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PENGANTAR 

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

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Evaluasi Terhadap IrnpIemeniasi Kegialan Lesson study 
Mata PeIajaran Matematika dan IPA SMP di Kota Padang, sesuai dengan Surat 
Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula Universitas Negeri Padang Tahun 
Anggaran 2012 Nomor: 427/UN35.2/PG/20 12 Tanggal 25 Juli 2012. 

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 dalarn peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait d a m  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 dm khususnya peningkatan rnutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutarna kepada pimpinan 1embaga.terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sarnpel 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 sebagaima yang 
dihanpkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

~e*ma kasih. 

1. Padang, Desember 2012 ..' Ketua Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang, 

Dr. -,. Aiw - -.-- . e >exk Bentri, M.Pd. \ 
--..nlr. - - 1~610722 198602 1 002 



ABSTRAK 

Salah satu bentuk pembinaan profesionalitas guru yang dikembangkan secara koolaboratif, 
partisipatif dan berkelanjutan adalah kegiatan Lesson Shrdy. Dalarn kegiatan lesson study, para 
guru akan memerankan diri sebagai guru model, observer, moderator atau notulis, sehingga akan 
terjadi pertukaran pengalaman, ide dan gagasan melalui langkah langkah plan (perencanaan ), 
do (pelaksanaan pembelajaran) dan see (refleksi). Kegiatan lesson study melibatkan unsur guru, 
siswa, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Setiap unsur yang terlibat akan mendapat 
pengalaman yang sangat berharga dari kegiatan lesson study ini. Diharapkan pengalaman yang 
didapat dari kegiatan lesson study ini bermanfaat untuk merubah budaya guru dari pengajaran 
yang berpusat pada guru (teacher centered) menuju pembelajaran yang berorientasi pada 
aktivitas siswa (student centered), dan melatih kebiasaan siswa untuk menjadi individu-individu 
pembelajar. 

Di kota Padang kegiatan lesson study dalam pelajaran Matematika dan IPA SMP telah 
dikembangkan sejak tahun 2007 sampai sekarang. Melalui penelitian ini akan diungkapkan a) 
bagaimana persepsi dan pemahaman guru terhadap konsep dan implementasi lesson study b) 
bagaimana kualitas pembelajaran guru yang telah melaksanakan lesson study c) hambatan- 
hambatan apa yang dirasakan guru dalam mengimplementasikan lesson stucj, d) usaha usaha 
apa yang dapat dilakukan guru untuk menjaga keberlanjutan lessson study untuk masa-masa 
yang akan datang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Lesson Study yang telah disosialisasikan 
oleh Dinas Pendidikan Kota Padang, telah memberikan pemahaman yang baik kepada guru 
tentang konsep dan implementasi Lesson Study. Selain itu Lesson Study sudah dapat dikatakan 
berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pemahaman yang baik kepada 
siswa. 

Kata kunci: Lesson Study, sosialisasi, plan (perencanaan), do (pelaksanaan) dan see (refleksi). 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWT dan berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, pelaksanaan 

dan penulisan laporan penelitian yang berjudul: Evaluasi Terhadap Implementasi Kegiatan 

Lesson Study Mata pelajaran Matematika dan IPA SMP di Kota Padang, telah dapat diselesaikan 

dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan melihat seberapa jauh pelaksanaan 

Lesson Study yang telah dilaksanakan pada mata pelajarn Matematika dan IPA SMP di Kota 

Padang sejak tahun 2007 sampai sekarang. 

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapakan bagaimana persepsi dan pemahaman guru 

terhadap konsep dan implementasi lesson study, kualitas pembelajaran guru yang telah 

melaksanakan lesson study, serta hambatan-hambatan yang dirasakan guru dalam 

mengimplementasikan lesson study dan usaha usaha yang dapat dilakukan guru untuk menjaga 

keberlanjutan lessson study untuk masa-masa yang akan datang. 

Penelitian ini dibiayai oleh dana DIPA Universitas Negeri Padang. Terima kasih penulis 

ucapkan kepada pihak yang telah mendanai penelitian ini, serta pihak Jurusan Fisika FMIPA 

UNP dan pihak Fakultas MIPA yang telah mendukung penelitian ini. Terima kasih juga 

disampaikan kepada guru-guru Matematika dan IPA, siswa, kepala sekolah SMP se-Kota Padang 

dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam penelitian. Semoga hasil yang dipaparkan dalam 

penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta manfaat bagi pengembangan Lesson Study 

dimasa mendatang. 

Padang, 1 1 Desember 20 12 

Tim Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum menggembirakan , terutama 

ditinjau dari kompetensi yang diperoleh peserta didik. Telah banyak upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan, seperti melakukan revisi 

kurikulum secara berkesinambungan, pelatihan-pelatihan, memberdayakan program 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, 

dsb. Akan tetapi peningkatan kualitas pendidikan masih dirasakan berjalan lambat. 

Banyak usaha pemerintah yang telah dilakukan secara intensif, tetapi dalam 

pengemasannya sering tidak sejalan dengan hakikat belajar dan pembelajaran. 

Pembaharuan dalam bidang pendidikan diharapkan seutuhnya hams 

memperhatikan konsepsi belajar dan pembelajaran yang dimulai dari bagaimana siswa / 

belajar dan bagaimana guru membelajarkannya , bukan semata-mata pada hasil belajar. 

