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Bab 5 
Pengalaman Lesson Study di 
Bandung, Yogyakarta, dan Malang 

 

A. Pengalaman Lesson Study di Bandung 
 

Lesson Study Biologi SMP 

          Kegiatan Lesson study pada bidang studi Biologi telah berjalan 

kurang lebih 3 semester, yaitu sejak semester genap tahun 2005 

sampai semester genap 2006. Lesson study pada bidang studi  Biologi 

pertama kali dilaksanakan di SMP Negeri 7 Bandung. Guru-guru yang 

terlibat dalam kegiatan Lesson study  tersebut ditunjuk oleh MGMP Kota 

Bandung. Guru-guru tersebut berjumlah 5 orang yang berasal dari 5 

SMP di kota Bandung. Pelaksanaan Lesson study diawali  kegiatan 

workshop (plan) yang dilaksanakan tanggal 7 Desember 2004 di 

kampus FPMIPA UPI. Pada kegiatan workshop ini dilakukan diskusi 

antara guru-guru dengan dosen-dosen Jurusan Biologi mengenai 

pembuatan silabus, pemilihan media, penyusunan LKS (Lembar Kerja 

Siswa), metode evaluasi, serta analisis masalah pembelajaran melalui 

video.  Berdasarkan hasil diskusi tentang permasalahan pembelajaran di 

sekolah, selanjutnya ditentukan topik yang akan ditampilkan, guru yang 

akan mengajar dan kelasnya, serta sekolah yang akan dijadikan tempat 

implementasi pembelajaran. Berdasarkan kesepakatan antar guru dan 

dengan mempertimbangkan lokasi sekolah,  maka terpilih untuk 

pertamakalinya tampil dalam lesson study Biologi adalah  Drs. Yusuf 

dari SMPN 7 Bandung dan tempat pelaksanaannyapun ditentukan di 

SMPN 7 Bandung.  Kegiatan diskusi antara guru-guru dengan tim dosen 

dilakukan beberapa kali pertemuan untuk mempersiapkan semua 
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perangkat pembelajaran seoptimal mungkin sebelum diimplementasikan 

di dalam kelas  sesungguhnya. Implementasi (do) kegiatan lesson study 

dilakukan pada tanggal 9 Maret 2005.  Setelah proses pembelajaran 

dilaksanakan sesuai rencana, selanjutnya dilakukan kegiatan refleksi 

(see) yang antara lain meliputi diskusi tentang aktivitas belajar siswa 

serta kejadian-kejadian penting selama pembelajaran berlangsung yang 

berkaitan erat dengan proses belajar siswa. Pada dua tahapan kegiatan 

lesson study tersebut, dihadiri oleh sekitar 35 orang observer yang 

terdiri atas Perwakilan Dinas, Pengawas, Kepala sekolah SMPN 7, Ketua 

MKKS, Ketua MGMP MIPA, Dosen-dosen dari FPMIPA UPI, tenaga ahli  

JICA, guru-guru anggota MGMP, serta beberapa orang tua siswa. 

Kegiatan lesson study di SMPN 7 ini merupakan kegiatan pertama yang  

dilaksanakan di kota Bandung. 

           Setelah pelaksanaan lesson study di SMPN 7, selanjutnya 

kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa SMP di Bandung.  Pada 

tabel dibawah ini dicantumkan secara lengkap kegiatan lesson study 

yang sudah dilaksanakan pada bidang studi Biologi selama 3 semester 

dari semester genap 2005 sampai semester genap 2006.  

Tabel 5.1 
Kegiatan Lesson Study  Biologi  SMP di Bandung  

Dari Semester Genap 2005 sampai Semester Genap 2006 

No. 
 

Nama Sekolah Waktu       
Pelaksanaan 

Nama Guru Topik 

1 . SMP N 7 Bandung 9 Maret 2005 Dra. Yusuf Satuan Ekosistem 
2 . SMP N 7 Bandung 24 Maret 2005 Dra. Sari Ratna Dewi  Aksi Interaksi 

(Ekosistem) 
3 . SMP N 1 Lembang 24 Agustus 

2005 
Drs. Sukardi Penggunaan Alat dan 

teknikik Praktikum Biologi 
di Lab. 

4.  SMP N 1 Lembang 14 September 
2005 

Dra. Neneng  Sistem Reproduksi (ciri-
ciri pubertas/kelamin 
sekunder) 

5 . SMP Lab. School 
UP I  

23 Nopember 
2005 

Wiwin Sriwulan, 
S.Pd. 

Klasifikasi tumbuhan 
secara sederhana 

6 . SMPN 1 Lembang 30 Nopember 
2005 

Drs. Deni Budiman, 
M.Pd 

Fotosintesis  

7 . SMPN 12 Bandung 2  Februari 2006 Dra. Dewi  Sistem gerak 
8 . SMPN 12 Bandung 2 Februari 2006 Drs. Dadan Kunci determinasi 

sederhana 
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No. 
 

Nama Sekolah Waktu       
Pelaksanaan 

Nama Guru Topik 

9 . SMPN 12 Bandung 16 Februari 
2006 

Iis Aisyah Peningkatan produksi 
pangan  
Melalui hidroponik 

10 . SMP Lab. School 
UP I  

16 Maret 2006 Dra. Juslianti Sistem Peredaran Darah  

 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan lesson study 

meliputi tahapan plan, do dan see.  Tahapan plan (perencanaan) 

biasanya diawali kegiatan workshop yang meliputi aktivitas: penentuan 

topik dan kelas, penyusunan rencana pembelajaran, pengembangan 

teaching materials, dan penentuan guru model serta waktu 

implementasi. Guru-guru dari beberapa sekolah mitra FPMIPA UPI yang 

pernah terlibat dalam kegiatan piloting seperti SMPN 1 Lembang, SMPN 

12 Bandung, dan SMP Laboratorium UPI, telah terbiasa melakukan 

tahapan perencanaan yang meliputi penyiapan perangkat pembelajaran 

secara kolaborasi bersifat internal. Dengan demikian, pelaksanaan 

tahapan-tahapan lesson study (khususnya tahap perencanaan) bagi 

guru-guru dari sekolah tersebut sudah bukan merupakan hal baru 

sehingga tidak perlu terlalu banyak intervensi dari dosen FPMIPA.  

Untuk memperjelas gambaran pengalaman pelaksanaan lesson 

study, di bawah ini diuraikan secara lebih rinci mengenai tahapan-

tahapan kegiatannya mulai persiapan sampai refleksi yang telah 

dilaksanakan di SMP Laboratorium UPI. Dalam kegiatan lesson study di 

sekolah tersebut, yang bertindak sebagai guru model adalah Wiwin 

Sriwulan, S.Pd. dan materi yang disajikan adalah Klasifikasi Tumbuhan.  

Pada tahap perencanaan, dilakukan pertemuan antara guru dan tim 

dosen. Hal yang dilakukan dalam pertemuan ini antara lain meliputi 

identifikasi masalah pembelajaran, serta alternatif solusi yang mungkin 

dipilih. Menurut para guru, materi yang harus diajarkan pada semester 

yang sedang berjalan adalah topik Pengelompokkan Mahluk Hidup 
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(klasifikasi). Berdasarkan pengalaman, konsep keanekaragaman mahluk 

hidup dan pengelompokkannya dipandang kurang menarik bagi siswa 

karena mereka dituntut menghafal hasil klasifikasi yang telah dilakukan 

para ahli. Untuk menghilangkan kesan yang sudah terlanjur ada pada 

siswa mengenai topik ini, maka perlu dicari cara pembelajaran yang 

dapat mengubah anggapan siswa tersebut. Pada topik ini direncanakan 

siswa melakukan proses klasifikasi secara dikotomi berdasarkan 

perbedaan dan persamaan ciri-ciri morfologi yang dimiliki oleh 

bermacam-macam daun seperti urat daun, tepi daun, bentuk daun dan 

keadaan permukaan daun. Hasil pekerjaan siswa tersebut diekspresikan 

dalam bentuk bagan klasifikasi dikotomi daun. Kegiatan belajar tersebut  

diharapkan dapat mengubah pandangan siswa yakni “klasifikasi 

tumbuhan hanya bisa dilakukan oleh para ahli”. Dari kegiatan tersebut 

dapat dibuktikan bahwa siswa juga bisa melakukan sendiri klasifikasi 

tumbuhan berdasarkan kriteria tertentu. 

Langkah-langkah pembelajaran yang akan diimplementasikan di 

kelas dituangkan dalam Rencana Pembelajaran (Renpel). Bersamaan 

dengan penyiapan Renpel, dibuat juga LKS (Lembar Kerja Siswa). Pada 

LKS tercantum langkah-langkah yang harus dilakukan siswa dalam 

melakukan klasifikasi dikotomi, pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab, dan kesimpulan dari percobaan tersebut. Penentuan jenis daun 

yang akan digunakan pada percobaan ini didasarkan pada 

keanekaragaman urat daun (menyirip, menjari, melengkung dan 

sejajar), tepi daun (rata, bergerigi dan bertoreh), bentuk daun (bulat, 

panjang, lonjong dan delta) dan keadaan permukaan daun (halus, 

kasar, mengkilat). Proses pembuatan perangkat pembelajaran termasuk 

evaluasi dengan soal-soal keterampilan proses selesai setelah melalui 

dua kali pertemuan  antara guru dan tim dosen.   
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Tahap implementasi dilakukan setelah semua perangkat 

pembelajaran siap untuk digunakan. Kegiatan implementasi (do) di 

depan kelas dan refleksinya (see) yang merupakan tahapan-tahapan 

berikutnya dari kegiatan Lesson study tersebut, dilaksanakan pada 

tanggal 23 Nopember 2005 di SMP Laboratorium UPI  mulai dari jam 

8.00 sampai dengan jam 11.30. Pembelajaran dilakukan oleh Ibu Wiwin 

Sriwulan, S.Pd di kelas 1 dengan mengambil topik Pengelompokan 

mahluk hidup (klasifikasi sederhana). Banyaknya siswa dalam kelas ada 

30 orang dan proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok, 

semuanya ada tujuh kelompok. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di 

kelas laboratorium.  

Sebelum pembelajaran dimulai, dilakukan tes awal (pretes) 

selama 10 menit dengan soal-soal keterampilan proses sains sebanyak 

10 soal. Pada awal pembelajaran guru memotivasi siswa dengan 

memperlihatkan 6 jenis buah-buahan yaitu: jeruk, mangga, apel hijau, 

alpukat, apel merah dan paprika merah. Kemudian guru meminta salah 

seorang siswa ke depan untuk mencoba memisahkan buah-buahan 

tersebut berdasarkan ciri-ciri yang teramati (Gambar 5.1). Guru 

membimbing siswa melalui pengajuan pertanyaan produktif dengan 

menanyakan warna dan bentuk dari buah-buahan tersebut. Pada 

kegiatan awal ini semua siswa terlihat antusias memperhatikan guru 

dan temannya di depan yang sedang melakukan klasifikasi. Hasil 

pengelompokan siswa tersebut dituangkan ke dalam bagan klasifikasi 

dikotomi di papan tulis.  

Setelah siswa seselai melakukan pekerjaannya, selanjutnya guru 

melengkapi informasi tentang cara membuat klasifikasi dikotomi. 

Sebelum kegiatan inti dimulai yaitu membuat klasifikasi dikotomi 

sederhana berdasarkan macam-macam daun, guru mencoba  
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menghubungkan materi sebelumnya tentang keanekaragaman mahluk 

hidup yang memiliki persamaan dan perbedaan ciri.   

