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Bab 4 
Bagaimana Melaksanakan  
Lesson Study? 
 
A. Siapa yang Melakukan Lesson Study? 

 Lesson study adalah sebuah kegiatan kolaborasi dengan inisiatif 

pelaksanaan idealnya datang dari Kepala Sekolah bersama guru. Siapa 

yang melakukan kegiatan tersebut sangatlah tergantung pada tipe 

lesson study yang dikembangkan. Jika lesson study yang dikembangkan 

berbasis sekolah, maka orang-orang yang melakukannya adalah semua 

guru dari berbagai bidang studi di sekolah tersebut serta Kepala 

Sekolah. Lesson study dengan tipe seperti ini dilaksanakan dengan 

tujuan utama untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar 

siswa menyangkut semua bidang studi yang diajarkan. Karena kegiatan 

lesson study meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi, maka 

setiap guru terlibat secara aktif dalam ketiga kegiatan tersebut. Dalam 

setiap langkah dari kegiatan lesson study tersebut, guru memperoleh 

kesempatan untuk melakukan identifikasi masalah pembelajaran, 

mengkaji pengalaman pembelajaran yang biasa dilakukan, memilih 

alternatif model pembelajaran yang akan digunakan, merancang 

rencana pembelajaran, mengkaji kelebihan dan kekurangan alternatif 

model pembelajaran yang dipilih, melaksanakan pembelajaran, 

mengobservasi proses pembelajaran, mengidentifikasi hal-hal penting 

yang terjadi dalam aktivitas belajar siswa di kelas, melakukan refleksi 

secara bersama-sama atas hasil observasi kelas, serta mengambil 

pelajaran berharga dari setiap proses yang dilakukan untuk kepentingan 

peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran lainnya. Walaupun 

lesson study tipe ini secara umum hanya melibatkan warga sekolah 
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yang bersangkutan, dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk 

melibatkan fihak luar, misalnya para ahli dari universitas atau undangan 

yang diperlukan karena kedudukannya. 

 Lesson study juga bisa dilaksanakan dengan berbasiskan MGMP 

(bidang studi). Sebagai contoh, sekelompok guru matematika di suatu 

wilayah bersepakat untuk melakukan lesson study guna meningkatkan 

kualitas proses dan hasil belajar matematika di wilayah tersebut. Karena 

kelompok guru matematika tersebut berasal dari beberapa sekolah, 

maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara bergiliran dari satu 

sekolah ke sekolah lain. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan 

dalam lesson study tipe ini pada dasarnya sama dengan tipe yang 

diuraikan sebelumnya. Perbedaannnya hanya pada anggota komunitas 

yang datang dari berbagai sekolah dengan spesialisasi yang sama. 

Dengan demikian, lesson study tipe ini anggota komunitasnya bisa 

mencakup satu wilayah (misalnya satu wilayah MGMP), satu kabupaten, 

atau lebih luas lagi. Pada tahapan perencanaan, anggota komunitasnya 

selain guru-guru sebidang dari sekolah yang berbeda-beda, 

dimungkinkan pula datang dari fihak lain misalnya universitas. 

Sementara pada tahapan implementasi pembelajaran dan refleksi, 

anggota komunitasnya dimungkinkan untuk sangat beragam termasuk 

guru-guru dari bidang studi berbeda. 

 Jika kita perhatikan secara seksama, kedua tipe lesson study di 

atas pada dasarnya melibatkan sekelompok orang yang melakukan 

perencanaan, implementasi, dan refleksi pasca pembelajaran secara 

bersama-sama sehingga membentuk suatu komunitas belajar yang 

secara sinergis diharapkan mampu menciptakan terobosan-terobosan 

baru dalam menciptakan pembelajaran inovatif. Dengan cara seperti ini, 

maka setiap anggota komunitas yang terlibat sangat potensial untuk 

mampu melakukan self-development sehingga memiliki kemandirian 
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untuk berkembang bersama-sama dengan anggota komunitas belajar 

lainnya.  

 

B. Bagaimana Melakukan Persiapan Lesson Study? 

 Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa lesson 

study pada dasarnya meliputi tiga bagian kegiatan yakni perencanaan, 

implementasi, dan refleksi. Untuk mempersiapkan sebuah lesson study 

hal pertama yang sangat penting adalah melakukan persiapan. Tahap 

awal persiapan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi masalah 

pembelajaran yang meliputi materi ajar, teaching materials (hands on), 

strategi pembelajaran, dan siapa yang akan berperan menjadi guru. 

