jumlah 

observer yang hadir tidak banyak. Pada umurnnya 2 atau 3 orang, sehingga dosen 

model tidak banyak mendapatkan masukan pada saat refleksi . Untuk mengatasinya 

diusulkan kepada jurusadprodi agar dosen yang akan ikut dalam kegiatan open 

lesson dan refleksi terbebas dari kegiatan lain, atau diadakan pada saat jadwal rapat 

rutin jurusan 

2. Masih lemahnya komitmen sebagian pimpinan jurusan /program studi. Sehingga keikut 

sertaan dalam kegiatan Open Lesson dan refleksi 
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berkembang adalah agar disiapkan jadwal kegiatan lesson studi, dan mengingatkan 

pimpinan pada saat open lesson dan refleksi dilakukan agar dapat dihadiri. 

3. Belum tumbuhnya kesadaran sebagian besar staf pengajar untuk melaksanakan Lesson 

Study. Karena hasil Lesson Study belum diakui sebagai hasil penelitian Ikarya ilmiah 

untuk pemenuhan angka kredit untuk kegiatan B serta Beban Kerja Dosen (BKD) 

untuk kegiatan penelitian. Disamping itu belum adanya reward yang memadai bagi 

pelaksana Lesson Study. Usulan yang muncul diantaranya adalah agar Fakultas 

menyediakan dana yang memadai untuk pengembangan Lesson Study, dan kegiatan 

Lesson Study dijadikan sebagai kegiatan Penelitian yang dapat digunakan sebagai 

angka kredit bidang B dan dapat memenuhi BKD untuk kegiatan penelitian 

D. Usaha-Usaha Yang Dapat Dilakukan Dosen Untuk Menjaga Keberlanjutan 

Lessson Study 

Dana hibah Lesson Study dari Dikti untuk FMIPA Universitas Negeri Padang 

selarna 3 tahun (2009-20 1 1) telah berakhir pada tahun 201 1. Agar kegiatan Lesson Study 

masih tetap berkembang di Universitas Negeri Padang dan sekolah-sekolah di Sumatera 

Barat, berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan civitas akadeka FMIPA UNP, 

dimunculkan beberapa usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah seperti ; 

1. Dilakukan sosialisasi, desimininasi dan implementasi kepada fakultas non MIPA dan 

wakil satuan pendidikan pada SMPISMA dan forum MGMP. Yang belurn mengenal 

Lesson Study dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan dana 

bersama antara sekolah dan jurusanlprodi di Fakultas MIPA 

2. Fakultas MIPA UNP sendiri, diharapkan, masih tetap melaksanakan kegiatan Lesson 

Study pada tahun tahun mendatang dengan menggunakan dana DIPA Fakultas. 



BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat di simpulkan sbb : 

1. Persepsi dan pemahan~an dosen terhadap konsep dan in~plementasi lesson study 

berada pada kategori antara baik dan sangat baik dengan rentang skor antara 79 - 90 

2. Persepsi mahasiswa terhadap Lcalitas perkuliahan yang berbasis lesson study, juga 

berada pada kategori antara baik dan sangat baik dengan rentang skor antara 3,7 - 4,3 

3. Hambatan-hambatan apa yang dirasakan dosen dalam mengimplementasikan lesson 

study, diantaranya adalah : a) banyaknya beban kerja dosen sehingga pada saat open 

kelas dan refleksi jumlah observer yang hadir tidak banyak; b) masih lemahnya 

komitrnen sebagian pimpinan jurusan /program studi ; c)  belum tumbuhnya kesadaran 

sebagian besar staf pengajar untuk melaksanakan Lesson Study dengan baik. 

4. Usaha usaha apa yang dapat dilakukan dosen untuk menjaga keberlanjutan lessson 

study untuk masa-masa yang akan datang seperti : a) dilakukan sosialisasi, 

desimininasi dan implementasi kepada fakultas non MIPA dan wakil satuan 

pendidikan pada SMPISMA dan forum MGMP. Yang belum mengenal Lesson Study 

dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan dana bersama antara 

sekolah dan jurusanlprodi di Fakultas MIPA ; b) Fakultas MIPA UNP sendiri, 

diharapkan, masih tetap melaksanakan kegiatan Lesson Study pada tahun tahun 

mendatang dengan menggunakan dana DIPA Fakultas. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, dikemukakan beberapa saran, yaitu : 

1. Lesson Study, ternyata sangat bermanfaat dalam meningkatkan profesionalitas guru 

dan melatih kebiasaan siswa untuk menjadi individu pembelajar, oleh sebab itu pertu 

ditumbuhkembangkan. Dalam menjaga keberlanjutannya di tingkat jurusan dan 

fakultas, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari seluruh civitas akademika 

FMIPA UNP. 