Apa bila proses pembelajaran di kelas telah dilakukan secara berkualitas, maka 

diharapkan secara otomatis hasil belajar atau pencapaian kompetensi peserta didik juga 

akan semakin lebih baik. Para guru hendaknya melakukan kajian terhadap materi 

pembelajaran dan strategi-strategi pembelajaran secara sistematis, sehingga dapat 

memfasilitasi siswa untuk belajar . 
Program-program pengembangan profesi pendidik di Indonesia telah banyak 

yang dikembangkan, misalnya Lesson Study (kaji pembelajaran) yang secara teoretis 

seperti yang di kemukakan oleh Pod horsky dan Moore (2006) bahwa Lesson Study 

menyediakan suatu cara bagi guru untuk dapat memperbaiki pembelajaran secara 

sistematis dan berkolaborasi dalam merancang pembelajaran dan mengevaluasi 

kesuksesan strategi-strategi mengajar yang telah diterapkan sebagai upaya meningkatkan 

proses dan perolehan belajar siswa. Dalam proses-proses yang dilakukan, guru bekerja 

sama untuk merencanakan, mengajar, dan mengamati suatu pembelajaran yang 

dikembangkannya secara kooperatif. Sementara itu, seorang guru sebagai guru model 

mengimplementasikan pembelajaran dalam kelas, yang lain mengamati, dan mencatat 



pertanyaan dan pemahaman siswa. Penerapan Lesson Study diharapkan dapat dijadikan 

sebagai wahana untuk menciptakan budaya mengajar guru yang lebih professional. 

Di Padang, kegiatan Lesson Study telah dikembangkan oleh semenjak tahun 

2007 oleh dosen-dosen MIPA Universitas Negeri Padang. Pada mulanya dilakukan 

melalui kegiatan MGMP mata pelajaran Matematika dan IPA SMP secara mandiri dan 

sukarela. Pada tahun 2008 mendapat support dana dari Direktorat Jenderal PMPTK. 

Pada tahun 2009 untuk pengembangan di tingkat SMF' kota Padang di support oleh 

sumber dana dari JICA dan akan berakhir pada tahun 2012. Pengembangan Lesson 

Study dikalangan dosen FMIPA Universitas Negeri Padang telah berjalan semenjak 

tahun 2009- 2011 melalui dana hibah dari Kementrian Pendidikan Tinggi untuk 

meningkatkan kualitas perkuliahan dosen. 

Sebagai evalusi terhadap implementasi Lesson Study bagi guru-guru 

Matematika dan IPA SMP di kota Padang setelah 6 tahun berjalan dipertanyakan 

sejauhmana guru guru pelaksana Lesson Study, dan siswa yang telah mengikuti 

pembelajaran berbasis lesson study merasakan manfaat Lesson Study? Bagaimana usaha 

guru untuk menjaga keberlanjutannya setelah pendanaan dari pemerintah berakhir ? 

pertanyaan- pertannyaan ini lah yang dijadikan sebagai landasan dilaksanakannya 

penelitian ini. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang, dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi dan pemahaman guru terhadap konsep dan implementasi Lesson 

Study. 

2. Bagaimana kualitas pembelajaran guru yang telah melaksanakan Lesson Study yang 

dirasakan oleh siswa. 

3. Hambatan-hambatan apa yang dirasakan guru dalam mengimplementasikan Lesson 

Study. 

4. Usaha-usaha apa yang dapat dilakukan guru untuk menjaga keberlanjutan Lesson 

Study untuk masa-masa yang akan datang. 



C. Tujuan, Luaran dan Konstribusi Penelitian 

Berdasakan perumusan masalah yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan ; 

1. Persepsi dan pemahaman guru terhadap konsep dan implementasi Lesson Study 

2.  Kualitas pembelajaran guru yang telah melaksanakan Lesson Study yang dirasakan 

oleh siswa 

3. Hambatan-hambatan apa yang dirasakan guru dalam mengimplementasikan Lesson 

Study. 

4. Usaha usaha apa yang dapat dilakukan guru untuk menjaga keberlanjutan Lesson 

Study untuk masa-masa yang akan datang 

Sebagai luaran dari kegiatan penelitian ini adalah berupa deskripsi persepsi 

guru tentang konsep dan implementasi Lesson Study, kualitas pembelajaran guru yang 

tgelah melaksanakan lesson study menurut pessepsi siswa, hambatan-hambatan yang 

ditemui guru dalam mengimplementasikan Lesson Study, serta usaha-usaha apa yang 

akan dilakukan guru untuk menjaga keberlanjutan Lesson Study. Secara keseluruhan 

akan dituangkan dalam bentuk artikel yang akan dimuat dalam jurnal ilmiah pendidikan. 

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan konstribusilmanfaat bagi pihak- 

pihak terkait untuk merumuskan kebijakan dalam upaya meningkatkan profesionalitas 

guru dan kualitas proses pendidikan secara keseluruhan. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA. 

A. Konsep Lesson Study 

Konsep dan implementasi Lesson Study pertama kali dikembangkan oleh para 

guru pendidikan dasar di Jepang, yang dalam bahasa Jepang-nya disebut dengan istilah 

kenkyuu jugyo. Keberhasilan Jepang dalam mengembangkan Lesson Study tampaknya 

mulai diikuti pula oleh beberapa negara lain, termasuk di Amerika Serikat yang secara 

gigih dikembangkan dan dipopulerkan oleh Catherine Lewis yang telah melakukan 

penelitian tentang Lesson Study di Jepang sejak tahun 1993. Di Indonesia telah mulai 

disosialisasikan sejak tahun 2002 untuk dijadikan sebagai sebuah model dalam rangka 

meningkatkan proses pembelajaran siswa, namun saat ini telah diterapkan pula pada 

pendidikan menengah dan 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 guru secara kolaboratif dan berkesinambungan, dalam 

merencanakan, melaksanakan, mengobservasi dan melaporkan hasil pembelajaran. 