Materi ajar yang dipilih tentu harus disesuaikan dengan kurikulum yang 

berlaku serta program yang sedang berjalan di sekolah. Analisis 

mendalam tentang materi ajar dan hands on yang dipilih perlu dilakukan 

secara bersama-sama untuk memperoleh alternatif terbaik yang dapat 

mendorong proses belajar siswa secara optimal. Pada tahapan analisis 

tersebut perlu dipertimbangkan kedalaman materi yang akan disajikan 

ditinjau antara lain dari tuntutan kurikulum, latar belakang pengetahuan 

dan kemampuan  siswa, kompetensi yang akan dikembangkan, serta 

kemungkinan-kemungkinan pengembangan dalam kaitannya dengan 

materi terkait. Dalam kaitannya dengan materi ajar yang 

dikembangkan, juga perlu dikaji kemungkinan-kemungkinan respon 

siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini sangat 

penting dilakukan terutama untuk mengantisipasi respon siswa yang 

tidak terduga. Jika materi ajar yang dirancang ternyata terlalu sulit bagi 

siswa, maka kemungkinan alternatif intervensi guru untuk 

menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa perlu dipersiapkan 

secara matang. Sebaliknya, jika ternyata materi ajar yang dirancang 

terlalu mudah bagi siswa maka kemungkinan intervensi yang bersifat 
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pengembangan perlu juga dipersiapkan. Dengan demikian, sebelum 

implementasi pembelajaran berlangsung guru telah memiliki kesiapan 

yang mantap sehingga proses pembelajaran yang terjadi pada saat 

lesson study dilaksanakan mampu mengoptimalkan proses dan hasil 

belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan. Gambar 4.1 di bawah ini 

memperlihatkan sekelompok guru bersama beberapa orang dosen 

sedang melakukan diskusi untuk mempersiapkan sebuah lesson study. 

 

   
Gambar 4.1  

Sekelompok Guru dan Dosen Mempersiapkan Lesson Study 

 
  Selain aspek materi ajar, guru secara berkelompok perlu 

mendiskusikan strategi pembelajaran yang akan digunakan yakni 

meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Analisis 

kegiatan tersebut dapat dimulai dengan mengungkapkan pengalaman 

masing-masing dalam mengajarkan materi yang sama. Berdasarkan 

analisis pengalaman tersebut selanjutnya dapat dikembangkan strategi 

baru yang diperkirakan dapat menghasilkan proses belajar siswa yang 

optimal. Strategi pembelajaran yang dipilih antara lain dapat meliputi 

bagaimana melakukan pendahuluan agar siswa termotivasi untuk 

melakukan proses belajar secara aktif; aktivitas-aktivitas belajar 

bagaimana yang diharapkan dilakukan siswa pada kegiatan inti 

pembelajaran; bagaimana rancangan interaksi antara siswa dengan 

materi ajar, interaksi antar siswa, serta interaksi antara siswa dengan 

guru; bagaimana proses pertukaran hasil belajar (sharing) antar siswa 
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atau antar kelompok harus dilakukan; bagaimana strategi intervensi 

guru pada level kelas, kelompok, dan individu; serta bagaimana 

aktivitas yang dilakukan siswa pada bagian akhir pembelajaran. Agar 

proses pembelajaran dapat berjalan secara mulus, maka rangkaian 

aktivitas dari awal sampai akhir pembelajaran perlu diperhitungkan 

secara cermat termasuk alokasi waktu yang tersedia. 

 Selain mempersiapkan materi ajar dan strategi pembelajarannya, 

tidak kalah penting untuk mempersiapkan fihak-fihak yang perlu 

diundang untuk menjadi observer dalam implementasi pembelajaran 

yang dilanjutkan dengan kegiatan refleksi. Disamping kelompok guru 

sebidang, dalam pelaksanaan lesson study tidak tertutup kemungkinan 

untuk mengundang guru-guru mata pelajaran lain, Kepala Sekolah, ahli 

pendidikan bidang studi atau ahli bidang studi terkait, para pejabat yang 

berkepentingan, atau masyarakat pemerhati pendidikan. Kehadiran 

Kepala Sekolah dalam suatu lesson study sangatlah penting karena 

informasi yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di kelas dan 

refleksi pasca pembelajaran dapat menjadi masukan berharga bagi 

peningkatan kualitas sekolah secara keseluruhan. Keragaman observer 

yang hadir dalam kegiatan lesson study sangat menguntungkan karena 

latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda dapat menghasilkan 

pandangan beragam sehingga bisa memperkaya pengetahuan para 

guru. Gambar 4.2 memperlihatkan contoh keragaman observer pada 

pembelajaran matematika di SMPN 1 Lembang yang datang dari 

berbagai negara dengan keahlian berbeda-beda. 
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Gambar 4.2  