 

Gambar 5.1 
Pada  awal pembelajaran guru meminta salah seorang                      
siswa melakukan klasifikasi pada buah-buahan 
berdasarkan warna dan bentuknya.  

 

Pada kegiatan inti, LKS dibagikan kepada setiap kelompok siswa. 

Siswa secara berkelompok membuat klasifikasi dikotomi dari macam-

macam daun yang terdiri atas daun tebu, sirih, kembang sepatu, 

singkong, pepaya, mangga, jambu dan Rhoeo discolor. Siswa 

melakukan klasifikasi berdasarkan ciri atau karakteristik daun yang 

meliputi: urat daun, tepi daun, bentuk daun, permukaan daun, warna 

daun dan lain-lain (Gambar 5.2).  
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Gambar  5.2 

Siswa secara berkelompok melakukan klasifikasi 
dikotomi terhadap macam-macam daun        

 

Dalam proses penyusuan klasifikasi dikotomi oleh siswa, guru dituntut 

untuk benar-benar membimbing mereka sampai semua kelompok dapat 

melakukannya. Hal ini terutama disebabkan karena siswa masih belum 

mampu memanfaatkan informasi yang ada pada LKS secara optimal. 

Pada kegiatan inti terlihat interaksi yang baik antara siswa dengan siswa 

dalam kelompoknya (Gambar 5.3 dan Gambar 5.4).  
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Gambar 5.3 

Guru membimbing siswa melakukan klasifikasi dikotomi 
 
 

 

Gambar 5.4 
Guru menanggapi pertanyaan siswa ketika siswa 
mengalami kesulitan dalam melakukan klasifikasi 
dikotomi 
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Setelah kegiatan mengklasifikasikan selesai, salah satu kelompok 

melaporkan hasil pengamatannya di depan kelas, dan kelompok lain 

menanggapi. Siswa melakukan diskusi kelas dan membahas pentingnya 

membuat klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari kegiatan diskusi 

kelas terungkap bahwa bagan klasifikasi dikotomi yang dibuat masing-

masing kelompok berbeda tergantung dari ciri daun yang diamatinya 

(Gambar 5.5). Perbedaan hasil tersebut merupakan hal yang baik 

karena dapat memperkaya informasi mengenai klasifikasi tumbuhan. 

Dari kegiatan ini siswa memahami bahwa dengan melihat persamaan 

dan perbedaan yang dimiliki, mereka dapat mengelompokan daun-daun 

tersebut berdasarkan ciri yang dimiliki. 

 

 

Gambar 5.5 
Siswa merespon dengan baik ketika guru melemparkan 
pertanyaan pada waktu diskusi kelas 

 

Pada kegiatan akhir, siswa dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan berdasarkan data dari hasil kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh adalah: berdasarkan 

persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh beraneka ragam daun, 
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kita dapat membuat pengelompokan atau klasifikasi. Klasifikasi tersebut 

dapat bermanfaat untuk mempermudah pengenalan obyek yang 

diamati. Sebelum pembelajaran ditutup, guru memberikan tes akhir 

(post-tes) selama 10 menit. Proses pembelajaran yang terjadi di kelas 

sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan pada Rencana 

Pembelajaran.  

Kegiatan lesson study pada tahap implementasi ini dihadiri oleh 

31 orang observer yang terdiri atas: guru-guru dari SMP dan SMA 

Laboratorium UPI, guru-guru dari SMAN 3 Bandung, guru-guru SMPN 1 

Lembang, guru-guru wakil MGMP Bandung, peserta pelatihan kemitraan 

LPTK dan sekolah dari Ciamis, Semarang, Lampung, dan Jakarta serta 

dosen-dosen Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA UPI. Posisi para 

observer di dalam kelas tersebar di pinggir kelas, serta di depan dan di 

belakang. Observer melakukan pengamatan di kelas berdasarkan pada 

lembar observasi kegiatan lesson study. Observasi terutama ditujukan 

pada interaksi yang terjadi antara siswa dengan siswa dalam kelompok, 

interaksi siswa antar kelompok dalam diskusi kelas, interaksi antara 

guru dan siswa selama proses pembelajaran, aktivitas siswa dalam 

belajar, kapan siswa mulai belajar, kapan siswa mulai terlihat bosan 

belajar, dan kapan siswa selesai belajar. Para observer tidak 

diperkenankan untuk melakukan intervensi pada kegiatan yang 

dilakukan siswa, maupun yang dilakukan oleh guru. Dengan cara seperti 

itu, siswa tidak terganggu dengan kehadiran para observer yang 

jumlahnya melebihi jumlah siswa di dalam kelas.  

Setelah selesai proses pembelajaran, selanjutnya dilakukan 

kegiatan refleksi seperti diperlihatkan pada gambar 5.6. 
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Gambar 5.6 
       Kegiatan refleksi yang dihadiri oleh Kepala Sekolah  

       dan para pengamat (observer)  

 
Peserta kegiatan refleksi adalah para observer yang berjumlah 

31 orang. Kegiatan refleksi dipimpin oleh salah seorang dosen dari 

Jurusan Pendidikan Biologi. Guru yang tampil, duduk di depan 

didampingi Wakil Kepala Sekolah SMP Laboratorium UPI yang bertindak 

sebagai pemimpin pertemuan atau moderator. 

Pada awal kegiatan refleksi, guru model diberi kesempatan  

menyampaikan kesan-kesan tentang aktivitas pembelajaran yang telah 

dilaksanakannya. Dalam kasus kegiatan lesson study yang disajikan ini, 

guru menyampaikan bahwa pada awalnya dia merasa gugup (nervous) 

ketika melakukan pembelajaran dikarenakan banyaknya jumlah 

observer yang mengamati ketika dia mengajar. Kesulitan yang 

dirasakan guru adalah dalam proses pembimbingan karena sebelumnya 

siswa tidak pernah melakukan klasifikasi dikotomi. Guru menyadari 

bahwa contoh buah-buahan yang digunakan pada awal pembelajaran  

jenisnya masih belum mencukupi. Pada tahap pembahasan, guru 
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merasa kurang puas karena hanya menyuruh satu kelompok siswa  

yang tampil mempresentasikan klasifikasi yang dibuatnya. Sebenarnya, 

guru berkeinginan agar siswa membandingkan hasil klasifikasi yang 

dibuatnya per kelompok, akan tetapi waktunya tidak mencukupi.  

Setelah guru menyampaikan kesan-kesannya, para observer 

secara bergantian menyampaikan tanggapan dan kesan-kesannya 

terhadap pembelajaran yang telah mereka saksikan. Dari kegiatan 

refleksi terungkap beberapa tanggapan dari para observer bahwa proses 

pembelajaran yang dilakukan guru tersebut sudah sangat baik mulai 

persiapan sampai implementasinya. Guru sudah membimbing siswa 

dengan baik dalam upaya memahami konsep yang dipelajari yaitu 

membuat klasifikasi dikotomi. Beberapa hal yang masih perlu 

ditingkatkan adalah dalam hal pengelompokan siswa. Siswa sebaiknya 

dikelompokan dengan jumlah yang merata, tiap kelompok terdiri atas 

laki-laki dan perempuan, dan sedapat mungkin siswa yang pandai 

tersebar pada setiap kelompok. Di sekolah ini kelompok yang terbentuk 

jumlahnya tidak merata antara 4-7 orang dalam 1 kelompok dan masih 

ada kelompok yang anggotanya laki-laki semua, serta terlihat ada 

beberapa siswa yang mendominasi di kelompoknya. Pembelajaran 

dilakukan di laboratorium dengan posisi tempat duduk berjajar sehingga 

menyulitkan siswa dalam kerja dan diskusi kelompok. Disarankan agar 

siswa duduk berhadapan ketika kerja kelompok sehingga semua 

anggota dapat terlibat aktif dalam diskusi kelompok. 

 
Lesson Study Biologi SMA 

 Kegiatan Lesson study bidang studi Biologi di SMA telah 

dilaksanakan di SMAN 9 Bandung dan SMA Laboratorium UPI. Pada tabel 

di bawah ini tercantum kegiatan lesson study yang telah dilaksanakan di 
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SMA pada bidang Biologi yang telah berlangsung dari bulan Oktober 

2005 sampai bulan Maret  2006. 

Tabel 5.2 
Kegiatan Lesson Study  Biologi  SMA di Bandung 

Dari Semester Ganjil 2005 sampai Semester Genap 2006 
No. Nama Sekolah Waktu       

Pelaksanaan 
Nama Guru Topik 

1 . SMAN 9 Bandung  17 Oktober 2005 Dra. Tati Hermawati Virus  
2 . SMA Lab. School UPI 20 Maret 2005 Susi Laelawati, S.Pd Alat Indra (Mata) 

3 . SMA Lab. School UPI 24 Maret 2005 Drs. Deni Kadarsah Aksi Interaksi 
(Ekosistem) 

4 . SMA Lab. School UPI 29 Maret 2006 Dra. Marhamah Dampak negatif Revolusi 
Hijau 

 

 Guru yang tampil dari SMAN 9 Bandung adalah mereka yang 

telah mengikuti program piloting, sehingga dapat mempersiapkan 

perangkat pembelajaran sendiri. Konsultasi dengan dosen dilakukan 

melalui media internet (e-mail).  Sedangkan kegiatan lesson study di 

SMA Laboratorium UPI diawali dengan kegiatan workshop. Workshop 

dilakukan di SMA Laboratorium UPI dengan peserta adalah guru-guru 

Matematika dan IPA serta dosen-dosen tim lesson study dari FPMIPA 

UPI. Pada kegiatan ini guru Biologi berdiskusi dengan tim dosen untuk 

memilih topik yang akan diajarkan pada kegiatan lesson study dan 

perkiraan waktu implementasinya. Pada pertemuan ini disepakati akan 

dilakukan pertemuan lanjutan untuk membuat persiapan perangkat 

pembelajaran. Guru biologi SMA Laboratorium terdiri atas tiga orang 

yang mengajar pada tingkat kelas berbeda. Dari kegiatan workshop 

ternyata ketiga guru tersebut bersedia melakukan pembelajaran dalam 

rangka lesson study pada kelas yang dipegangnya.  

 Pertemuan selanjutnya di lakukan di Jurusan Pendidikan Biologi. 

Pada pertemuan ini didiskusikan lebih mendalam tentang rencana 

pembelajaran yang meliputi metoda yang akan digunakan, media atau 

hands-on yang dipilih, dan LKS  yang akan digunakan. Ujicoba 

eksperimen dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 
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 Di bawah ini akan diuraikan kegiatan pembelajaran dalam rangka 

lesson study dengan guru model Ibu Dra. Marhamah. Topik yang dipilih 

pada pembelajaran tersebut adalah Dampak Negatif Revolusi Hijau di 

SMA Laboratorium UPI. Kegiatan yang akan diuraikan meliputi Plan 

(perencanaan), Do (implementasi) dan See (Refleksi).  

 Pada tahap perencanaan dilakukan beberapa kali pertemuan 

antara guru dengan tim dosen lesson study Biologi SMA. Sesuai dengan 

waktu pelaksanaan lesson study yang telah ditentukan untuk bidang 

studi Biologi, dipilih topik Dampak Negatif Revolusi Hijau. Menurut 

pengakuan guru, pada pembelajaran topik tersebut belum pernah 

dilakukan percobaan melainkan dilakukan melalui metode ceramah.  