2. Beberapa kendala yang ditemui seperti pengaturan jadwal perkuliahan yang tidak 

berdempet dengan kegiatan Lesso Study, perlu dia 

kuliah dengan meluangkan waktu untuk kegiatan les 
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Lampiran 1: Kuesioner Lesson Study bagi Dosen Model 

Berilah contreng pada kolom yang sesuai STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak 
Setuju), Ragu-ragu (R), S (Setuju), SS (Sangat Setuju) 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

STS Pernyataan 
Sosialisasi Lesson Study 

Saya mengerti tujuan Lesson Stu.dy (LS) 
sebelum mulai kegiatan Lesson Study. 
Saya mengerti proses Lesson Study (LS) 
sebelum mulai kegiatan Lesson Study. 
Materi Sosialisasi Lesson Stu,dy membantu 
saya memahami Lesson Study. 
Penyampaian materi Sosialisasi Lesson 
Study memotivasi saya 
mengimplementasikan Lesson Study. 
Saya meyakini bahwa implementasi 
Lesson Study dapat meningkatkan 
kemampuan saya dalam membelajarkan 
mahasiswa 
Tahap Perencanaan Lessolz Study 
(PLAN) 
Saya memfokuskan kegiatan Lesson Study 
berdasarkan suatu permasalahan 
pembelajaran yang dialami mahasiswa 
Saya memperoleh masukan berharga 
dalam diskusi penyusunan perangkat 
pembelajaran (RPP, LKM, Media, Lembar 
Observasi) melalui kolaborasi dengan 
teman sejawat. 
Saya dapat mengembangkan bahan ajar 
yang lebih menantang melalui kolaborasi 
dengan teman sejawat. 
Saya dapat mengembangkan Strategi 
pembelajaran yang lebih menantang 
melalui kolaborasi dengan teman sejawat. 
Saya dapat mengembangkan Lembar 
Kerja Mahasiswa (LKM) yang lebih 
menantang melalui kolaborasi dengan 
teman sejawat. 
Saya dapat mengembangkan Media 
Pembelajaran yang lebih menantang 
melalui kolaborasi dengan teman sejawat. 
Saya dapat mengembangkan Lembar 
Observasi kegiatan pembelajaran yang 
sesuai dengan fokus permasalahan 
pembelajaran. 

TS R S SS 



No 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Pernyataan 
T a h a p  Implementas i  Rencana  Lesson 
Study (DO) 
Saya tidak merasa terganggu oleh observer 
saat  open lesson. 
Saya dapat menfasilitasi mahasiswa 
berdiskusi saat  open lesson. 
Saya tidak mendominasi perkuliahan 
melalui ceramah saat  open lesson. 
Saya memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mengajukan 
pertanyaan. 
Saya mampu mengidentifikasi mahasiswa 
yang mengalami kesulitan belajar. 
Saya dapat membantu mahasiswa yang 
mengalami kesulitan dalam pembelajaran 
Saya dapat menyesuaikan rencana 
pembelajaran dengan kondisi nyata di 
kelas. 
Saya merasa bahwa target pembelajaran 
tercapai. 
T a h a p  Diskusi  Refleksi  Lesson Study 
(SEE) 
Saranikomentar yang disampaikan oleh 
observer dalam diskusi berdasarkan 
temuan aktivitas pembelajaran (do). 
Saya tidak merasa dihakimi saat  diskusi 
refleksi. 
Saya memperoleh masukan berharga dari 
observer saat diskusi refleksi untuk 
perbaikan perkuliahan berikutnya. 
Saya akan menerapkan hasil refleksi pada 
perkuliahan berikutnya. 
Saya melaksanakan kegiatan Lesson Study 
sekaligus sebagai penelitian tindakan. 
Saya akan tetap melaksanakan kegiatan 
Lesson S tudy  pada masa yang akan 
datang. 