Lesson Stztdy bukan sebuah proyek sesaat, tetapi merupakan kegiatan terus menerus yang 

tiada henti dan merupakan sebuah upaya untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam 

Total Quality Management, yakni memperbaiki proses dan hasil pembelajaran siswa 

secara terus-menerus, berdasarkan data. Lesson Stud}) 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. Slamet Mulyana (2007) memberikan rutnusan tentang Lesson Study sebagai 

salah satu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara 

kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan pada prinsip-psrinsip kolegalitas dan mutual 

learning untuk membangun komunitas belajar. Sementara itu, Catherine Lewis (2002) 

menyebutkan bahwa: "lesson stzrcly is a sintple idea. Ifyou vvant to improve instruction, 

what could be more obvious than colluborating with f e l l o ~ ~  teachers to plan, observe, 

and reflect on lessons? W11ile it may be u simple idea, lesson stud}) is a complex process, 



supported by collaborative goal setting, carefil 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 belajar dan guru 

mengajar; (2) memperoleh hasil-hasil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh para guru 

lainnya, di luar peserta Lesson Study; (3) meningkatkan pembelajaran secara sistematis 

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

seorang guru dapat menimba pengetahuan dari guru lainnya. 

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

tentang ciri-ciri esensial dari Le.~son Study, yang diperolehnya berdasarkan hasil 

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

panjang. 2) Materi pelajaran yang penting. 3) Studi tentang siswa secara cermat. 4) 

Obsewasi pembelajaran secara lungsung. 

C.  Man faat 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 hal-ha1 terbaik yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran melalui belajar dari para guru lain (peserta atau 

partisipan Lesson Study), (4) belajar tentang isi atau materi pelajaran dari guru lain 

sehingga dapat menambah pengetahuan tentang apa yang harus diberikan kepada siswa, 

(5) mengembangkan keahlian dalam mengajar, baik pada saat merencanakan 

pembelajaran maupun selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran, (6) membangun 

kemampuan lnelalui pembelajaran kolegial, dalam arti para guru bisa saling belajar 

tentang apa-apa yang dirasakan 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 dihadirkannya para pengamat 

(obeserver), pengamatan tentang perilaku belajar siswa bisa semakin detail dan jelas. 

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari Lesson Study, diantaranya: (1) guru dapat 

mendokumentasikan kemajuan kerjanya, (2) guru dapat memperoleh umpan balik dari 

anggotakomunitas lainnya, dan (3) guru dapat mempublikasikan dan mendiseminasikan 

hasil akhir dari Lesson Study. 

D. Penyelenggaraan dan Tahapan Lesson Study 

Terkait dengan penyelenggaraan Lesson Study di Indonesia, Slamet Mulyana 

(2007) mengetengahkan tentang dua tipe penyelenggaraan Lesson Study, yaitu Lesson 

Study berbasis sekolah dan Lesson Study berbasis MGMP. Lesson Study berbasis sekolah 

dilaksanakan oleh semua guru dari berbagai bidang studi dengan kepala sekolah yang 

bersangkutan dengan tujuan agar kualitas proses dan hasil pembelajaran dari semua mata 

pelajaran di sekolah yang bersangkutan dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan Lesson 

Study berbasis MGMP merupakan pengkajian tentang proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh kelompok guru mata pelajaran tertentu, dengan pendalaman kajian 

tentang proses pembelajaran pada mata pelajaran tertentu, yang dapat dilaksanakan pada 

tingkat wilayah, kabupaten atau mungkin bisa lebih diperluas lagi. 

Dalam ha1 keanggotaan kelompok, Lesson Study Reseach Group dari Columbia 

University menyarankan cukup 3-6 orang saja, yang terdiri unsur guru dan kepala 

sekolah, dan pihak lain yang berkepentingan. Kepala sekolah perlu dilibatkan terutama 

karena perannya sebagai decision maker di sekolah. Dengan keterlibatannya dalam 

Lesson Study, diharapkan kepala sekolah dapat mengambil keputusan yang penting dan 

tepat bagi peningkatan mutu pembelajaran di sekolahnya, khususnya pada mata pelajaran 

yang dikaji melalui Lesson Study. Selain itu. dapat pula mengundang pihak lain yang 

dianggap kompeten dan memiliki kepedulian terhadap pembelajaran siswa, seperti 

pengawas sekolah atau ahli dari perguruan tinggi. 

Berkenaan dengan tahapan-tahapan dalam Lesson Study ini, dijumpai beberapa 

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

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

Slamet Mulyana (2007) mengemukakan tiga tahapan dalam Lesson Stua'v, 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 kepentingan 

dengan Lesson Study, 2) Develop Student Learning Goals: anggota tim memdiskusikan 

apa yang akan dibelajarkan kepada siswa sebagai hasil dari Lesson Study, 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: salal~ seorang guru tim melaksanakan pembelajaran, sementara yang lainnya 

melakukan pengamatan, mengumpulkan 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 

ada. 

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

3 (tiga) tahapan lesson study, 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 bersama-sama pula dicarikan solusi untuk memecahkan segala 

permasalahan ditemukan. Kesimpulan dari hasil analisis kebutuhan dan permasalahan 

menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPP, sehingga RPP 

menjadi sebuah perencanaan yang benar-benar sangat matang, yang didalamnya 

sanggup mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi selama pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung, baik pada tahap awal, tahap inti sampai dengan tahap akhir 

pembelajaran. 2). Tahapan Pelaksanaan (Do). Pada tahapan yang kedua, terdapat dua 

kegiatan utama yaitu: (1) kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan ole11 salah 



seorang guru yang disepakati atau atas permintaan sendiri untuk mempraktikkan RPP 

yang telah disusun bersama, dan (2) kegiatan pengarnatan atau observasi yang dilakukan 

oleh anggota atau komunitas Lesson Study yang lainnya (baca: guru, kepala sekolah, atau 

pengawas sekolah, atau undangan lainnya yang bertindak sebagai pengamatlobserver) 

Beberapa ha1 yang hams diperhatikan dalam tahapan pelaksanaan, diantaranya: 

1. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun bersama. 
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 bersarna-sama. 