Melalui aktivitas percobaan, pemahaman siswa mengenai dampak 

negatif revolusi hijau diharapkan lebih mudah dicapai, karena siswa 

secara langsung dapat melihat dampak terakumulasinya pestisida yang 

diberikan petani pada tumbuhan. Selain hama target yang mati, 

ternyata penggunaan pestisida dapat mematikan organisme bukan 

sasaran yang bermanfaat bagi tanah yaitu cacing tanah. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka dipilih topik dampak negatif revolusi hijau.  

 Pada pertemuan pertama dilakukan diskusi tentang metoda 

pembelajaran dan media yang akan digunakan pada pembelajaran. 

Dalam diskusi tersebut ditetapkan bahwa metode pembelajaran yang 

akan digunakan adalah metode eksperimen dengan menggunakan 

media berupa perangkat percobaan yang terdiri atas tanah, cacing 

tanah dan larutan pestisida yang biasa digunakan petani di lapangan.  

Pada pertemuan ini juga didiskusikan kegiatan untuk menarik perhatian 

siswa pada awal pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipilih dan 

media pembelajaran yang direncanakan dituangkan dalam Rencana 

Pembelajaran dan LKS.  
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 Pertemuan kedua dilakukan di Laboratorium Jurusan Pendidikan 

Biologi untuk menentukan jumlah cacing pada setiap wadah, jumlah 

tanah dan konsentrasi pestisida yang akan digunakan pada percobaan 

serta memperkirakan waktu yang diperlukan  siswa untuk melaksanakan 

kegiatan ini. Penentuan konsentrasi pestisida  ternyata tidak selesai hari 

itu, karena belum ditemukan konsentrasi optimal untuk melumpuhkan 

cacing tanah. Diperkirakan pestisida yang digunakan pada ujicoba telah 

kadaluarsa, karena peningkatan konsentrasi tidak memberikan efek 

apapun pada cacing tanah yang dicobakan. Untuk itu ujicoba masih 

perlu dilakukan dengan menggunakan pestisida baru. 

 Pada pertemuan ketiga rencana eksperimen diujicoba kembali, 

sehingga pada akhir dapat ditemukan konsentrasi pestisida yang akan 

dilakukan pada percobaan di kelas. Pada pertemuan ini Rencana 

pembelajaran dan LKS telah selesai dibuat dan siap digunakan. 

 Kegiatan Implementasi pembelajaran dan sekaligus kegiatan 

refleksinya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2006 di SMA 

Laboratorium UPI mulai pukul 9.00 sampai pukul 11.30. Pembelajaran 

dilakukan oleh Dra. Marhamah di kelas III dengan mengambil topik 

Dampak Negatif Revolusi Hijau. Jumlah siswa dalam kelas ada 30 orang 

dan proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Jumlah 

keseluruhan kelompok ada enam. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

di kelas laboratorium SMA Laboratorium UPI.  

 Pada awal pembelajaran, guru memotivasi siswa dengan 

memperlihatkan dua buah toples (A dan B) yang berisi air dan ikan 

(Gambar 5.7). Kemudian guru menuntun siswa dengan pertanyaan 

produktif melalui identifikasi persamaan kedua toples tersebut. Guru 

meneteskan air dan pestisida dengan pipet tetes pada toples A dan 

toples B. Melalui pertanyaan produktif, guru menuntun siswa untuk 

membedakan perilaku ikan di toples A dan toples B. Dengan melihat 
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perilaku berbeda pada toples B yang diberi pestisida, siswa diminta 

memperkirakan zat apa yang diteteskan guru pada toples B. 

 

 
Gambar 5. 7 

Guru menarik perhatian siswa pada awal pembelajaran 
dengan memperlihatkan dua toples A dan B yang berisi 
air dan ikan, yang kemudian ditetesi masing-masing air 
dan pestisida. Siswa diminta melihat perbedaan 
tingkah laku ikan pada kedua toples  
                                

 Dari fakta yang disajikan, guru menggiring siswa pada 

permasalahan pengaruh pestisida terhadap kehidupan organisme dalam 

tanah terutama cacing. Pada kegiatan inti, siswa secara berkelompok 

melakukan percobaan berpedoman pada LKS yang telah disiapkan guru 

(Gambar 5.8 dan Gambar 5.9).  
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Gambar 5. 8 

Siswa secara berkelompok mempersiapkan perangkat 
percobaan sesuai langkah-langkah yang tercantum 
pada  Lembar Kerja Siswa (LKS) 
 
 

 
Gambar 5.9 

Guru menanggapi pertanyaan siswa ketika siswa   
menemui kesulitan dalam melaksanakan percobaan 
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Sebelum melakukan percobaan siswa diminta membuat hipotesis 

terhadap hasil yang akan mereka peroleh dari percobaan. Siswa per 

kelompok diminta melakukan percobaan dengan memasukkan tanah  

dan cacing ke dalam gelas bekas air mineral dan memasukkan larutan 

pestisida dengan konsentrasi tertentu ke dalam gelas bekas air mineral 

tadi. Setelah didiamkan selama 15 menit, tanah tadi ditumpahkan dari 

wadah dan dihitung jumlah cacing yang mati. Kegiatan ini diulang 

sebanyak 3 kali untuk tiap konsentrasi dan sebagai kontrolnya setiap 

kelompok membuat wadah yang hanya diberi air biasa (bukan 

pestisida). Dari kegiatan ini siswa dituntut untuk membuat tabel 

pengamatan yang berisi komponen konsentrasi pestisida dengan 

prosentase kematian cacing. Selain itu siswa dituntut membuat grafik 

yang menyatakan hubungan antara konsentrasi pestisida dengan 

prosentase kematian cacing. 

 Pada kegiatan inti, siswa terlihat sangat antusias dan serius 

mengerjakan percobaan, mengamati hasilnya dan memasukan data ke 

dalam tabel pengamatan yang dibuatnya. Bahkan ada beberapa siswa 

yang sudah terampil mengendalikan variabel dengan memilih cacing 

yang ukurannya sama  untuk percobaan tersebut. Interaksi siswa dalam 

kelompok terjadi dengan baik, yakni setiap anggota kelompok 

bekerjasama dalam mempersiapkan perangkat percobaan dan 

mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKS.  

Interaksi guru dengan siswa berlangsung dengan baik, guru berkeliling 

membimbing siswa kelompok per kelompok (Gambar 5.10). 
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Gambar 5. 10 

Guru membimbing siswa ketika siswa melakukan 
percobaan 

 

 Setelah percobaan selesai, setiap kelompok bergiliran 

menyajikan hasil pengamatannya serta grafik dan jawaban pertanyaan 

pada LKS di depan kelas (Gambar 5.11). 

 

 
Gambar 5.11 

Siswa mengkomunikasikan data hasil percobaan di 
depan kelas 
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Hasil pengamatan dari tiap kelompok selanjutnya direkap pada kertas 

karton yang telah disediakan guru. Pada kegiatan ini terjadi diskusi 

antar  kelompok yaitu, kelompok yang satu menanggapi kelompok lain, 

sehingga proses diskusi kelas berjalan cukup hidup. 

 Pada akhir pembelajaran siswa dibimbing guru menyimpulkan 

hasil percobaan secara keseluruhan. Kemudian guru memberikan 

pengayaan konsep dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Guru menekankan bahwa penggunaan pestisida berlebihan 

pada tanaman, selain memberikan keuntungan juga menimbulkan 

kerugian. Jika terjadi akumulasi pestisida dalam tanah, bisa 

menimbulkan matinya organisme seperti cacing tanah yang sangat 

berguna untuk menyuburkan tanah. Ketika guru mengajukan 

pertanyaan ”tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghindari 

terjadinya kerugian tersebut?”, beberapa gagasan muncul dari siswa 

diantaranya: mengurangi penggunaan pestisida, menggunakan predator 

biologi untuk membasmi hama, dan lain lain. Ini menunjukkan bahwa 

siswa memahami dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan 

pestisida yang berlebihan di lapangan. 

 Terjadi beberapa perubahan atau perbedaan antara proses 

pembelajaran yang berlangsung dengan rencana pembelajaran yang 

telah dibuat. Penggunaan jenis cacing yang berbeda antara yang 

digunakan pada waktu ujicoba dan ketika implementasi pembelajaran di 

kelas menyebabkan hasil yang berbeda. Pada waktu ujicoba, dosis yang 

menyebabkan cacing mati adalah pada konsentrasi pestisida 4 %. Akan 

tetapi dengan jenis cacing yang berbeda, konsentrasi pestidida 1,5% 

sudah cukup untuk mematikan cacing tanah. Hal ini bukan merupakan 

kegagalan dalam percobaan, melainkan justru guru bisa menunjukkan 

bahwa dengan konsentrasi pestisida yang rendah, sudah dapat 

menimbulkan gangguan terhadap cacing tanah. 
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Kegiatan lesson study pada tahap implementasi ini dihadiri 25 

orang observer yang terdiri atas: guru-guru dari SMP dan SMA 

Laboratorium UPI, guru-guru dari SMPN 41 Bandung sebagai wakil dari 

guru-guru yang tergabung dalam MGMP IPA Bandung Barat, Mahasiswa 

yang sedang PPL, Guru-guru dari SMPN 4 Sumedang, Dekan dan 

Pembantu Dekan I FPMIPA UPI, Dosen-dosen dari Jurusan Pendidikan 

Matematika FPMIPA UPI, dosen dari Jurusan Pendidikan Fisika, dan 

Dosen-dosen Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA UPI. Posisi para 

observer di dalam kelas tersebar di pinggir kelas,  serta di depan dan di 

belakang ruang kelas. Para observer melakukan pengamatan di kelas 

didasarkan pada lembar observasi kegiatan lesson study seperti 

diperlihatkan pada Gambar 5.12. 

 

Gambar 5. 12 
Para observer melakukan pengamatan terhadap 
aktivitas siswa dengan berpedoman pada lembar 
observasi lesson study 

 

Observasi terutama ditujukan pada interaksi yang terjadi antara siswa 

dengan siswa dalam kelompok, interaksi siswa antar kelompok dalam 

diskusi kelas, interaksi antara guru dan siswa selama proses 
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pembelajaran, prosentase siswa aktif dalam belajar dan kapan siswa 

mulai belajar dan mulai terlihat bosan. Para observer tidak 

diperkenankan untuk melakukan intervensi pada kegiatan yang 

dilakukan siswa, sehingga siswa tidak merasa terganggu dengan 

kehadiran para observer.  

Tahapan berikutnya dari kegiatan  lesson study ini adalah 

kegiatan refleksi. Peserta kegiatan refleksi adalah para observer yang 

berjumlah 25 orang. Kegiatan refleksi dipimpin oleh salah seorang 

dosen dari Jurusan Pendidikan Biologi. Guru yang tampil duduk di depan 

didampingi oleh dosen sebagai pimpinan diskusi. Pada awal kegiatan 

refleksi, guru yang tampil diberi kesempatan untuk menyampaikan 

kesan-kesan dari pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Guru 

menyampaikan bahwa pada awal pembelajaran timbal perasaan grogi 

dengan hadirnya begitu banyak observer di kelas. Beliau juga 

menyampaikan bahwa  cacing yang digunakan pada percobaan hari itu 

berbeda dengan yang digunakan pada ujicoba sehingga hasil yang 

diperkirakan sebelumnya tidak tercapai. Gambar 5.13 memperlihatkan 

suasana diskusi pada fase refleksi. 