STS TS R S SS 



Lampiran 2: Kuesioner Lesson Study bagi Dosen Observer 

Berilah contreng pada kolom yang sesuai STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak 
Setuju), Ragu-ragu (R), S (Setuju), SS (Sangat Setuju) 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Pernyataan 
Sosialisasi Lesson Study 

Saya mengerti tujuan Lesson Study (LS) sebelum 
mulai kegiatan Lesson Study. 
Saya mengerti proses Lesson Study (LS) sebelum 
mulai kegiatan Lesson Study. 
Materi Sosialisasi Lesson Study membantu saya 
memahami Lesson Study. 
Penyampaian materi Sosialisasi Lesson Study 
memotivasi saya mengimplementasikan Lesson 
Study. 
Saya meyakini bahwa implementasi Lesson Study 
dapat meningkatkan kemampuan saya dalam 
membelajarkan mahasiswa 
Tahap Perencanaan Lesson Study (PLAN) 
Kegiatan pembelajaran memfokuskan pada 
permasalahan pembelajaran yang dialami 
mahasiswa 
Saya memberikan masukan berharga dalam 
diskusi penyusunan perangkat pembelajaran 
(RPP, LKM, Media, Lembar Observasi). 
Saya memberikan masukan dalam 
pengembangan bahan ajar agar lebih menantang. 
Saya memberi masukan dalam pengembangan 
strategi pembelajaran agar sesuai dengan fokus 
permasalahannya. 
Saya memberi masukan dalam pengembangan 
Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) agar sesuai 
dengan fokus permasalahannya. 
Saya memberi masukan dalam pengembangan 
Media Pembelajaran agar sesuai dengan fokus 
permasalahannya. 
Saya memberi masukan dalam pengembangan 
Lembar Observasi kegiatan pembelajaran agar 
sesuai dengan fokus permasalahan 
pembelajaran. 
Tahap Implementasi Rencana Lesson Study 
(DO) 
Saya tidak melakukan intervensi selama 
kegiatan perkuliahan. 
Saya tidak keluar masuk ruangan selama 
kegiatan perkuliahan. 

STS TS S R SS 



No 
15. 

- 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 
30. 

31. 

32. 

Pernyataan 
Saya tidak berbicara dengan sesame observer 
saat  kegiatan perkuliahan. 
Saya tidak melakukan intervensi selama 
kegiatan perkuliahan. 
Saya memfokuskan pengamatan pada kegiatan 
belajar mahasiswa selama perkuliahan. 
Saya mengamati bahwa mahasiswa mendapat 
kesempatan berdiskusi saat  open lesson. 
Saya mengamati bahwa dosen mendominasi 
perkuliahan melalui ceramah saat  open lesson. 
Saya mengamati bahwa mahasiswa mendapat 
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. 
Saya mampu mengidentifikasi mahasiswa yang 
mengalami kesulitan belajar. 
Saya mengamati bahwa dosen membantu 
mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam 
pembelajaran 
Saya mengamati bahwa dosen dapat 
menyesuaikan rencana pembelajaran dengan 
kondisi nyata di  kelas. 
Saya merasa bahwa target pembelajaran 
tercapai. 
Saya memfokuskan pengamatan pada kegiatan 
dosen dalam perkuliahan. 
Tahap Diskusi Refleksi Lesson Study (SEE) 
Sarankomentar  yang disampaikan berdasarkan 
temuan selama kegiatan pembelajaran (do). 
Saya merasa tidak menghakimi dosen saat  
diskusi refleksi. 
Saya memberi masukan berharga saat  diskusi 
refleksi untuk perbaikan perkuliahan berikutnya. 
Saya termotivasi untuk menjadi dosen model. 
Saya memperoleh inspirasi untuk meningkatkan 
mutu perkuliahan. 
Saya akan menerapkan hasil refleksi pada 
perkuliahan saya. 
Saya akan tetap melaksanakan kegiatan Lesson 
Study pada masa yang akan datang. 

STS TS R S SS 



Lampiran 3: Kuesioner Lesson Study bagi Mahasiswa 

Nama Mata Kuliah : - 
Nama Dosen 

Berilah contreng pada kolom yang sesuai STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak 
Setuju), Ragu-ragu (R), S (Setuju), SS (Sangat Setuju) 

I  I pengamat di  dalam kelas karena I I I I I  

No 
1. 

Pernyataan 
Saya merasa tidak terganggu oleh dosen 

2. 

3. 
4. 
5 .  

perkuliahan menantang saya untuk 
berpikir. 
Saya menyenangi perkuliahan yang 
diobservasi (open lesson). 
Saya menyukai materi yang dibahas 
Saya menyukai cara penyampaian materi 
Saya selalu bersemangat saat  mengikuti 

6. 

STS 

perkuliahan 
Saya merasa kurang termotivasi untuk 

7. 

8. 

9. 

mengikuti perkuliahan 
Saya memperoleh kesempatan untuk 
berdiskusi dengan teman. 
Saya memperoleh perhatian dosen ketika 
saya mengalami kesulitan belajar. 
Saya tidak canggung mengemukakan 

10. 