5. Pengamat harus 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 melalarkan pencatatan tentang perilaku belajar siswa selama pembelajaran 
berlangsung, misalnya tentang komentar atau diskusi siswa dan diusahakan dapat 
mencantulnkan 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 (Check). 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 dimulai dari penyampaian kesan-kesan guru yang telah mempraktikkan 

pembelajaran, dengan menyampaikan komentar atau kesan umum maupun kesan khusus 

atas proses pembelajaran yang dilakukannya, misalnya mengenai kesulitan dan 

perrnasalahan yang dirasakan dalain menjalankan RPP yang telah disusun. 

Selanjutnya, semua pengamat menyampaikan tanggapan atau saran secara bijak terhadap 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan (bukan terhudap guru jang bersangkutan). 

Dalam menyainpaikan saran-saranya, pengamat harus didukung oleh bukti-bukti yang 



diperoleh dari hasil pengamatan, tidak berdasarkan opininya. Berbagai pembicaraan yang 

berkembang dalam diskusi dapat dijadikan umpan balik 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. 

Komentar dan 

Gambar 1 . Tahapan Umum Lesson Study 

E. Kerangka Berfikir 

Lesson Study merupakan salah satu model pembinaan profesi pendidik melalui 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan pada prinsip- 

psrinsip kolegalitas dan mutual learning untuk mernbangun komunitas belajar. Tujuan 

ksson Study adalah : (a) memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana 

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

bagi para guru lainnya dalani nielaksanakan pembelajaran; (c) meningkatkan 

pembelajaran secara sisteniatis melalui inkuiri kolaboratif. (d) membangun sebuah 

pengetahuan pedagogis, dimana seorang guru dapat menimba pengetahuan dari guru 



lainnya. Dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lesson study, akan memberikan 

banyak manfaat bagi para guru, antara lain: (a) guru dapat mendokumentasikan 

kemajuan kerjanya, (b) guru dapat memperoleh umpan baiik dari anggotakomunitas 

lainnya, dan (c) guru dapat mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil akhir dari 

Lesson Study. Jika guru yang melaksanakan Lesson Study dengan keikhlasan dan 

sepenuh hati maka guru akan semakin profesional, serta proses dan hasil pembelajaran 

guru akan semakin baik. 



BAB I11 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif (eksposfacto) yaitu 

mendeskripsikan data apa adanya berkenaan dengan : 

1. Persepsi dan pemahaman guru terhadap konsep dan implementasi Lesson Study. 

2. Kualitas pembelajaran guru yang telah melaksanakan Lesson Stua'y yang dirasakan 

oleh siswa. 

3. Hambatan-hambatan apa yang dirasakan guru dalam mengimplementasikan Lesson 

Study. 

4. Usaha usaha apa yang dapat dilakukan guru untuk menjaga keberlanjutan Lesson 

Study untuk masa-masa yang akan datang. 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada semester Juli - Desember 2012 pada 

SMPIMTs Negeri dan Swasta di kota Padang. Populasi penelitian adalah guru-guru 

SMPIMTs Negeri dan Swasta yang telah mengikuti kegiatan Lesson Study pada 8 Base 

Camp di kota Padang semenjak tahun 2009 - 2012 seperti disajikan pada Tabel 111. I. 

Tabel 111.1. Distribusi Jumlah Guru Yang Telah Terlibat Dalam Kegiatan Lesson Study 

KETERANGAN 

S M P  NEGERI : 37 bh 
S M P  SWASTA - : - 44 - bh - -  

MTsN : 5bh 
MTsS/MTi : 24bh 
Jumlah Skl : 100 bh 

Jumlah guru : 796 or 

LOKASI/PUSAT KEG. 
LESSON STUDY 

BASECAMP I S M P N ~ ~  

BASECAMP I I  S M P N 0 7  

BASECAMP I l l  S M P  N O 2  

BASECAMP IV SMP N 1 2  

BASECAMP v SMP N 18 

BASECAMP VI SMP N 11 

BASECAMP VII SMP N 2 4  

BASE C A M P  Vl l l  S M P  N 08 

JML. 
SEKOLAH 

12 
10 
16 
13 
11 
13 
14 
11 

100 

JLM GURU TERLIBAT 

MATE- 
MATI KA 

47 
47 
48 
46 
45 
44 

45 
48 
370 

I P A  

47 
51  
60 
51 
57 
56 
50 
54 
426 



Jumlah sampellsubjek peneiitian ditetapkan sebanyak 96 orang yang terdiri dari 

24 orang guru dan 64 orang siswa (masing-masing base camp 12 orang) mewakili 

bidang studi matematika dan IPA (Biologi dan Fisika). Distribusi sampel seperti 

disajikan pada Tabel 111.2. 

Tabel 111.2 : Distribusi Sampel Penelitian 

C. Instrumen dan Teknik Pengolahan data Penelitian 

Melalui kegiatan penelitian ini akan dijaring sebanyak 4 jenis data yaitu data 

tentang 

1. Persepsi dan pemahaman guru terhadap konsep dan implementasi Lesson Study 

2. Kualitas pembelajaran guru yang telah melaksanakan Lesson Study yang dirasakan 

oleh siswa 

3. Hambatan-hambatan apa yang dirasakan guru dalam mengimplementasikan Lesson 

Study. 

4. Usaha-usaha apa yang dapat dilakukan guru untuk menjaga keberlanjutan Lesson 

Study untuk masa-masa yang akan datang 

Data yang diperlukan, dijaring melalui angket yang dikembangkan khusus untuk 

keperluan evaluasi kegiatan Lesson Study ini yang ditujukan terhadap guru-guru dan 

siswa yang telah melaksanakan dan mengikuti kegiatan Lesson Study pada tiap base 

camp di kota Padang. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan teknik statistik 

deskriptif, dinterpretasikan, dan disimpulkan. 