 Observer secara bergantian menyampaikan kesan-kesannya 

terhadap pembelajaran yang telah mereka saksikan. Dari kegiatan 

refleksi terungkap beberapa tanggapan observer yaitu secara umum 

pembelajaran sudah berjalan dengan sangat baik. Siswa terlibat secara 

aktif dalam kegiatan percobaan, sebagian besar siswa dalam kelompok 

bekerja sama mempersiapkan perangkat percobaan, memasukkan data 

pada tabel pengamatan, membuat grafik dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan pada LKS.  Seorang dosen dari Jurusan Matematika sangat 

terkesan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dari mulai 

cara guru memberikan motivasi pada awal pembelajaran sampai pada 

diskusi kelas yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran. 
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 Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan adalah kemampuan 

siswa dalam mengendalikan variabel, karena belum semua kelompok 

siswa memperhatikan ukuran dan panjang cacing yang digunakan dalam 

percobaan. Siswa juga belum secara teliti mengidentifikasi ciri-ciri 

cacing mati atau hanya mengalami gangguan.  Hal lain adalah guru 

masih harus meningkatkan pengelolaan waktu di kelas sehingga tidak 

melebihi waktu yang disediakan. Hal ini bisa diatasi dengan cara tidak 

seluruh kelompok maju untuk presentasi tetapi cukup satu kelompok 

yang maju, kelompok lain hanya mengisikan data pada tabel yang 

disediakan. Tabel pengamatan yang dibuat pada karton oleh guru juga 

terlalu kecil sehingga tidak terbaca dari belakang.  Hal-hal yang 

disampaikan para observer menjadi masukan yang sangat berharga 

untuk guru dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam 

kelas.  

 

 

Gambar 5.13 
Kegiatan refleksi yang berlangsung setelah kegiatan 
belajar mengajar di kelas yang diikuti oleh para 
observer 
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Lesson study  Kimia di SMP  
 

Kegiatan Lesson study  untuk pelajaran kimia SMP diawali 

dengan kegiatan workshop yang melibatkan guru-guru SMP dalam 

kelompok MGMP Wilayah kota Bandung. Kegiatan ini diawali dengan 

kegiatan workshop yang diselenggarakan sebagai dampak 

dimasukkannya materi kimia di SMP, sementara pengajar sains di SMP 

umumnya berlatar belakang bukan dari pendidikan Kimia melainkan 

Fisika atau Biologi. Pada kegiatan workshop ini, tim dosen lesson study 

dari Jurusan Pendidikan Kimia bersama-sama dengan guru-guru 

mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan mengenai 

proses pembelajaran sains (khususnya materi kimia) dan dilanjutkan 

dengan  merencanakan suatu pembelajaran (plan) dengan memilih 

salah satu topik yang dianggap paling susah untuk diajarkan. Adapun 

tindak lanjut setelah kegiatan workshop tersebut adalah tahapan 

implementasi di kelas (do) dan tahapan refleksi (see), yaitu 

mendiskusikan hasil pembelajaran di kelas yang merupakan tahapan-

tahapan berikutnya dari kegiatan Lesson study ini. Kegiatan Lesson 

Study Kimia pertama untuk tingkat SMP ini, diikuti oleh 4 orang guru 

sains SMP dari 4 sekolah yang ada di lingkungan Kota Bandung, yaitu 

SMPN 24, SMPN 38, SMPN 43 dan SMP Sebelas Maret. Kegiatan ini 

dilaksanakan mulai pada awal tahun 2005. Kegiatan serupa dilanjutkan 

dengan melibatkan guru dari SMP Laboratorium UPI.  

Kegiatan Lesson study yang mulai diperkenalkan pada  awal 

tahun 2005 sampai  Maret 2006 telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, 

masing-masing 3 kali dilaksanakan di SMPN 24 Bandung dan 2 kali di 

SMP Laboratorium UPI. Implementasi lesson study Kimia dilaksanakan di 

SMPN 24 Bandung dengan materi bahan makanan tambahan (zat aditif) 

buatan dan bahan makanan tambahan alami untuk kelas VII. Lesson 
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Study tersebut diikuti 40 orang siswa. Guru modelnya ádalah salah 

seorang dari 4 orang guru yang terlibat dalam penyiapan model 

pembelajaran. Implementasi lesson study ini juga melibatkan observer 

yang terdiri atas guru-guru bidang studi sejenis dan bidang studi lain 

baik dari sekolah yang bersangkutan (tempat implementasi lesson 

study) maupun sekolah lain. Materi yang sama juga diimplementasikan 

dalam lesson study di sekolah lain dengan guru yang berbeda.  

Kegiatan lesson study kimia dengan topik berbeda juga telah 

dilaksanakan di SMP Laboratorium UPI. Topik yang dipilih dalam lesson 

study tersebut ádalah pemisahan campuran untuk kelas VIII. Topik ini 

meliputi rekristalisasi, sublimasi, destilasi dan penyaringan. Karena topik 

yang dibahas cukup banyak, maka pembelajaran dilaksanakan dalam 

dua pertemuan. Pada pertemuan pertama, siswa melakukan percobaan 

tentang pemisahan campuran, sedangkan pada pertemuan kedua, siswa 

melakukan diskusi kelompok dan pelaporan hasil percobaan. Pertemuan 

pertama diikuti 28 orang siswa, dan observernya ada 20 orang. 

Sedangkan pertemuan kedua diikuti oleh 28 orang siswa, dengan 

observer sebanyak 15 orang.  Diantara observer yang hadir baik pada 

pertemuan pertama maupun kedua ádalah Kepala Sekolah dan guru-

guru sebidang  dari SMP Laboratorium UPI, Mahasiswa Pasca Sarjana 

UPI, dosen dari Jurusan Pendidikan Kimia, dan dosen bidang studi lain di 

lingkungan FPMIPA UPI.   

Seperti dijelaskan sebelumnya, kegiatan lesson study meliputi 

tiga tahapan, yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan (do) dan refleksi 

(see). Tahap perencanaan diawali identifikasi masalah di lapangan. Guru 

dan dosen sebagai tim lesson study bertemu bersama untuk memilih 

topik kimia seperti terlihat pada Gambar 5.14. Sebagai contoh, topik 

yang dipilih adalah bahan makanan tambahan sintetis. Bahan makanan 

tambahan yang terdiri atas bahan pewarna, pengawet, pemanis dan 
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penyedap ada yang bersifat alami dan ada pula yang sintetis. Bahan-

bahan tersebut banyak ditambahkan ke dalam makanan yang banyak 

dikonsumsi anak. Bahan tersebut sangat berbahaya jika dikonsumsi 

secara berlebih. Atas dasar hal tersebut maka dipilihlah bahan makanan 

tambahan sintetis sebagai topik untuk bahan pembelajaran yang akan 

dikaji. Solusi yang diberikan adalah mengajak siswa untuk melihat 

berbagai komposisi bahan kimia yang ada dalam kemasan makanan. 

 

 
 Gambar 5.14 

Diskusi Perencanaan Lesson Study di SMP 
 

Langkah selanjutnya adalah menentukan bahan-bahan makanan mana 

saja yang dapat berfungsi sebagai pengawet, pemanis, pewarna dan 

penyedap. Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah model 

pembelajaran dengan menggunakan metoda pemberian tugas. Siswa 

dibagi menjadi 8 kelompok, dan setiap kelompok ditugaskan untuk 

mengamati 5 macam kemasan makanan yang telah dibawa dari rumah. 

Namun sebelum tugas tersebut dilaksanakan, siswa telah diajak oleh 

guru secara bersama-sama melihat satu jenis kemasan minuman yang 

mengandung bahan makanan tambahan. Dari contoh tersebut 

diharapkan siswa dapat mengenal yang dimaksud sebagai pemanis, 
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pewarna, penyedap dan pengawet dari apa yang tertulis pada kemasan. 

Dari tugas yang dikerjakan, selanjutnya siswa dapat menggolongkan 

berbagai bahan makanan tambahan yang ada dalam berbagai kemasan 

makanan ke dalam bahan pewarna, pengawet, pemanis dan penyedap. 

Kelompok workshop pada tahap persiapan ini terdiri dari 4 orang guru 

SMP dan 4 orang dosen kimia. Untuk implementasi pembelajaran 

dipilihlah seorang guru dari SMPN 43 Bandung sebagai pengajarnya.  

Pada periode semester genap 2005 sampai semester genap 

2006, pelaksanaaan lesson study  Kimia  di SMP telah dilakukan 

sebanyak 5 kali, dengan kondisi  pelaksanaan seperti  tabel berikut.  

Tabel 5.3 
Kondisi Pelaksanaan Lesson study  Kimia di SMP 

Lesson 
study 

Sekolah Pengajar Kelas Topik Jumlah 
siswa 

Seting 
Kelas 

Jumlah 
observer 

Respon 
siswa 

1 SMPN 24 Asep 
Nugraha 

V I I  Model 
1  

40  8  
kelompok 

20 aktif 

2  SMPN 24 Sri V I I  Model 
2  

40  8  
Kelompok 

25 Aktif 

3  SMPN 24 Endah V I I  Model 
2  

40  8  
Kelompok 

25 Aktif 

4  SMP UPI Wiwin V I I I  Model 
3  

28  8  
kelompok 

20 Aktif 

5  SMP UPI Wiwin V I I I  Model 
4  

28  8  
kelompok 

15 Aktif 

 

Keterangan:  
Model 1 : Bahan Makanan Tambahan Alami 
Model 2 : Bahan Makanan Tambahan Sintetis 
Model 3 : Percobaan Pemisahan campuran dengan Beberapa Cara    

Sesuai dengan Karakteristik Campuran 
Model 4 : Diskusi Hasil Pemisahan campuran dengan Beberapa Cara 

Sesuai dengan Karakteristik Campuran   
 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci tentang 

pelaksanaan lesson study Kimia SMP, berikut akan disajikan salah 

satunya yaitu lesson study yang pertama. Lesson study pertama 

dilaksanakan di SMPN 24 dengan pengajar Bapak Asep Nugraha. 

Kegiatan ini dilaksanakan di kelas VII dengan topik bahan makanan 
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tambahan alami. Pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok, 

semuanya ada 8 kelompok. Untuk tiap kelompok disediakan 1 

bungkusan yang memuat berbagai bahan tambahan makanan bersifat 

alami. Siswa diminta mengelompokan bahan-bahan tersebut sesuai 

fungsinya yaitu pewarna, pengawet,  pemanis atau penyedap.  

Guru memulai proses pembelajaran dengan cara memusatkan 

perhatian siswa melalui pertanyaan makanan khas apa yang 

dihidangkan pada saat lebaran. Guru memberikan motivasi, mana yang 

lebih enak, ketupat dengan opor atau ketupat dengan rebus ayam? 