Observer dengan Keahlian Beragam dari Berbagai Negara 
    
C. Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Lesson 

Study? 

 Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, perlu dilakukan 

pertemuan singkat (briefing) yang dipimpin oleh Kepala Sekolah. Pada 

pertemuan ini, setelah Kepala Sekolah menjelaskan secara umum 

kegiatan lesson study yang akan dilakukan, selanjutnya guru yang 

bertugas untuk melaksanakan pembelajaran hari itu diberi kesempatan 

mengemukakan rencananya secara singkat. Informasi ini sangat penting 

bagi para observer terutama untuk merancang rencana observasi yang 

akan dilakukan di kelas. Selesai guru menyampaikan penjelasan, 

selanjutnya Kepala Sekolah mengingatkan kepada para observer untuk 

tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Observer 

dipersilahkan untuk memilih tempat strategis sesuai rencana 

pengamatannya masing-masing.   

 Setelah acara briefing singkat dilakukan, selanjutnya guru yang 

bertugas sebagai pengajar melakukan proses pembelajaran sesuai 

dengan rencana. Walaupun pada saat pembelajaran hadir sejumlah 

observer, guru hendaknya dapat melaksanakan proses pembelajaran 

sealamiah mungkin. Berdasarkan pengalaman lesson study yang sudah 

dilakukan, proses pembelajaran dapat berjalan secara alamiah. Hal ini 

dapat terjadi karena observer tidak melakukan intervensi apapun 
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terhadap siswa. Mereka biasanya hanya melakukan pengamatan sesuai 

dengan fokus perhatiannya masing-masing.  

 Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas berikut akan 

diuraikan contoh pelaksanaan pembelajaran dalam suatu lesson study 

yang dilakukan di SMPN 1 Lembang. Sebelum pelaksanaan 

pembelajaran, Kepala Sekolah memberikan penjelasan singkat tentang 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Pada saat itu dijelaskan 

bahwa materi yang akan dipelajari siswa adalah tentang luas lingkaran 

yang harus diturunkan rumusnya melalui kegiatan eksplorasi. Gambar 

4.3 memperlihatkan aktivitas briefing yang dilakukan di kantor Kepala 

Sekolah.  

 

   
Gambar 4.3  

Pertemuan Singkat Sebelum Pembelajaran 
 

 Awal pembelajaran dimulai dengan penjelasan singkat tentang 

materi yang akan dipelajari hari itu serta rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk 

menarik perhatian siswa, guru memperlihatkan benda-benda yang ada 

disekitar siswa yang bagiannya berbentuk lingkaran. Kemudian guru 

mengajukan sebuah pertanyaan “Tahukah kamu cara menemukan atau 

menurunkan rumus luas daerah lingkaran?” Setelah guru mengajukan 

pertanyaan tersebut, selanjutnya dijelaskan bahwa secara berkelompok 

siswa diharapkan dapat menemukan rumus luas daerah lingkaran 
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dengan menggunakan pendekatan luas daerah bangun geometri yang 

sudah diketahui. Gambar 4.4 mengilustrasikan aktivitas belajar siswa 

dalam kelompok. 

 

   

Gambar 4.4  
Aktivitas Belajar Siswa dalam Kelompok 

 

 Setelah setiap kelompok selesai dengan pekerjaannya masing-

masing, beberapa kelompok yang memiliki strategi penyelesaian 

berbeda diberi kesempatan untuk menjelaskan hasilnya di depan kelas. 

Kegiatan ini merupakan bagian yang sangat penting dari proses 

pembelajaran karena hasil-hasil pemikiran siswa yang berbeda dapat 

disajikan kepada kelompok siswa lainnya sehingga setiap siswa memiliki 

pemahaman yang lebih baik dan lengkap karena telah terjadi sharing 

pengalaman. Pada kegiatan presentasi ini guru memiliki peran yang 

sangat penting terutama dalam memfasilitasi proses diskusi kelas dan 

memberikan penguatan atau koreksi terhadap materi yang disajikan 

siswa. Gambar 4.5 mengilustrasikan presentasi siswa dalam diskusi 

kelas hasil kerja kelompok. 