LOKASI/PUSAT KEG. 
LESS0 N STUDY 

BASE CAMP I I ISMP N 34 

BASECAMP/ II ~ S M P N O ~  

BASECAMPI Ill S M P N O Z  

BASE CAMP j IV ~ S M P  N 12 

BASECAMP V ~ S M P  N 18 

BASE CAMP 1 VI , SMP N 11 
I 

BASE CAMP j VII 1 S M P  N 24 

BASE CAMP I Vlll SMP N 08 

JUMLAH 
Catatan : Sampel siswa tiap bidang studi mewakili siswa yang 

berkemampuan : pandai, sedang dan kurang. 

JML. SAMPEL GURU 

MATE- 
MAT IKA 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
8 

JML. SAMPEL SISWA 

MATE- 
MAT IKA 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
24 

I P A  
FISIKA 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
8 

I PA 
BlOLOGl 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
8 

I P A  
FlSl KA 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
24 

I PA 
BlOLOGl 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
24 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Evaluasi adalah suatu proses penilaian. Evaluasi dapat digunakan untuk melihat 

apakah suatu program yang telah direncanakan sudah tercapai atau belum, dan juga 

untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, telah dilakukan 

evaluasi terhadap implementasi kegiatan Lesson Study mata pelajaran Matematika dan 

IPA SMP di Kota Padang. Berikut ini akan dipaparkan hasil evaluasi terhadap 

implementasi kegiatan Lesson Study tersebut.' 

A. Evaluasi Terhadap Guru Model 

Hasil evaluasi terhadap guru yang mengajar sebagai model, dibagi atas empat 

kegiatan penting yang berhubungan dengan pelaksanaan Lesson Study tersebut, yakni: 

sosialisasi Lesson Study, tahap perencanaan Lesson Study (PLAN), tahap imlementasi 

rencana Lesson Study (DO) dan tahap diskusi refleksi Lesson Study (SEE). Masing- 

masing kegiatan tersebut, dievaluasi dengan beberapa pertanyaan. 

a. Sosialisasi Lesson Study 

Secara keseluruhan sosialisasi Lesson Study tehadap guru model sudah baik 

dengan persentase keberhasilan rerata sebesar 85,2%. Untuk lebih rinci hasil evaluasi 

terhadap sosialisasi Lesson Study dijaring dengan enam pertanyaan. Persentase rata-rata 

untuk tiap item yang ditanyakan, didaftarkan dalam Tabel IV.l. Terlihat bahwa 

sosialisasi Lesson Study terhadap guru model, membantu mereka untuk mengenal 

Lesson Study, dimana 83,8% guru model mengenal Lesson Study dari Dinas Pendidikan 

Kota Padang. Disamping itu, tujuan dan proses Lesson Study sudah dimengerti oleh 

sebagian guru model sebelum memulai kegiatan, dengan masing-masing persentasenya 

72,8% dan 69,5%. Kehadiran nara sumber sangat membantu guru model dalam 

memahami proses Lesson Study (96,2%) dan memotivasi mereka untuk melaksanakan 

Lesson Study (95,2%). Sebesar 94,3% guru model meyakini bahwa implementasi Lesson 

Study dapat meningkatkan kemampuannya dalam membelajarkan siswa. 



Tabel IV.1. Persentase Rata-Rata Sosialisasi Lesson Study 

b. Tahap Perencanaan Lesson Study (PLAN) 

Tabel IV.2. Hasil Evaluasi Tahap Perencanaan Lesson Study Terhadap Guru Model 

3 

4 

5 

6 

Saya mengerti proses Lesson Study sebelum mulai kegiatan Lesson 
Study. 
Kehadiran nara sumber (Dosen PT) membantu saya dalam memahami 
proses Lesson Study. 

Kehadiran nara sumber (Dosen PT) memotivasi saya 
mengimplementasikan Lesson Study. 

Saya meyakini bahwa implementasi Lesson Study dapat meningkatkan 
kemampuan saya dalam membelajarkan siswa. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

69,2 

96,2 

95,2 

94,3 

Saya memperoleh masukan berharga dalam diskusi penyusunan 
perangkat pembelajaran (RPP, LKS, 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 Siswa (LKS) yang lebih 
menantang melalui kolaborasi dengan teman sejawat. 

Saya dapat memanfaatkan material lokal untuk Media Pembelajaran 
yang lebih menantang melalui kolaborasi dengan teman sejawat. 

Saya dapat mengembangkan Lembar Observasi kegiatan pembelajaran 
yang sesuai dengan fokus permasalahan pembelajaran. 

96,2 

88,6 

89,5 

87,6 

81,O 

87,6 



Hasil evaluasi tahap perencanaan Lesson Study dapat dilihat dalarn Tabel IV.2. 

Berdasarkan Tabel IV.2 di atas, terlihat bahwa guru model telah melaksanakan tahap 

perencanaan Lesson Study dengan sangat baik, karena semua item yang ditanyakan 

memiliki nilai persentase sekitar 87,3%. Dengan demikian, guru-guru model telah 

melaksanakan tahapan perencanaan Lesson Study sesuai dengan tahapan perencanaan 

seperti yang dikemukakan oleh Slamet Mulyana (2007). 

c. Tahap Implementasi Rencana Lesson Study (DO) 

Tabel IV.3 di bawah ini memperlihatkan hasil evaluasi tahap implementasi 

rencana Lesson Study terhadap guru model. Terlihat bahwa dua item memiliki nilai di 

bawah 80% yaitu; kemampuan mendeteksi ketercapaian tujuan pembelajaran setiap 

individu siswa (72,4%) dan ketercapaian target pembelajaran (76,2%). Secara umum, 

setiap item yang ditanyakan mempunyai nilai di atas SO%, bahkan item memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi materi pembelajaran, menempati nilai 

tertinggi yakni sebesar 94,3%. Sehingga secara keseluruhan tahap implementasi rencana 

Lesson Study terhadap guru model sudah berhasil dengan persentase rerata keseluruhan 

sebesar 85,1%. 