Mengapa? Dari hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti 

yaitu mengamati, mendiskusikan dan menggolongkan beberapa bahan 

tambahan makanan alami dari berbagai bahan tambahan makanan 

alami yang ada pada bungkusan. Hasil diskusi kelompok disajikan pada 

Lembar Kerja Siswa (LKS). Selanjutnya wakil dari setiap kelompok 

diminta mengisi lembar pengamatan yang telah disiapkan guru, berupa 

tabel pengamatan yang berisi nama bahan serta fungsinya dalam 

makanan. Setelah semua lembar pengamatan diisi oleh siswa, guru dan 

siswa mendiskusikan semua jawaban yang diberikan. Selama 

pembelajaran siswa terlihat aktif berdiskusi  baik dengan teman satu 

kelompok, antar kelompok maupun dengan guru. Pada akhir diskusi, 

siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi pembelajaran dan 

diakhiri dengan tes akhir, yang berfungsi untuk mengetahui pemahaman 

siswa terhadap materi yang diberikan. Proses pembelajaran pada 

kegiatan lesson study  ini juga dihadiri oleh observer. Observer bertugas 

mengamati aktivitas belajar dan respon siswa, tidak untuk mengamati 

atau menilai cara guru melaksanakan pembelajaran. Selama 

pembelajaran berlangsung observer dengan tertib mengisi lembar 

observasi yang telah disiapkan, mengikuti proses pembelajaran dan 

tidak berdiskusi sendiri, sehingga tidak mengganggu PBM. Dari hasil 
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pengamatan terbukti bahwa keberadaan observer sekalipun berjumlah 

banyak ternyata tidak mengganggu aktivitas belajar siswa. Tahap 

pelaksanaan lesson study pada dasarnya telah sesuai dengan 

perencanaan, oleh sebab itu tidak terjadi perubahan yang berarti 

terhadap model pembelajarannya. Gambar 5.15 memperlihatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran kimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.15 

Implementasi Lesson studi Kimia di SMP Lab School UPI 

Setelah proses pembelajaran berakhir dilanjutkan dengan 

refleksi. Refleksi dipimpin oleh pimpinan sekolah dan diikuti oleh guru 

pelaksana PBM dan seluruh observer. Kegiatan ini diawali dengan 

pembukaan oleh pimpinan diskusi, dilanjutkan oleh guru untuk 

menyampaikan hal-hal yang dirasakan penting dalam PBM tersebut, 

baru dilanjutkan komentar dan saran-saran dari observer untuk 

perbaikan PBM. Sebagai contoh observer  berkomentar tentang 

kurangnya keterlibatan siswa  dalam menjawab pertanyaan teman antar 

kelompok atau kurang terlibat dalam membuat kesimpulan yang 
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seharusnya dibuat oleh guru bersama semua siswa. Kesimpulan ini tidak 

lain merupakan tujuan pembelajaran yang harus dipahami siswa. Saran-

saran terhadap PBM antara lain agar dilibatkannya lingkungan lebih 

banyak sehingga diharapkan siswa lebih peduli terhadap lingkungan, 

terutama diharapkan siswa lebih peka dalam menghadapi permasalahan 

bahan-bahan kimia yang saat ini banyak beredar di pasaran. Kegiatan 

diskusi pasca pembelajaran diperlihatkan pada Gambar 5.16 

 

 

 

Gambar 5. 16 
Pelaksanaan refleksi terhadap kegiatan proses belajar mengajar yang 
dilakukan senantiasa melibatkan kepala sekolah sebagai pengarah. 

 
Selain komentar berkenaan dengan pembelajaran, para guru 

juga menyatakan bahwa lesson study sangat prospektif dilaksanakan 

mengingat manfaat yang sangat besar bagi guru.  Hampir semua guru 

kimia menyatakan bahwa kegiatan ini selain untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, juga bermanfaat bagi terjalinnya komunikasi dan 

kemitraan antara para guru dan dengan Jurusan Pendidikan Kimia UPI.  

 

Lesson Study Kimia di SMA 

 Kegiatan Lesson Study kimia SMA merupakan tindak lanjut dari 

kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya 

(semester ganjil 2004/2005) yaitu kegiatan Lesson Study di SMP. Hasil 

evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dapat meningkatkan 
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kesejawatan guru baik dari bidang sejenis maupun berbeda dan juga 

dapat meningkatkan prestasi siswa. Oleh karena itu maka pada tahun 

2005-2006, lesson study Kimia selain dilaksanakan di SMP dilaksanakan 

juga di SMA. 

 Kegiatan lesson study kimia SMA telah dilaksanakan pada dua 

sekolah yaitu SMAN 9 Bandung dan SMA Laboratorium UPI yang secara 

garis besarnya adalah sebagai berikut. Lesson Study di SMAN 9  

dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2005-2006 dengan topik 

konsep mol (kelas X). Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang siswa dan 16 

orang observer. 

Lesson Study di SMA Laboratorium UPI dilaksanakan pada 

semester genap tahun 2005-2006 tepatnya tanggal 16 Februari 2006, 

dengan topik “Jenis larutan elektrolit berdasarkan ikatannya” di kelas X. 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung, kegiatan ini melibatkan 30 

orang siswa dan lebih dari 40 orang observer yang terdiri atas guru-

guru bidang sejenis atau bidang lain baik dari sekolah yang 

bersangkutan atau sekolah lain, pimpinan sekolah, dosen Jurusan 

Pendidikan Kimia UPI, mahasiswa FPMIPA yang sedang melaksanakan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan empat orang tamu dari Afrika 

serta pimpinan sekolah. Adapun guru yang terlibat pada penyusunan 

rencana pembelajaran adalah Ibu Komalia dan Ibu Susy. Pada 

peleksanaan pembelajaran, Ibu Susy bertindak sebagai guru model.  

Kegiatan lesson study Kimia telah disosialisasikan secara luas 

diantaranya melalui pelatihan-pelatihan, baik kepada dosen Jurusan 

Pendidikan Kimia di LPTK lain, guru-guru Kimia dalam MGMP, bahkan 

kepada perwakilan Kementrian Pendidikan negara-negara Afrika melalui 

bantuan JICA jepang.  
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Gambar 5. 17 
Tim Lesson Study Jurusan Pendidikan Kimia UPI 
bersama tamu dari Negara-negara Afrika di SMA Lab 
School UPI 

 

  

Gambar 5. 18 
Staf Jurusan Pendidikan Kimia UPI terlibat aktif dalam setiap 
kegiatan lesson study 
 
Pelaksanaan lesson study baik di SMAN 9 Bandung maupun SMA 

Laboratorium UPI meliputi 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan 

dan refleksi. Tahap perencanaan diawali dengan identifikasi masalah di 

lapangan. Guru dan dosen sebagai tim lesson study melakukan 

pertemuan untuk menyusun rencana pembelajaran yang antara lain 

meliputi penentuan topik dan kelas, guru yang akan melaksanakan 

pembelajaran, serta perangkat pembelajaran. 
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Gambar 5. 19 
Tim guru Kimia labschool UPI dapat merencanakan 
pembelajaran bersama dengan Tim Lesson Study dari 
Jurusan Pendidikan Kimia UPI  
 

Tahap palaksanaan adalah pembelajaran di kelas sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah disusun bersama. Pada tahap ini juga 

dilakukan pengamatan proses pembelajaran oleh para observer. 

 

 

Gambar 5. 20 
Guru sedang memberikan penjelasan awal tentang 
pembelajaran yang akan dilaksanakan 
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Gambar 5. 21 
Siswa SMAN  9 Bandung dalam kelompoknya sedang 
asyik melaksanakan kegiatan laboratorium. 
 

 

 

Gambar 5. 22 
Siswa SMA Labschool dengan perhatian penuh 
menyimak penjelasan guru 

 
Setelah proses pembelajaran berakhir dilanjutkan dengan 

kegiatan refleksi yang diikuti pimpinan sekolah, guru pelaksana PBM dan 
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observer. Kegiatan ini diawali pembukaan oleh pimpinan diskusi, 

dilanjutkan dengan penyampaian hal-hal yang dirasakan penting dalam 

PBM tersebut oleh guru model, dan komentar serta saran-saran dari 

observer untuk perbaikan PBM. 

 

  

  
Gambar 5.23 

Dari atas searah jarum jam: Kepala sekolah laboratorium UPI dan 
Dekan FPMIPA UPI menjadi pengarah dalam kegiatan refleksi; 
Peninjau dari kementrian negara Afrika memberikan refleksi dari 
pembelajaran yang diamatinya; seorang mahasiswa turut memberikan 
masukan dalam kegiatan refleksi 

 

Untuk lebih jelasnya di bawah ini diberikan contoh pelaksanaan 

Lesson Study di SMAN 9 Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 23 

November 2005 oleh guru kimia yaitu Ibu Dede Suwartini. Kegiatan ini 

dilaksanakan di kelas X dengan jumlah siswanya 40 orang. Pokok 

bahasan yang dipilih dalam pembelajaran kimia kali ini adalah Konsep 

mol. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan model diskusi 
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kelompok (tiap kelompok terdiri atas empat orang) dengan strategi 

pengembangan keterampilan proses. Kegiatan ini dihadiri pula oleh 

dosen-dosen dari LPTK lain yang sedang mengikuti workshop tentang 

lesson study, diantaranya empat orang dosen dari UNILA, UNJ, dan 

UNES; tiga orang Staf dosen dari UPI, serta 9 orang guru dari SMAN 9 

(guru  Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi dan Kimia). 

Deskripsi lengkapnya dari kegiatan tersebut adalah sebagai 

berikut. Kegiatan dimulai dengan tahap persiapan yang dilaksanakan 

pada tanggal 20 November 2005. Kegiatan tahap persiapan melibatkan 

seorang guru SMAN 9 (Dede Suwartini) dan 7 orang dosen dari Jurusan 

Pendidikan Kimia FPMIPA UPI. Pada pertemuan tersebut berhasil 

ditetapkan topik yang akan dibuat modelnya yaitu konsep mol. 

Selanjutnya dilakukan penyusunan rencana pembelajaran dan lembar 

kegiatan siswa. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 23 

November 2005 pukul 07.15–08.45 di kelas X. Setelah pembelajaran 

berakhir kegiatan dilanjutkan dengan refleksi, yaitu pada pukul 09.00– 

10.30. Berdasarkan komentar observer diperoleh gambaran berikut: (1) 

siswa belajar secara aktif, (2) motivasi guru untuk membelajarkan siswa 

sangat baik sehingga motivasi belajar siswa terlihat meningkat, (3) 

pembelajaran berjalan sesuai rencana, (4) ada beberapa kelemahan 

dalam LKS yang perlu diperbaiki, dan (5) lesson study dirasakan guru 

sangat bermanfaat sehingga perlu disosialisasikan secara lebih luas. 

Selain itu, dari hasil refleksi kegiatan ini terungkap perlunya 

tindak lanjut dengan melakukan kegiatan serupa dengan topik berbeda. 

Hal tersebut dimaksudkan agar guru-guru lebih terbiasa melaksanakan 

tahapan-tahapan lesson study  secara kolaborasi sehingga terbangun 

suatu komunitas belajar. Dengan terlibatnya guru dalam kegiatan lesson 

study maka kesejawatan diantara guru bidang sejenis maupun lintas 

bidang dapat terbina secara berkesinambungan.  
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Lesson Study Matematika 

Lesson Study bidang Matematika dilaksanakan sebagai bentuk 

kegiatan kolaborasi antara IMSTEP-JICA (FPMIPA UPI) dengan MGMP 

Matematika Kota Bandung untuk tingkat SMP. Kegiatan ini 

diselenggarakan sebagai implementasi kegiatan workshop pada tanggal 

24 Maret sampai dengan 21 April 2004. Workshop diselenggarakan 

dengan dilatarbelakangi hasil pertemuan antara guru-guru Matematika 

yang tergabung dalam MGMP tingkat SMP Kota Bandung dengan 

IMSTEP-JICA (FPMIPA UPI) pada tanggal 15 Januari 2004 yang 

bertempat di SMPN 48 Bandung. Dari hasil pertemuan itu dicapai 

kesepakatan untuk merealisasikan suatu kegiatan bersama yang bersifat 

in-service melalui kegiatan Lesson Study.  