 

 



 55 

   

Gambar 4.5  
Presentasi dan Diskusi Hasil Kerja Kelompok 

 
 

D. Bagaimana Cara Melakukan Observasi dalam Lesson 

Study? 

 Agar proses observasi dalam pembelajaran dari suatu lesson 

study dapat berjalan dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus 

dipersiapkan baik oleh guru maupun observer sebelum proses 

pembelajaran dimulai. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru 

dapat memberikan gambaran secara umum apa yang akan terjadi di 

kelas yakni meliputi informasi tentang rencana pembelajaran, tujuannya 

apa, bagaimana hubungan materi ajar hari itu dengan mata pelajaran 

secara umum, bagaimana kedudukan materi ajar dalam kurikulum yang 

berlaku, dan kemungkinan respon siswa yang diperkirakan. Selain itu 

observer juga perlu diberikan informasi tentang lembar kerja siswa dan 

peta posisi tempat duduk yang menggambarkan seting kelas yang 

digunakan. Akan lebih baik jika peta posisi tempat duduk tersebut 

dilengkapi dengan nama-nama siswa secara lengkap.  

 Dengan memiliki gambaran yang lengkap tentang pembelajaran 

yang akan dilakukan, maka seorang observer dapat menetapkan apa 

yang akan dilakukan di kelas pada saat melakukan pengamatan. 

Sebagai contoh, seorang observer dapat memfokuskan perhatiannya 

pada siswa tertentu yang penting untuk diamati misalnya karena alasan 



 56 

tingkat kemampuannya dibandingkan siswa lain atau ada hal khusus 

yang penting untuk diamati. Observer lain mungkin tertarik dengan cara 

siswa berinteraksi dengan temannya dalam kelompok, cara 

mengkomunikasikan ide baik dalam kelompok atau kelas, atau cara 

mengajukan argumentasi atas solusi dari masalah yang diberikan. Ada 

juga observer yang mungkin tertarik dengan respon siswa pada saat 

mengalami kesulitan dan memperoleh intervensi dari guru. Fokus 

observasi pada pelaksanaannya akan sangat beragam tergantung pada 

minat serta tujuannya masing-masing. Semakin beragam target yang 

menjadi fokus observasi, maka semakin lengkaplah informasi yang bisa 

digali, dianalisis, dan diungkap pada saat dilakukan refleksi.  

 Jika akan dilakukan rekaman video, tentukan siapa yang akan 

melakukannya, pilih tempat strategis untuk melakukan pengambilan 

gambar yang meliputi aktivitas siswa dan guru, dan pastikan bahwa 

rekaman video yang dibuat menggambarkan seluruh proses 

pembelajaran secara utuh. Rekaman video ini sangat penting sebagai 

bagian dari dokumentasi yang sewaktu-waktu dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan untuk melakukan diskusi pengembangan lesson study atau 

diskusi masalah-masalah pembelajaran secara umum.  

 Untuk mengantisipasi kemungkinan banyaknya observer yang 

datang, kelas sebaiknya ditata sedemikian rupa sehingga mobilitas 

siswa, guru, dan observer dapat berlangsung secara nyaman dan 

mudah.  

 Pada saat melakukan observasi, disarankan untuk melakukan 

beberapa hal berikut: 

§ Membuat catatan tentang komentar atau diskusi yang dilakukan 

siswa serta jangan lupa menuliskan nama atau posisi tempat duduk 

siswa. 
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§ Membuat catatan tentang situasi dimana siswa melakukan 

kerjasama atau memilih untuk tidak melakukan kerjasama. 

§ Mencari contoh-contoh bagaimana terjadinya proses konstruksi 

pemahaman melalui diskusi dan aktivitas belajar yang dilakukan 

siswa. 

§ Membuat catatan tentang variasi metoda penyelesaian masalah dari 

siswa secara individual atau kelompok siswa, termasuk strategi 

penyelesaian yang salah. 