Tabel IV.3 Hasil Evaluasi Tahap Implementasi Rencana Lesson Study Terhadap Guru Model 

lap Imp ~ s i  Renc ana Les son Stul 



d. Tahap Diskusi Refleksi Lesson Study (PLAN) 

Hasil evaluasi tahap diskusi refleksi Lesson Study terhadap guru model 

didaftarkan dalam Tabel IV.4. Terlihat bahwa tahapan diskusi refleksi yang dilakukan 

oleh guru model, telah sangat baik. Hal ini ditandai dengan nilai setiap item yang 

diberikan memiliki persentase rerata sebesar 92,6%. Tingginya nilai tersebut disebabkan 

oleh besarnya upaya guru model untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya 

berdasarkan saran-saran dari pengamat. 

Tabel IV.4 Hasil Evaluasi Tahap Diskusi Refleksi Lesson Study Terhadap Guru Model 

B. Evaluasi Terhadap Siswa 

Hasil evaluasi terhadap siswa dapat dilihat dalam Tabel IV.5. Dapat diketahui 

bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran dengan Lesson Study dalam penelitian ini, 

menunjukkan nilai persentase rata-rata sekitar 85% untuk semua item penilaian. Nilai 

persentase ini menyatakan bahwa sebagian besar siswa menyenangi pembelajaran 

dengan Lesson Study. Sebagai contoh, 88,7% siswa mengaku menyukai cara 

penyampaian materi dan 87,4% dari siswa mengaku bersemangat saat mengikuti 

pembelajaran dengan Lesson Study, dan hanya sekitar 13% dari siswa yang merasa 

kurang termotivasi mengikuti pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pembelajarn dengan Lesson Study berhasil diterapkan kepada siswa. 

4 

5 

Saya menerapkan hasil refleksi pada pembelajaran berikutnya. 
Saya termotivasi untuk tetap melaksana-kan kegiatan Lesson Study pada 
masa yang akan datang. 

91,4 

90,5 



Tabel IV.5 Hasil Evaluasi Terhadap Siswa 

C. Evaluasi Terhadap Guru Lesson Study 

a. Perencanaan (Plan). 

Pada tahap perencanaan Lesson Study, hanya 33,0% dari guru Lesson Study 

mengatakan mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan pembelajaran., 45% 

menyatakan mengalami kesulitan dalam perancangan media pembelajaran, dan sekitar 

22% guru menyatakan kesulitan dalam perbanyaka LKS. Jika dilihat dari nilai 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
g 
10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

18 

persentase di atas, terlihat bahwa 

arena pembelajaran menantang saya untuk berpikir. 

Saya menyenangi pembelajaran yang diobservasi (open lesson). 
Saya menyukai materi yang dibahas 
Saya menyukai cara penyampaian materi 
Saya selalu bersemangat saat mengikuti pembelajaran 
Saya merasa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 
Saya memperoleh kesempatan untuk berdiskusi dengan teman. 
Saya memperoleh perhatian guru 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 
pembelajaran 
Saya termotivasi untuk mempelajari materi pembelajaran tersebut 
lebih lanjut. 

Saya ingin selalu mempelajari materi pem-belajaran agar dapat 
berdiskusi di kelas. 

Terdapat peningkatan kualitas metode pembelajaran yang dilakukan 
guru 
Terdapat peningkatan kualitas media pembelajaran yang dilakukan 
guru 
Adanya guru pengamat akan meningkatkan kualitas perkuliahan 
Pembelajaran yang dilakukan guru lebih banyak melibatkan 
kegiatan siswa. 

85,2 
89,6 
88,7 
87,4 
87,O 
83,O 

76,5 
77,8 
86,5 

86,l 

89,6 

87,8 

8 1,3 

86,l 

86,l 
757  

87,O 



di temu kan pada guru Lesson Study adalah dalam perancangan media pembelajaran. 

Kesulitan ini mungkin timbul .karena kurangnya pengetahuan guru Lesson Study 

mengenai media-media pembelajaran yang efektif dan efisien baik dalam perancangan 

maupun dalam penggunaannya. Untuk item penilaian yang lain, seperti kehadiran 

teman-teman dan tirn pendamping dirasakan sangat membantu kelancaran kegiatan 

Lesson Study dengan persentasi sebesar 95% dan 94%. 

Tabel IV.6 Hasil Evaluasi Tahap Perencanaan Terhadap Guru Lesson Study 

CANAAN (PLAN) 

perenca 
an 

naan Le: sson Stu dy, apalc ah Bapa 

2 

Dalam pelakanaan Lesson Study apakah alat-alat laboratorium dan 
4 laboran telah membantu kelancaran kegiatan 56,O 

Dalam pelakan y apakah bapakl 

3 1 kelancaran kegiatan 

son Stud 
------- --a 

Dalam perencanaan Lesson Study, kehadiran teman-teman membantu 
kelancaran kegiatan 

Kehadiran tim pendamping (dosen, widiaswara) membantu 
94,O 

I kesulitan - dalam per anti an gar^ media pembelajar: 

95,O 

I I 

perbanj 

Ibu men 
In 

b. Pelaksanaan (Do) 

Dalam tahap Pelaksanaan, guru-guru Lesson Study sudah dapat dianggap 

berhasil melaksanakan kegiatan Lesson Study. Jumlah observer dalam kegiatan sudah 

mencukupi dan telah mengambil data saat tahap pelaksanaan secara menyeluruh. Selain 

itu kehadiran observer pada saat pelaksanaan dapat dianggap tidak menggangu 

kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 



Tabel IV.6 Hasil Evaluasi Tahap Pelaksanaan Terhadap Guru Lesson Shrdy 

c. Tahap Refleksi (See) 

1 
2 

Tahap refleksi adalah tahapan yang paling penting untuk upaya perbaikan proses 

pembelajran selanjutnya. Tahap ini sudah dapat dikatakan berhasil, observer bekerja 

sebagaimana fungsinya yaitu memberikan saran-saran dari hasil pengamatan untuk 

membantu penyempurnaan proses pembelajaran berikutnya, yang disampaikan dengan 

Kehadiran observer mengganggu pelaksanaan pebelajaran 
Jumlah observer dalam kegiatan DO Lesson Study mencukupi 

baik, tanpa menyinggung perasaan sebagian besar guru model. Untuk kisaran 

persentasenya dapat dilihat pada Tabel IV.7 berikut. 