 Sebagai tindak lanjut kesepakatan  di atas pada bulan Februari 

2005 diadakan pertemuan antara lima guru sebagai wakil anggota 

MGMP Matematika dengan pihak Jurusan Pendidikan Matematika. Dari 

hasil pertemuan tersebut disepakati untuk melaksanakan kegiatan 

Lesson Study di dua tempat, yaitu SMPN 4  Bandung dan SMPN 12 

Bandung. Jadwal  pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tanggal 19 April 

2005 di SMPN 4 Bandung dan tanggal 30 April 2005 di SMPN 12 

Bandung.  

Lesson Study merupakan sarana untuk perbaikan pembelajaran 

yang dilakukan secara kolaboratif berdasarkan langkah-langkah 

perencanaan (plan), implementasi rencana pembelajaran tersebut di 

depan kelas (do), dan kegiatan refleksi yakni diskusi tentang hal-hal 

yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas (See). Hal lain yang 

terpenting dalam kegiatan Lesson Study adalah keberlanjutan proses 

belajar yang dilakukan guru-guru dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran sehari-hari sebagai upaya untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran secara umum. (Stigler & Hiebert, 2000; IFIC & JICA, 

2004). 

Pada tahap Perencanaan (Plan), guru bersama dosen berdiskusi 

dalam hal penyusunan dan pembuatan teaching materials berbasis 

hands-on dan minds-on activity serta daily life. Dalam perencanaan, 

guru mengemukakan beberapa materi yang dianggap sulit baik dari segi 

penyampaiannya kepada siswa maupun dari sisi siswa sendiri 

(bagaimana supaya siswa memahami suatu konsep dengan baik dan 

menyenangkan). Pada tahap ini guru dan dosen bersama-sama 

membahas permasalahan yang ada di lapangan. Setelah itu guru dan 

dosen menentukan topik pada semester yang sedang berjalan. Dosen 

membantu guru menentukan model pembelajaran alternatif yang 

diperkirakan sesuai dengan topik yang dipilih. 

Setelah teaching material (perangkat pembelajaran) selesai 

disusun, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas 

(Do). Pada tahap ini, pembelajaran dihadiri oleh para observer yang 

diundang berasal dari berbagai sekolah, dinas Kota  dan Kabupaten, 

universitas dan JICA Expert. Fihak-fihak yang diundang tersebut antara 

lain adalah para guru dan kepala sekolah, dosen-dosen, perwakilan dari 

dinas dan JICA Expert.  

Di bawah ini akan diuraikan secara rinci mengenai kegiatan 

lesson study yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 12 Bandung oleh 

Dra. Eha Harningsih pada topik membuktikan luas daerah lingkaran dari 

tahap persiapan sampai kegiatan refleksi.  

Pada tahap plan (perencanaan) dilakukan pertemuan antara guru 

dan tim dosen. Dalam diskusi tersebut, dipilih topik pada semester yang 

sedang berjalan, yaitu membuktikan luas daerah lingkaran. Pada topik 

ini direncanakan siswa melakukan eksplorasi dari beberapa benda 

berupa lingkaran yang ada di sekeliling kehidupan mereka untuk 
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membuktikan bahwa luas daerah lingkaran dari berbagai benda  

berbentuk lingkaran adalah πr2.  

Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan disesuaikan 

dengan tahap-tahap yang telah direncanakan . Pada tahap implementasi 

yang dituangkan dalam rencana pembelajaran dan dibuat juga 

sebagaimana tercantum dalam rencana pembelajaran dan LKS. Langkah 

pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, siswa disuruh 

menjiplak permukaan benda berbentuk lingkaran yang dimiliki oleh 

masing-masing kelompok pada dua lembar kertas. Kedua, siswa diminta 

membagi salah satu lingkaran menjadi beberapa juring dengan ukuran 

yang sama. Ketiga, siswa diminta menggunting tiap juring lingkaran 

tersebut. Keempat, siswa diminta menyusun bagian-bagian itu sehingga 

membentuk bangun datar.  

Setelah selesai melakukan kerja kelompok, siswa perwakilan 

kelompok mempresentasikan bangun datar yang terbentuk dari 

sejumlah juring lingkaran. Siswa menjelaskan proses penentuan luas 

daerah lingkaran berdasarkan bangun datar yang terbentuk. Terakhir, 

siswa mengajukan kesimpulan dari proses penentuan luas daerah 

lingkaran berdasarkan bangun datar tertentu.   

Berdasarkan presentasi siswa, diperoleh berbagai bentuk bangun 

datar sebagaimana ditampilkan melalui gambar berikut:  
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Gambar 5. 24  
Hasil Presentasi Siswa dalam Membuktikan Luas 
Daerah Lingkaran 

 

Berikut disajikan beberapa hasil pekerjaan siswa dalam 

membuktikan luas daerah lingkaran: 

 

 
Gambar 5. 25  

Bentuk Bangun Datar Berupa Segitiga 
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Gambar 5. 26  

Bentuk Bangun Datar Berupa Trapesium 

 

 

 

 
Gambar 5. 27  

Bentuk Bangun Datar Berupa Persegi Panjang 
 
 



 104

 
Gambar 5. 28  

Bentuk Bangun Datar Berupa Kincir 

 

Tahap selanjutnya dari kegiatan Lesson Study adalah refleksi 

(See). Peserta kegiatan refleksi ini adalah para pengamat (observer) 

yang mengikuti proses pembelajaran di kelas secara seksama. Kegiatan 

refleksi  dipimpin oleh kepala sekolah didampingi salah seorang dosen 

dari Jurusan Pendidikan Matematika serta guru yang menyajikan 

pembelajaran di kelas. Pada awal kegiatan refleksi, guru diberi 

kesempatan untuk mengemukakan kesan-kesannya selama melakukan 

pembelajaran. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, pada awalnya 

guru merasa gugup karena diamati oleh banyak orang. Rasa gugup  

tersebut berangsur-angsur hilang ketika proses pembelajaran telah lama 

berlangsung. Guru juga menyatakan bahwa melalui kegiatan refleksi 

dapat diperoleh sejumlah masukan berharga dari para observer. Berikut 

adalah rangkuman sebagian tanggapan observer terhadap pembelajaran 

yang dilaksanakan 

Aktivitas siswa. Aktivitas siswa dari awal hingga akhir 

pembelajaran pada umumnya cukup baik, tidak terganggu dengan 

kehadiran observer, sehingga kelas terlihat sangat hidup. Siswa 
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memperhatikan guru ketika diberi penjelasan, merespon guru dengan 

antusias ketika diberi pertanyaan, dan memberikan pertanyaan ketika 

ada hal yang tidak mereka mengerti. Pada sesi diskusi, siswa aktif 

bertukar pikiran dengan teman kelompoknya. Siswa juga menunjukkan 

antusias yang tinggi ketika memasuki sesi presentasi. Banyak siswa 

yang mengangkat tangan ketika guru bertanya siapa yang mau 

mempresentasikan  hasil diskusinya. Ada beberapa siswa yang sangat 

kritis dalam mengomentari presentasi temannya. Pada umumnya siswa 

yang menampilkan hasil diskusi kelompoknya sudah mampu 

berkomunikasi dengan baik, mampu berargumentasi dengan baik dan 

benar, serta menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Dari hasil 

presentasi, banyak cara berbeda yang dimunculkan oleh siswa dalam 

membahas konsep yang diberikan. Pada sesi penutup, siswa terlibat 

dalam pengambilan kesimpulan. 

Aktivitas guru. Aktivitas guru selama pembelajaran cukup baik. 

Pada umumnya guru tidak terpengaruh oleh kehadiran para observer, 

walaupun menurut pengakuan guru yang bersangkutan mengajar 

dengan dihadiri banyak observer merupakan pengalaman mengajar 

pertamanya. Pada awal pembelajaran, guru mengenalkan sekilas materi 

yang akan dibahas dan mengaitkan dengan konteks kehidupan sehari- 

hari. Guru menyampaikan pengarahan agar siswa membentuk 

kelompoknya. Guru juga memberikan pengarahan kepada siswa untuk 

berdiskusi dalam kelompok dalam rangka menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan. Pada kegiatan inti, guru membimbing siswa menemukan 

konsep matematika. Guru mendatangi kelompok siswa serta membantu 

mereka yang mengalami kesulitan. Guru mendorong siswa untuk 

bertanya dan menanggapi secara positif pertanyaan siswa. Guru 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 

berpendapat dan mengarahkan jalannya diskusi kelas. Pada sesi 
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penutup, guru meminta siswa mengajukan kesimpulan hasil 

pembelajaran dan berusaha merefleksi hasil pekerjaan siswa. 

Observer pada umumnya memberi tanggapan yang sangat baik 

terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tanggapan observer 

terhadap aktivitas siswa sangat baik. Cara siswa belajar sudah bagus 

dan siswa mau mengemukan pendapat. Ada beberapa observer yang 

memuji hasil temuan siswa dalam membuktikan suatu rumus dengan 

berbagai cara, yang menurut mereka  baru melihatnya dan belum 

pernah ditemukan di buku-buku yang ada selama ini. Namun demikian 

masih terdapat kendala dalam hal fasilitas, yaitu kegiatan memerlukan 

ruang yang cukup luas sehingga pembelajaran dengan kehadiran 

banyak observer dapat berlangsung dengan nyaman.    

Kegiatan Lesson study yang telah dilaksanakan oleh Jurusan 

Pendidikan Matematika di tingkat Sekolah Menengah Pertama selama 

semester genap 2005 sampai dengan semester genap 2006 dapat 

dilihat pada tabel 5.4 di bawah ini. 

Tabel 5.4 
Kegiatan Lesson Study Matematika Tingkat SMP di Bandung 

Semester Genap 2005 sampai dengan Semester Genap 2006 

No. Nama 
Sekolah 

Waktu 
Pelaksanaan 

Nama Guru Topik 

1. SMPN 4 
Bandung 

19 April 2005 M. Salim Hidayat, S.Pd Bangun Datar: 
Keliling dan Luas 
Trapesium 

2. SMPN 12 
Bandung 

30 April 2005 Dra. Eha Harningsih Bangun Datar: 
Keliling dan Luas 
Belah Ketupat 

3. SMPN 12 
Bandung 

26 Agts 2005 Dra. Eha Harningsih Bilangan: Pecahan 
 

4. SMPN  1 
Lembang  

23 Nop 2005 Ai Nurhayati  Segitiga Kongruen 

5. SMPN  1 
Lembang 

26 Jan 2006 Ina Herlina, S.Pd Luas Lingkaran 

6. SMP Lab. 
School UPI 

16 Peb 2006 Fajriati Yusra, S.Pd Jajaran Genjang 

7. SMPN12 
Bandung 

14 Mrt 2006 Dra. Eha Harningsih Luas Lingkaran 

8. SMPN 2 Smdg 11 Aprl 2006 Dede Kurniasih, S.Pd Trigonometri 
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Gambar 5. 29  

Siswa secara Berkelompok Melakukan Diskusi 
 
 
 

 
Gambar 5.30  

 Siswa Melakukan Aktivitas Pembelajaran di Luar Kelas 
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Gambar 5.31 

Guru Membimbing Siswa Menjelaskan Konsep yang 
Tidak Dipahami 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.32 

Siswa Melakukan Presentasi di Depan Kelas 
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Gambar 5.33 

Guru Melakukan Refleksi terhadap Pembelajaran 
 

Lesson Study Fisika 

Kegiatan lesson study mulai diperkenalkan sejak  tahun 2005 

sebagai bagian kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam 

wadah IMSTEP. Kegiatan tersebut berawal dari piloting pembelajaran 

MIPA yang dilaksanakan di beberapa sekolah SMP dan SMA. Karena 

kegiatan piloting tersebut memiliki dampak cukup luas terhadap 

suasana akademik sekolah maupun universitas, maka kegiatan itu 

direkomendasikan untuk  ditindaklanjuti dan disebarluaskan di lingkup 

yang lebih luas. Salah satu strategi yang memungkinkan 

penyebarluasan model pembelajaran secara efektif adalah melalui 

kegiatan lesson study. Kegiatan tersebut  diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran IPA di sekolah.  