TS 

pendapat. 
Saya memperoleh kesempatan mengajukan 

11. 

12. 

13. 

14. 

pertanyaan. 
Saya terinspirasi untuk berpikir lebih lanjut 
oleh media pembelajaran yang digunakan. 
Saya lebih mudah memahami materi yang 
disajikan dalam perkuliahan. 
Saya termotivasi untuk mempelajari materi 
perkuliahan tersebut lebih lanjut. 
Saya ingin selalu mempelajari materi 

15. 

R 

I I perkuliahan agar dapat berdiskusi dalam I  I I I I l  
kelas. 
Terdapat peningkatan kualitas metode 

16. 

17. 

18. 

pembelajaran yang dilakukan dosen. 
Terdapat peningkatan kualitas media 
pembelajaran yang dilakukan dosen. 
Adanya dosen pengamat akan 
meningkatkan kualitas perkuliahan 
Pembelajaran yang dilakukan dosen lebih 
banyak melibatkan kegiatan mahasiswa. 

S SS 



Lampiran 4. DAMPAK PELAKSANAAN LESSON STUDY Kuesioner Untuk Pimpinan Fakultas 

1. Apakah bentuk program kegiatan LS pasca Hibah? 

......................................................................................................................................................................... 

2. Bagaimana pengalokasian dana untuk kegiatan LS pasca hibah? 

......................................................................................................................................................................... 

3. Bagaimana cara Bapaklibu mengetahui kualitas perkuliahan yang dilakukan dosen? 

4. Bagaimana Bapaklibu mengetahui aktivitas dosen terkait dengan pelaksanaan LS di luar 

fakultas? 

5. Bagaimana cara Bapaklibu dalam mengatasi kendala pelaksanaan LS? 

........................................................................................................................................................................ 

6. Apakah selama dua tahun terakhir ini Bapaklibu memperhatikan dosen-dosen yang 

mendiskusikan perangkat-perangkat perkuliahan? 

........................................................................................................................................................................ 
7. Bagaimana bentuk perhatian Bapaklibu terhadap dosen-dosen yang meluangkan waktunya 

dalam memfasilitasi mahasiswa belajar di luar jam perkulihan? Dalam bentuk apa perhatian 

Bapaklibu? 



Lampiran 5. DAMPAK PELAKSANMN LESSON STUDY 
Kuesioner Untuk Dosen 

1. Apakah Bapak/lbu mengetahui lembaga Bapaklibu memiliki program kegiatan LS pasca 

Hibah? Apakah bapaklibu terlibat dalam penyususnan program? 

..................................................................................................................................................................... 

2. Apakah menurut Bapak/ibu dalam melaksanakan LS diperlukan pembiayaan? Jika ada, darimana 

sumbernya? 

3. Kapan Bapaklibu mendikusikan dan mendokumentasi perangkat-perangkat perkuliahan yang 

sesuai dengan bidang kajian bapaklibu! 

........................................................................................................................................................................ 

4. Apakah pimpinan fakultas/jurusan pernah melakukan supervisi kelas pada saat Bapaklibu 

melakukan perkuliahan atau diskusi dengan teman sejawat? 

........................................................................................................................................................................ 

5. Kapan Bapaklibu mendokumentasikan fakta-fakta pembelajaran yang terjadi di kelas? 

........................................................................................................................................................................ 

6. Bagaimanakah Bapaklibu mengetahui mahasiswa menguasai materi pembelajaran? 

........................................................................................................................................................................ 

7. Apakah Bapaklibu terlibat dalam kegiatan LS di luar fakultas? Sebutkan jenis kegaiatannya! 

........................................................................................................................................................................ 

8. Kendala apa yang Bapak/lbu alami dalam melaksanakan lesson study! 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

9. Bagaimana cara Bapaklibu dalam mengatasi kendala pelaksanaan LS tersebut? 



6. Apakah Anda terlibat dalam diskusi dengan sesama mahasiswa mengenai materi pembelajaran? 

Berikan contoh bentuk diskusinya dan berapa kali frekuensinya! 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

7. Apakah Anda terlibat dalam diskusi dengan dosen mengenai materi pembelajaran? Berikan 

contoh bentuk diskusinya! 

8. Apakah dosen Anda meluangkan waktu untuk memfasilitasi belajar di luar jam perkulihan? 

Berapa kali frekuensinya? 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

9. Apakah Anda memperhatikan dosen-dosen mendiskusikan perangkat-perangkat perkuliahan? 

Apa yang Anda ketahui dari diskusi tersebut! 

........................................................................................................................................................................ 