15,O 
86,O 

Tabel IV.7 Hasil Evaluasi Tahap Refleksi (See) Terhadap Guru Lesson Study 

I ( Saran-saran yang diberikan observer waktu refleksi membantu I I 
1 I Observer telah memberikan saran terhadap pembelajaran siswa 89,5 

-ver wak 

I I 

2 

- 

:tu reflek 

penyempurnaan proses pembelajaran 85,7 

Masuk 
model 

& 

:si meny 

kk I : item dengan latarbelakang warna kunlng, merupakan pernyataan negatlt 

inggung perasaa n sebage ~i guru 

d. Hambatan yang dirasakan guru Lesson Study 

Hambatan yang paling besar yang dirasakan oleh guru Lesson Study menurut 

Tabel IV.8 di bawah adalah dalam pengadaan media yang ada di sekolah dan dalam 

penulisan karya ilmiah. Hambatan ini mungkin disebabkan oleh kesibukan para guru 

Lesson Study karena beban mengajar mereka yang banyak, sehingga tidak ada cukup 

waktu untuk mempersiapkan atau merancang media pembelajaran seperti pernyataan 

nomor 4 pada Tabel IV.8. 



Tabel IV.8 Hasil Evaluasi Hambatan Yang Dirasakan Guru Lesson Study 

e. Usaha yang dilakukan untuk menjaga Keberlanjutan Lesson Study 

Dari sebaran hasil Evaluasi terhadap usaha yang dilakukan untuk menjaga 

Keberlanjutan Lesson Study pada Tabel IV.9, terlihat usaha yang paling banyak 

dilakukan adalah bantuan dari nara sumber, peningkatan profesionalitas guru ,dan 

dukungan dari kepala sekolah. Sedangkan untuk penulisan artikel tentang Lesson Study 

adalah usaha yang paling berat diusahakan oleh guru-guru Lesson Study. Hal ini 

disebabkan bahwa penulisan artikel atau karya ilmiah masih dirasakan sebagai suatu 

hambatan bagi guru Lesson Study seperti tertera pada pembahasan d. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 
10 

Tabel IV.9 Evaluasi Terhadap Usaha Yang Dilakukan Untuk Menjaga Keberlanjutan Lesson 

Study 

Pemahaman tentang lesson study 
Kerjasama dengan guru lain 
Jadwal kegiatan lesson study ditinjau dari kalender akademik sekolah 
Beban mengajar di sekolah 
Peralatan atau media yang ada 
Dana untuk fotocopi bahan ajar 
Dana transportasi 
Dukungan Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan 
Suasana Refleksi 
Penulisan Karya Ilmiah 

14,3 
14,3 
19,O 
38,l 
42,9 

9,5 
9,5 
14,3 

9,5 
42,9 



f. Hal-ha1 yang ingin dilakukan dalam usaha keberlanjutan Lesson Study 

Untuk evaluasi terhadap hal-ha1 yang ingin dilakukan dalam usaha keberlanjutan 

Lesson Study, terlihat setiap kompenen pertanyaan mendapat respon yang baik. Rata- 

rata setiap komponen mendapatkan persentase berkisar diatas 80%. Sedangkan untuk 

komponen pernyatan nomor 2, yaitu melaksanakan Lesson Study sendiri dengan 

bantuan teman mendapat persentase paling kecil (47,6%). Hal ini mungkin dirasakan 

berat oleh guru untuk dilakukan apabila dengan swadaya sendiri. Untuk lebih rinci dapat 

dilihat Tabel IV.10 berikut. 

6 

7 

8 

9 
10 

Tabel IV.10 Evaluasi Evaluasi Terhadap Hal-ha1 Yang Ingin Dilakukan Dalam Usaha 

Keberlanjutan Lesson Study 

Apakah Bp/Ibu ada mendiskusikan masalah pelaksanaan Lesson 
Study di sekolah Bp/Ibu dengan guru-guru atau kepala sekolah? 

Selain mata pelajaran matematika dan IPA apakah guru-guru bidang 
studi lain ikut dalam kegiatan Lesson Study? 

Kegiatan Lesson Study bermanfaat dalam meningkatkan 
profesionalitas guru 

Kegiatan Lesson Study perlu dilanjutkan walaupun dana dari luar 
sekolah tidak ada lagi 
Apakah pelaksanaan Lesson Study butuh bantuan nara sumber? 

73,3 

56,8 

91,6 

77,9 
92,6 



D. Evaluasi Terhadap Guru Observer 

a. Sosialisasi Lesson Study 

Rata-rata sudah 84% guru observer telah berhasil memperoleh sosialisasi Lesson 

Study. Persentase rata-rata untuk tiap item yang ditanyakan, didaftarkan dalam Tabel 

IV.11. Terlihat bahwa sosialisasi Lesson Study terhadap guru observer, membantu 

mereka untuk mengenal Lesson Study, dimana 90,0% guru observer mengenal Lesson 

Study dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Disamping itu, tujuan dan proses Lesson 

Study sudah dimengerti oleh sebagian guru observer sebelum memulai kegiatan, dengan 

masing-masing persentasenya 74,0% dan 68,0%. Kehadiran nara sumber sangat 

membantu guru observer dalam memahami proses Lesson Study (87,0%) dan 

memotivasi mereka untuk melaksanakan Lesson Study (91,0%). Sebesar 92,9% guru 

observer meyakini bahwa implementasi Lesson Study dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam membelajarkan siswa. 