Setelah mengikuti berbagai seminar serta workshop tentang 

Lesson study, Task team C yang mengemban misi diseminasi dan 

sosialisasi hasil-hasil program IMSTEP mencoba melaksanakan Lesson 

study dalam lingkup terbatas.  Sebelum  ujicoba dilakukan di sekolah, 
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terlebih dahulu dilakukan sosialisasi terhadap berbagai pihak yang 

merupakan stake hoders LPTK seperti MKKS, MGMP, LPTK lain  dan 

Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten. Selanjutnya Jurusan Pendidikan 

Fisika sebagai bagian dari FPMIPA berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan seminar dengan para guru dan kepala sekolah di berbagai 

wilayah. Kegiatan tersebut selain untuk sosialisasi juga penyamaan 

pemahaman konsep Lesson study, yang kemudian dilanjutkan dengan 

workshop perencanaan kegiatan di sekolah-sekolah.  

Sampai pertengahan tahun 2006, Jurusan Pendidikan Fisika telah 

berkolaborasi dengan MGMP IPA Kota dan Kabupaten Bandung untuk 

melaksanakan kegitan lesson study di beberapa SMP dan SMA. Berikut 

akan disajikan contoh kegiatan lesson study Fisika yang dilaksanakan di 

SMP dan SMA Kota dan Kabupaten Bandung. 

 

Lesson Study di SMP 

Kegiatan lesson study Fisika di SMP sampai dengan semester 

genap 2006 telah melibatkan sejumlah sekolah dan guru penyaji 

sebagai berikut: 

No. Nama Sekolah Waktu       
Pelaksanaan 

Nama Guru Topik 

1. SMPN 2 Bandung 21 Maret 2005 Rina Farida, S.Pd Energi mekanik 

2. SMPN 15 Bandung 8 April 2005 Nila Nirwana, S,Pd Usaha dan Daya 

3. SMPN 1 Lembang 29 Maret 2006 Adang  Lensa Tipis 

4. SMPN 12 Bdg 27 April 2006 Hutnal Basori, S.Pd Pengungkit 

5. SMP Miftahul Iman 25 April 2006 Titin, S.Pd Bidang Miring 

6. SMP Lab Sch.UPI 1 Mei 2006 Jajang K, S.Pd Tuas 

7. SMPN 1 Lembang 18 Mei 2006 Gina Sonia (PPL) Pesawat 

sederhana 

Setiap kegiatan lesson study yang dilakukan meliputi tahap-

tahap plan, do dan see.  Tahap plan (perencanaan), diawali dengan 
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kegiatan workshop untuk menentukan siapa yang akan tampil pada 

kegiatan lesson study, menentukan topik apa yang dipilih, merancang 

rencana pembelajaran, merancang teaching materials atau hands-on 

dan minds-on activities, serta menentukan kapan implementasi 

pembelajaran di kelas dilaksanakan.  

Di bawah ini akan diuraikan secara lebih rinci mengenai kegiatan 

Lesson study yang telah dilaksanakan di SMPN 12 Bandung dengan guru 

model Bapak Hutnal Basori, S.Pd. Topik yang dipersiapkan adalah 

Pengungkit sederhana. 

Pada tahap perencanaan, dilakukan pertemuan dengan kepala 

sekolah untuk menentukan guru mana serta kelas mana yang akan 

dijadikan kelas untuk implementasi pembelajaran pada lesson study. 

Kemudian dilanjutkan degan pertemuan antara guru-guru dan dosen 

FPMIPA. Pada pertemuan ini diidentifikasi masalah pembelajaran yang 

terjadi di sekolah, sehingga diketahui bahwa salah satu topik yang harus 

diajarkan pada semester yang sedang berjalan adalah topik pesawat 

sederhana yang salah satu sub bahasannya adalah pengungkit. Konsep 

pengungkit selama ini dianggap materi yang biasa-biasa saja, karena 

siswa menganggap topik ini cukup mudah yakni tinggal melihat gambar 

dan menghafal rumus. Namun demikian, dari diskusi yang dilakukan 

terungkap pula bahwa hasil yang diperoleh sementara ini selalu 

menggambarkan siswa kesulitan mengelompokkan jenis tuas, 

menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu tuas bisa memudahkan 

pekerjaan. Selain itu sering muncul miskonsepsi bahwa dengan pesawat 

sederhana akan mengurangi penggunaan energi untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Pada kesempatan diskusi persiapan bersama para guru 

dicarilah strategi pembelajaran yang diharapkan mampu memperkaya 

hasil belajar, tidak sekedar melihat gambar-gambar tapi kurang 

difahami, tapi siswa aktif mengamati, menyelidiki dan menemukan 
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sendiri prinsip-prinsip yang bekerja pada tuas.  Selain itu, untuk 

meningkatkan kemampuan afektif dan komunikasi para siswa, dipilih 

sistem belajar berkelompok dan setiap kelompok diberi kesempatan 

menyajikan hasil pekerjaan mereka serta mendiskusikannya. Pada 

pertemuan tersebut terungkap pula bahwa untuk memfasilitasi kegiatan 

siswa, sekolah memiliki jumlah alat yang tidak mencukupi untuk jumlah 

8 kelompok. Maka disepakati pada pertemuan selanjutnya akan 

mendiskusikan rancangan kegiatan siswa serta perangkat lembar kerja 

yang dibutuhkan. 

Pada pertemuan selanjutnya diperoleh kesepakatan sebagai 

motivasi pada kegiatan pendahuluan kepada siswa ditunjukkan berbagai 

peralatan atau perkakas yang bekerja menggunakan prinsip tuas. Pada 

kegiatan tersebut salah seorang siswa diminta mendemonstrasikan cara 

menggunakannya serta menjelaskan perbedaan kemudahan melakukan 

suatu pekerjaan dengan alat yang berbeda-beda.  

 

Gambar 5.29 
Siswa mencoba mengangkat meja dengan tongkat 
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Dari kegiatan ini muncul pertanyaan yaitu, mengapa dengan alat 

bantu tuas dapat memudahkan usaha. Untuk menjawab masalah diatas 

guru merancang kegiatan percobaan yang akan dilakukan siswa. Pada 

kegiatan inti para siswa menyelidiki gaya kuasa untuk berbagai 

perubahan yang dilakukan. Melalui berbagai pertanyaan di lembar kerja 

dibimbing untuk menemukan pengertian keuntungan mekanis. 

Kegiatan pembelajaran yang akan diimplementasikan di kelas ini 

dituangkan dalam Rencana Pembelajaran (Renpel). Untuk kebutuhan 

analisis dan perekaman data disediakan tabel yang akan diisi masing-

masing kelompok. Proses pembuatan perangkat pembelajaran termasuk 

alat evaluasi berupa soal-soal keterampilan proses baru bisa 

diselesaikan secara tuntas setelah melalui tiga kali pertemuan  antara 

guru dan tim dosen. Untuk melengkapi kekurangan peralatan,  para 

guru difasilitasi oleh dosen FPMIPA untuk mengembangkan teaching 

material termasuk alat bantu pembelajaran atau media. 

Pada tanggal 27 April 2006 di SMPN 12 Bandung dilaksanakan 

implementasi pembelajaran dipandu oleh pimpinan sekolah dan diamati  

guru-guru sekolah sekitar, mahasiswa PPL dan beberapa dosen. Sepuluh 

menit sebelum pembelajaran, dilakukan penjelasan singkat yang 

dipimpin Kepala Sekolah. Kepada para observer dibagikan ringkasan 

skenario pembelajaran dan instrumen observasi, dan diingatkan untuk 

melakukan observasi dengan tanpa mengganggu suasana kelas. Guru 

penyaji menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakannya dihadapan para observer. Setelah itu, dilakukan proses 

pembelajaran dengan para observer berdiri di belakang dan samping 

kiri-kanan kelas. 
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Gambar 5.30 

Siswa Melakukan Diskusi Kelompok dan Presentasi 

Selesai pembelajaran, pimpinan sekolah memandu kegiatan 

refleksi. Pada kegiatan tersebut, guru penyaji diberi kesempatan 

pertama untuk menyampaikan kesan dan pengalaman pembelajaran 

yang baru saja dilaksanakannya. Pada kesempatan itu disampaikan 

bahwa pada awal pembelajaran muncul perasaan grogi, tapi hanya 

beberapa menit saja. Beliau sebenarnya sudah sering mengalami 

mengajar sambil dipantau saat kegiatan piloting sebelumnya, sehingga 

tidak terlalu was-was.  

 

Gambar 5.31 
Refleksi Dipandu Kepala Sekolah 
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Pada kegiatan refleksi tersebut, guru juga menyampaikan 

kesulitan yang dihadapi saat membimbing  percobaan, karena posisi 

duduk siswa kurang menunjang mobilitas dan kerjasama antar siswa. 

Dengan demikian, ada beberapa kelompok siswa yang percobaannya 

didominasi oleh siswa-siswa tertentu. Namun demikian, guru merasa 

puas dengan pembelajarannya karena secara umum partisipasi dan 

perhatian siswa terfokus pada pembelajaran. Setelah guru menjelaskan 

hasil refleksinya, selanjutnya observer diberi kesempatan untuk 

mengutarakan hasil observasinya. Temuan yang dilontarkan antara lain, 

bahwa ada siswa yang kurang terlibat dalam melakukan percobaan yaitu 

pada kelompok yang siswanya dominan wanita dan dia satu-satunya 

pria. Untuk mengatasi masalah seperti ini disarankan untuk mengatur 

kembali cara pengelompokan siswa. Ada kelompok yang terorganisasi 

baik, ada pembagian tugas dalam melakukan percobaan, tapi ada pula 

kelompok yang didominasi oleh siswa tertentu saja. Untuk masalah ini 

disarankan sebelum melakukan kegiatan kelompok diberi penjelasan 

terlebih dulu bagaimana cara bekerjasama serta cara mengerjakan 

tugas kelompoknya. Pada akhir pertemuan, diajukan usulan agar 

pembelajaran yang telah dilaksanakan dilakukan kembali di sekolah lain 

yakni di SMP Laboratorium UPI dengan memperhatikan kekurangan-

kekurangan pada pembelajaran tersebut.  

      
Lesson Study Fisika SMA 

Kegiatan lesson study Fisika di SMA sampai dengan semester 

genap 2006 telah melibatkan sejumlah sekolah dan guru penyaji 

sebagai berikut: 
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No. Nama Sekolah Waktu       
Pelaksanaan Nama Guru Topik 

1. SMAN 9 
Bandung 

11 April 2006 Muliasari, S.Pd Energi dan Daya Listrik 

2. SMAN 1 
Lembang 

16 April 2006 Karyawan, S.Pd Rangkaian Sederhana 

3. SMA Lab. 
Sch.UPI 

26 April 2006 Yadi, S.Pd Gelombang E M 

4. SMAN 1 
Lembang 

29 April 2006 Reni, S.Pd Teori Kinetik Gas 

5. SMA 
Pasundan 8 

29 April 2006 Ika Mustika Sari 
(PPL) 

Gaya Archimedes 

6. SMAN 15 Bdg 15 Mei 2006 Nia Kurnia (PPL) Pembiasan Cahaya pada 
lensa dan prisma 

Di bawah ini akan diuraikan secara lebih rinci mengenai kegiatan 

Lesson study yang telah dilaksanakan di SMAN 1 Lembang oleh Ibu 

Reni, S.Pd. pada topik Teori Kinetik Gas secara sederhana dari tahap 

persiapan sampai kegiatan refleksi. 