Selain membuat catatan tentang beberapa hal penting mengenai 

aktivitas belajar siswa, seorang observer selama melakukan 

pengamatan perlu mempertimbangkan atau berpedoman pada sejumlah 

pertanyaan berikut: 

§ Apakah tujuan pembelajaran sudah jelas? Apakah aktivitas yang 

dikembangkan berkontribusi secara efektif pada pencapaian tujuan 

tersebut? 

§ Apakah langkah-langkah pembelajaran yang dikembangkan 

berkaitan satu dengan lainnya? Dan apakah hal tersebut mendukung 

pemahaman siswa tentang konsep yang dipelajari? 

§ Apakah hands-on atau teaching material yang digunakan 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan? 

§ Apakah diskusi kelas yang dilakukan membantu pemahaman siswa 

tentang konsep yang dipelajari? 

§ Apakah materi ajar yang dikembangkan guru sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa? 

§ Apakah siswa menggunakan pengetahuan awalnya atau 

pengetahuan sebelumnya untuk memahami konsep baru yang 

dipelajari? 

§ Apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru dapat 

mendorong dan memfasilitasi cara berpikir siswa? 
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§ Apakah gagasan siswa dihargai dan dikaitkan dengan materi yang 

sedang dipelajari? 

§ Apakah kesimpulan akhir yang diajukan didasarkan pada pendapat 

siswa? 

§ Apakah kesimpulan yang diajukan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran? 

§ Bagaimana guru memberi penguatan capaian hasil belajar siswa 

selama pembelajaran berlangsung? 

 
 

E. Apa yang Dilakukan dalam Kegiatan Refleksi? 

 Kegiatan refleksi harus dilaksanakan segera setelah selesai 

pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar setiap kejadian yang diamati 

dan dijadikan bukti pada saat mengajukan pendapat atau saran terjaga 

akurasinya karena setiap orang  dipastikan masih bisa mengingat 

dengan baik rangkaian aktivitas yang dilakukan di kelas. Dalam kegiatan 

ini paling tidak ada tiga orang yang harus duduk di depan yaitu Kepala 

Sekolah, Guru yang melakukan pembelajaran, dan tenaga ahli yang 

biasanya datang dari Perguruan Tinggi (lihat Gambar 4.6). Dalam acara 

ini, Kepala Sekolah bertindak sebagai fasilitator atau pemandu diskusi. 

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam refleksi adalah sebagai 

berikut: 

§ Fasilitator memperkenalkan peserta refleksi yang ada di ruangan 

sambil menyebutkan masing-masing bidang keahliannya. 

§ Fasilitator menyampaikan agenda kegiatan refleksi yang akan 

dilakukan (sekitar 2 menit). 

§ Fasilitator menjelaskan aturan main tentang cara memberikan 

komentar atau mengajukan umpan balik. Aturan tersebut meliputi 

tiga hal berikut: (1) Selama diskusi berlangsung, hanya satu orang 
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yang berbicara (tidak ada yang berbicara secara bersamaan), (2) 

Setiap peserta diskusi memiliki kesempatan yang sama untuk 

berbicara, dan (3) Pada saat mengajukan pendapat, observer harus 

mengajukan bukti-bukti hasil pengamatan sebagai dasar dari 

pendapat yang diajukannya (tidak berbicara berdasarkan opini). 

§ Guru yang melakukan pembelajaran diberi kesempatan untuk 

berbicara paling awal, yakni mengomentari tentang proses 

pembelajaran yang telah dilakukannya. Pada kesempatan itu, guru 

tersebut harus mengemukakan apa yang telah terjadi di kelas yakni 

kejadian apa yang sesuai harapan, kejadian apa yang tidak sesuai 

harapan, dan apa yang berubah dari rencana semula. (15 sampai 20 

menit). 

§ Berikutnya perwakilan guru yang menjadi anggota kelompok pada 

saat pengembangan rencana pembelajaran diberi kesempatan untuk 

memberikan komentar tambahan. 

§ Fasilitator memberi kesempatan kepada setiap observer untuk 

mengajukan pendapatnya. Pada kesempatan ini tiap observer 

memiliki peluang yang sama untuk mengajukan pendapatnya. 

§ Setelah masukan-masukan yang dikemukakan observer dianggap 

cukup, selanjutnya fasilitator mempersilahkan tenaga ahli untuk 

merangkum atau menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. 