Tabel IV.11 Evaluasi Sosialisasi Lesson Study Terhadap Guru Observer 

Study darikeiatan sosialisasi ya 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dinas Pendidikan Kota Padang. 

Saya mengerti tujuan Lesson Study sebelum mulai kegiatan Lesson 
Study. 

Saya mengerti proses Lesson Study sebelum mulai kegiatan Lesson 
Study. 

Kehadiran nara sumber (Dosen PT) membantu saya dalam memahami 
proses Lesson Study. 

Kehadiran nara sumber (Dosen PT) memotivasi saya 
mengimplementasikan Lesson Study. 

Saya meyakini bahwa implementasi Lesson Study dapat meningkatkan 
kemampuan saya dalam membelajarkan siswa. 

90,O 

74,O 

68,O 

87,O 

91,O 

92,9 



b. Tahap Perencanaan Lesson Study (PLAN) 

Hasil evaluasi tahap perencanaan Lesson Study untuk tiap-tiap pernyataan dapat 

dilihat dalam Tabel IV.12. Berdasarkan Tabel IV.12 di bawah, terlihat bahwa guru 

observer telah melaksanakan observasi terhadap tahap perencanaan Lesson Study 

dengan sangat baik, karena semua item atau komponen pernyataan yang ditanyakan 

memiliki nilai persentase rerata sekitar 85,0%. 

Tabel IV. 12. Hasil Evaluasi Tahap Perencanaan Lesson Study Terhadap Guru Model 

c. Tahap Implementasi Rencana Lesson Study (DO) 

Tahap observasi implementasi rencana Lesson Study yang dilakukan oleh guru 

observer sudah terlihat baik menurut yang tertera pada Tabel IV.13 di bawah. Hanya 

saja observer masih menemukan bahwa guru mendominasi pembelajaran melalui 

ceramah pada saat open lesson, akan tetapi persentasenya tidaklah besar yaitu 36%. 

Artinya ada sekitar 74% dari keseluruhan guru model yang sudah tidak mendominasi 

pembelajaran saat open lesson. 

embelajaran yang dialami siswa 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Saya memberikan masukan berharga dalam diskusi penyusunan 
perangkat pembelajaran (RPP, LKS, Media, Lembar Observasi). 

Saya memberikan masukan dalam pengembang-an bahan ajar agar 
lebih menantang. 

Saya memberi masukan dalam pengembangan strategi pembelajaran 
agar sesuai dengan fokus permasalahannya. 

Saya memberi masukan dalam pengembangan Lembar Kerja Siswa 
(LKS) 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 perrnasalahan 
pembelajaran. 

88,O 

87,O 

84,O 

87,O 

87,O 

80,O 



Tabel IV. 13 Evaluasi Tahap Implementasi Rencana Lesson Study (DO) 

1 
2 

3 

Saya mengamati bahwa siswa mendapat kesempatan untuk 
mengajukan pertanyaan. 

Saya tidak melakukan intervensi selarra kegiatan pembelajaran. 
Saya tidak keluar masuk ruangan selama kegiatan pembelajaran. 
Saya tidak berbicara dengan sesama observer saat kegiatan 

4 

5 

65,O 
90,O 

pembelajaran. 
Saya memfokuskan pengamatan pada kegiatan belajar siswa selama 

75,O 

pembelajaran. 

Saya mengamati bahwa siswa mendapat kesempatan berdiskusi saat 
open lesson. 

91,O 

90.0 

79,O 8 

9 

10 

d. Tahap diskusi refleksi Lesson Study (see) 

Evaluasi pada tahap diskusi refleksi Lesson Study sudah terlaksana dengan baik 

dengan persentase rerata untuk keseluruhan komponen pernyatan sebesar 87%. Untuk 

persentase msing-masing komponen pernyataan dapat dilihat pada Tabel IV.14 di 

bawah. 

Saya mampu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan 
belajar. 

11 

12 
13 

Saya mengamati bahwa guru membantu siswa yang mengalami 
kesulitan dalam pembelajaran. 

Saya mengamati bahwa guru dapat menyesuai-kan rencana 
pembelajaran dengan kondisi nyata di kelas. 

- 

92,O 

83.0 

KET: item dengan latarbelakang wama kuning, merupakan pernyataan negatif 

Saya mengamati bahwa siswa termotivasi dalam mengikuti 
pembelajaran. 
Saya mengamati bahwa siswa mampu mengeks-plorasi materi 
pembelajaran secara mandiril kelompok. 

Saya merasa bahwa target pembelajaran tercapai 

83,O 

77,O 
7 1 ,O 



Tabel IV.14 Evaluasi Tahap Diskusi Refleksi Lesson Study (SEE) 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Persepsi dan pemahaman guru terhadap konsep dan implementasi Lesson Study 

sudah baik. 

2. Kualitas pembelajaran guru yang telah melaksanakan Lesson Study yang dirasakan 

oleh siswa sudah cukup bagus. 

3. Hambatan-hambatan yang paling banyak ditemui dan dirasakan oleh guru dalam 

mengimplementasikan Lesson Study adalah pada penyediaan peralatan dan media 

yang akan digunakan, penulisan karya ilmiah, dan beban mengajar di sekolah yang 

cukup banyak. Ketiga faktor ini menyebabkan terhalangnya pelaksanaan 

pembelajaran dengan Lesson Study. 

4. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Lesson Study untuk 

masa yang akan datang membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan LPMP, 

bantuan dari nara sumber, peningkatan klualitas guru, inovasi pembelajaran dan 

pelaksanaan Lesson Study berbasis sekolah. 

B. Saran 

Disarankan kegiatan Lesson Study dalam pembelajaran agar terus dilaksanakan 

dan dikembangkan secara berkesinambungan. 
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