 

Gambar 5. 32 
Menyusun Rencana Pembelajaran di SMAN 1 Lembang 

 
Pada tahap perencanaan, dilakukan pertemuan dengan guru 

mitra. Dalam pertemuan tersebut diidentifikasi permasalahan dalam 

pembelajaran Fisika yaitu kesulitan guru mengajarkan topik teori kinetik 
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gas. Selama ini topik tersebut diajarkan selalu hanya dengan ceramah, 

karena guru mitra belum memahami bahkan tidak tahu alat bantu apa 

yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran ini.  Setelah 

pertemuan tersebut guru mitra diajak ke Laboratorium Fisika Dasar 

untuk mengamati peralatan tertentu yang ada hubungannya dengan 

teori kinetik gas di laboratorium. Selanjutnya guru mitra mengkaji kerja 

alat-alat tersebut yang pada akhirnya didapatkan ide untuk merancang 

alat yang diperlukan, dan selanjutnya akan mengkajinya lebih lanjut 

sebagai bahan pertemuan berikutnya. 

Pada pertemuan selanjutnya guru mitra mengutarakan hasil 

kajiannya dan mengusulkan suatu rancangan percobaan yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran. Beberapa bahan yang diperlukan 

difasilitasi oleh jurusan Pendidikan Fisika kemudian ditindaklanjuti pada 

pertemuan-pertemuan berikutnya yakni pembuatan alat sesuai 

rancangan yang diinginkan sekaligus mengujicobakannya hingga 

memperoleh data hasil percobaan. Pertemuan selanjutnya adalah 

membuat skenario pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran 

yang utuh. 
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Gambar 5. 33  
Percobaan Teori Kinetik Gas 

Implementasi dari serangkaian persiapan tersebut dilaksanakan 

pada hari Sabtu tanggal 29 April 2006 di SMAN 1 Lembang tempat guru 

mitra mengajar. Kegiatan selama implementasi dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Penjelasan umum oleh tim dosen dihadapan Kepala Sekolah dan 

stafnya, guru dan para observer lainnya, tentang kegiatan Lesson 

Studi pembelajaran Fisika. 

2. Guru mitra menyampaikan aktivitas pembelajaran yang akan 

dilaksanakannya. 

3.  Pelaksanaan pembelajaran oleh guru mitra. 

Setelah selesai implementasi pembelajaran selanjutnya 

dilaksanakan kegiatan Refleksi yang dipandu oleh pimpinan sekolah. 

Hasil refleksi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Guru mitra merasakan masih kurang puas dengan pembelajaran 

yang baru saja dilakukannya, karena masih ada perasaan gugup, 

namun merasa senang karena baru pertama kali melakukan 
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pembelajaran dengan topik Teori Kinetik gas menggunakan 

peralatan yang dapat melibatkan siswa aktif walaupun belum 

terampil mengelola pembelajaran secara utuh. 

2. Pengamat memberikan refleksi dengan menyoroti perilaku siswa 

yang belum seluruhnya secara merata aktif dalam pembelajaran, hal 

ini dapat dipahami karena masih kurangnya pengalaman guru serta 

peralatan yang terbatas.  Siswa sudah menunjukkan aktivitasnya 

selama pembelajaran walaupun belum mampu dikelola secara baik. 

Dari pengalaman beberapa kali melaksanakan lesson study 

memang belum tampak data peningkatan hasil belajar yang signifikan. 

Kami menyadari bahwa peningkatan hasil belajar tidak bisa dipecahkan 

secara sederhana dalam waktu singkat. Banyak faktor lain yang turut 

berpengaruh, dan tujuan lesson study pun bukan sekedar hal itu. Dari 

kegiatan yang sudah dilaksanakan diperoleh banyak manfaat yang 

dapat dirasakan, seperti yang dijelaskan dibawah ini. 

1. Menumbuhkan kesadaran untuk berbagi pengalaman. Sebelum 

digulirkan kegiatan lesson study kesempatan dosen bertemu dan 

mengetahui permasalahan di sekolah sangatlah sedikit. Hanya 

dosen-dosen tertentulah (misalnya dosen Pembimbing PPL) yang 

bisa memilikinya. Dengan demikian, informasi dari lapangan 

biasanya terputus sehingga tidak dapat dijadikan bahan kebijakan 

dalam pembaharuan maupun penyempurnaan perkuliahan di LPTK. 

Melalui kegiatan lesson study frekuensi pertemuan antar guru 

(sekolah) dan dosen (LPTK) terasa semakin meningkat. Salah satu 

hikmah komunikasi ini Jurusan Pendidikan  Fisika mendapat 

kepercayaan meraih predikat terbaik hibah kompetisi program 

kemitraan dari dikti tahun 2005, dan berkesempatan 

mendiseminasikannya di Solo. 
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2. Kesempatan pertemuan antar guru sejenis (MGMP IPA) memang 

sudah ada, tapi seperti diungkapkan para guru belum  memberi 

manfaat praktis, karena mereka masih tetap saat berhadapan 

dengan permasalahan PBM harus dipecahkan sendiri-sendiri. Tapi 

dalam kegiatan lesson study mereka bisa saling mencurahkan 

pendapat dan pengalamannya secara bersama-sama, malahan bisa 

bertukar pikiran dengan dosen mitra sebagai pakar pembelajaran. 

3. Kesulitan mengahasilkan karya ilmiah adalah salah satu kendala 

yang dimiliki para guru, sehingga menjadi ganjalan dalam kemajuan 

karirnya. Hal ini biasanya disebabkan belum terbiasa dan 

mendokumentasi temuan-temuan, selain kurang rasa percaya diri. 

Alhamdulillah melalui kegiatan lesson study sudah berhasil 

membuahkan beberapa karya tulis walaupun ditulis secara 

bergotong royong, malahan disajikan dalam seminar.  

 

Gambar 5.33 
 Kegiatan Seminar Hasil Lesson Study 
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4. Dari pengumpulan dokumen-dokumen pembelajaran hasil kegiatan 

lesson study, dapat dijadikan modal peningkatan dan 

penyempurnaan mutu kegiatan pembelajaran selanjutnya. Beberapa 

rencana pembelajaran dan lembar kerja yang digunakan dalam 

lesson study kami lampirkan pada tulisan ini. Selain itu kami pun 

sudah berhasil membuat video pembelajaran dari beberapa kegiatan 

lesson study yang dibuat oleh tim dokumentasi kami. 

 

Gambar 5.34 
 Contoh Hasil Lesson Study  

  Selain beberapa keberhasilan yang kami peroleh seperti diatas, 

karena kegiatan ini merupakan sesuatu yang baru dan menuntut 

koordinasi banyak pihak tidak jarang kami pun menemukan beberapa 

masalah saat melaksanakannya. Masalah tersebut antara lain sebagai 

berikut. 

1. Belum seragamnya pemahaman tentang lesson study. Terjadinya 

deviasi dalam memahami kegiatan lesson study tidak  jarang 

menimbulkan perbedaan pendapat. Sebagian pihak memandang 
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inovasi pembelajaran harus berawal dari ide guru atau kelompok 

guru itu sendiri, sebagian lain berpandangan harus dibawah 

bimbingan dosen yang dinilai pakar. Hal ini telah melahirkan 

tindakan yang berbeda, yang satu membiarkan guru merencanakan 

sendiri, baru saat mau implementasi melaporkannya. Yang kedua, 

adalah dosen secara aktif membimbing guru calon penyaji sampai 

dalam hal menyiapkan media maupun bahan-bahan 

pembelajarannya. Guru seolah-olah hanyalah sebagai ‘wayang’ yang 

memainkan ide ‘dalang’.  

2. Kendala kedua adalah perihal kesiapan bekerja sama. Kadangkala 

muncul pada saat membuat keputusan siapa yang akan menjadi 

penyaji pembelajaran yang siap diobservasi. Jarang guru 

mengajukan diri, karena masih ada perasaan bahwa sebagai penyaji 

harus menyiapkan sendiri pembelajaran yang tidak biasa 

dilakukannya, harus berkorban dana maupun tenaga untuk 

konsultasi dengan dosen mitra, terkadang harus meninggalkan putra 

didiknya. Hal seperti ini yang kadang bila kurang dukungan pimpinan 

sekolahnya membuat guru kurang tertarik. Perasaan lain adalah 

bahwa seorang penyaji  harus siap korban perasaan saat dikritik 

oleh sesama temannya.  

3. Kendala ketiga adalah koordinasi. Walau pun sudah melalui tahap 

sosialisasi, secara teoritis bahwa keinginan meningkatkan mutu 

pembelajaran seharusnya keluar dari niat para guru (sekolah atau 

MGMP). Tapi mengingat berbagai kesibukan kegiatan sekolah 

terkadang niat ini terlupakan. Bila tidak diingatkan dari Jurusan, 

sekolah lupa sehingga tidak mendorong gurunya untuk 

melaksanakan kegiatan ini. Kalaupun sudah direncanakan, 

terkadang sulit mencari waktu yang bersesuaian antara kegiatan 

sekolah dengan kegiatan dosen itu sendiri. Sehingga kadangkala 
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saat implementasi para observer datang terlambat, karena harus 

mengajar dulu dan banyak alasan lainnya. Hal ini berdampak pada 

saat kegiatan refleksi. 

4. Kendala keempat, ketersediaan sarana dan dukungan finansial. 

Untuk bisa berjalannya kegiatan ini kami sudah membuat 

kesepakatan bersama bahwa biaya kebutuhan guru harus 

ditanggung sekolah dan kebutuhan dosen ditanggung pihak fakultas. 

Tapi kenyataan di lapangan sering menemui kendala, guru malu 

untuk meminta sekedar ongkos yang tak seberapa tapi sangat 

diperlukannya. Juga jurusan belum mempunyai anggaran khusus 

untuk hal tersebut. Selain dana, juga fasilitas di sekolah. Bila guru 

ingin melaksanakan pembelajaran yang menuntut eksperimen 

kelompok jumlah set alat yang tersedia biasanya tidak memadai 

untuk jumlah siswa sekitar 40 orang (8 kelompok). Terkadang hanya 

tersedia setengahnya. Untuk itulah biasanya dibantu dengan 

meminjam dari Jurusan. Kondisi bangku di ruangan kelas sekolah 

umumnya tidak mendukung mobilitas  dan interaksi siswa yang baik. 

Bangku umumnya statis dan sempit, apalagi dihadiri banyak 

observer sehingga menambah sesak dan pengap. 

5. Kendala kelima adalah berkenaan dengan cara menyampaikan 

pendapat dalam kegiatan refleksi. Walaupun sudah diingatkan saat 

sosialisasi bahwa fokus observasi adalah cara belajar siswa, tidak 

mengkritik guru secara langsung, tapi karena belum terbiasa masih 

sering muncul bentuk kritikan langsung kepada prilaku guru. Hal ini 

yang kadang-kadang menyebabkan kecil hati dari penyaji. 

 

 

 