§ Fasilitator berterimakasih kepada seluruh partisipan dan 

mengumumkan kegiatan lesson study berikutnya. 
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Gambar 4.6  
Kegiatan Refleksi pada Lesson Study 

 
 

F. Bagaimana Tindak Lanjut dari Kegiatan Lesson Study? 

Kegiatan lesson study pada dasarnya merupakan suatu 

kegiatan yang mampu mendorong terbentuknya sebuah komunitas 

belajar (learning community) yang secara konsisten melakukan 

continuous improvement baik pada level individu, kelompok, maupun 

pada sistem yang lebih umum. Pengetahuan yang dibangun melalui 

lesson study dapat menjadi modal sangat berharga untuk meningkatkan 

kualitas kinerja masing-masing fihak yang terlibat. Sebagai contoh, 

seorang guru yang terlibat dalam observasi sebuah lesson study berhasil 

menemukan sejumlah hal penting berkenaan dengan model 

pembelajaran yang dikembangkan. Menurut pendapatnya, bahan ajar 

eksploratif yang digunakan ternyata telah mampu mendorong 

kreativitas siswa sehingga mereka mampu menampilkan sebuah strategi 

baru yang bersifat orisinal. Berdasarkan pengalaman ini dia akan 

berusaha mencoba menerapkan pendekatan tersebut dalam 

pembelajaran di sekolahnya.  

Seorang observer dari salah satu negara Afrika, pada saat 

kegiatan refleksi menyatakan kekagumannya pada cara guru 

mengembangkan pola interaksi antar siswa dalam kelompok. Menurut 

pengamatannya pola kerjasama kelompok seperti yang dia lihat dalam 

pembelajaran telah berhasil menciptakan peluang untuk terjadinya 
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sharing pengetahuan dan saling tolong-menolong, sehingga siswa yang 

memiliki kemampuan kurang sekalipun menjadi sangat terbantu oleh 

teman-temannya. Berdasarkan proses pembelajaran yang diamati di 

kelas, dia menyatakan memperoleh pelajaran berharga yang bisa 

menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan di 

negaranya. 

Seorang Kepala Sekolah, setelah mengikuti beberapa kali 

lesson study secara intensif, mengajukan pendapatnya bahwa kegiatan 

tersebut sangat potensial  mendorong banyak fihak untuk melakukan 

hal yang terbaik. Siswa ternyata menunjukkan motivasi yang sangat 

tinggi untuk menunjukkan potensinya masing-masing pada saat lesson 

study dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mampu 

menjadi dorongan untuk tumbuhnya motivasi berprestasi pada diri 

siswa. Guru-guru lain yang baru melihat aktivitas lesson study banyak 

yang mulai tertarik untuk mencobanya. Dengan mencoba melakukan 

lesson study, berarti dia terdorong untuk melakukan persiapan yang 

lebih baik dibanding biasanya sehingga proses pembelajaran yang 

dikembangkan kadang-kadang sangat diluar dugaan bahkan sangat 

inovatif. 

Seorang dosen, setelah beberapa kali mengikuti kegiatan 

lesson study juga mengaku mulai terpengaruh untuk mencoba 

memperkenalkan dan menerapkan hal-hal positif yang dia dapatkan dari 

aktivitas tersebut pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya. Seorang 

Dekan juga tidak kalah dengan fihak-fihak lain untuk mencoba 

mengambil manfaat dari lesson study bagi mahasiswa calon guru di 

fakultasnya. Berdasarkan pengalamannya melakukan lesson study 

bersama guru-guru di sekolah, dia akhirnya menetapkan suatu 

kebijakan bahwa setiap mahasiswa peserta Program Pengalaman 

Lapangan diharuskan terlibat secara aktif dalam kegiatan lesson study. 
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Keterlibatan mahasiswa tersebut tidak hanya terbatas sebagai observer, 

akan tetapi juga sebagai pelaku utama yakni sebagai guru pengajarnya. 

Dari ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan lesson 

study ternyata memiliki dampak cukup luas bagi munculnya kegiatan-

kegiatan lain yang inovatif. Dengan demikian, jika lesson study yang 

dilakukan benar-benar dipersiapkan dengan baik sehingga setiap orang 

yang mengikuti merasa memperoleh pengetahuan yang sangat 

berharga, maka baik disadari atau tidak tindak lanjut dari kegiatan 

tersebut akan terjadi dengan sendirinya yang dapat berlangsung pada 

tataran individu, kelompok, atau sistem tertentu. 

 


