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C. Pengalaman Lesson Study di Kota Malang 

 

Sosialisasi Lesson Study  

Upaya menyosialisasikan dan mendiseminasikan lesson study 

di Kota Malang melalui kegiatan Follow-up IMSTEP JICA telah dimulai 

pada tahun 2004, tepatnya pada saat tenaga ahli dari JICA (JICA 

expert) yakni Mr. Eisuke SAITO, Ph.D. menyampaikan makalahnya 

dalam pertemuan dengan para Kepala SMP dan SMA se-Kota Malang 

pada tanggal 18 Desember 2004.  Pertemuan tersebut dihadiri oleh 20 

Kepala SMP Negeri, 8 Kepala SMA Negeri dan Perwakilan Dinas 

Pendidikan Kota Malang. Pertemuan tersebut diselenggarakan dengan 

tujuan memperkenalkan lesson study sebagai salah satu alternatif 

peningkatan mutu sekolah (school improvement) seperti yang terjadi di 

Jepang, dan dengan harapan menumbuhkan minat para pimpinan 

sekolah untuk mencoba melaksanakannya. 

Dalam kegiatan tersebut JICA-expert menjelaskan secara detail 

tentang konsep lesson study dan pengalaman pelaksanaannya terkait 

dengan Program IMSTEP-JICA dalam kegiatan piloting pembelajaran 

MIPA di tiga daerah, yakni Bandung, Yogyakarta dan Malang. Selain itu 

kepada para peserta ditunjukkan tayangan video aktivitas lesson study 

di Jepang, yang telah mengangkat Gakuyo Junior Secondary School 

(SMP) di Jepang menjadi sekolah yang maju setelah sebelumnya 

terkenal sebagai sekolah yang bermutu rendah dan sering mengalami 

kasus perkelahian. 

Pada sesi tanya jawab terungkap suatu kekhawatiran dari para 

kepala sekolah, apakah mungkin kegiatan lesson study dapat 

dilaksanakan di SMP atau SMA di Kota Malang, mengingat kondisi yang 

mungkin berbeda dengan di Jepang. Alasan yang dikemukan antara 

lain; jumlah siswa dalam satu kelas lebih dari 40 orang, jumlah guru 
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yang terbatas dengan beban jam mengajar guru yang padat, guru 

dituntut menyelesaikan target kurikulum dan menyiapkan siswa untuk 

lulus EBTANAS atau UAN, perlunya dana untuk konsumsi jika 

mengumpulkan guru, tidak ada alat perekam gambar (kamera), dan 

juga mentalitas guru yang kurang berani untuk diobservasi guru lain 

pada saat mengajar.  Namun setelah mendapatkan jawaban dan 

penjelasan dari JICA - expert, yang dikuatkan lagi oleh Dekan FMIPA UM 

(Muchtar A. Karim) dan beberapa guru Piloting (dari SMAN 2 Malang), 

akhirnya para kepala sekolah dapat mengerti dan memahami arti 

penting lesson study dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran di sekolah. 

Akhirnya dari kegiatan sosialiasi lesson study bagi Kepala SMP 

dan SMA di Kota Malang tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1) Pada dasarnya para Kepala Sekolah tertarik terhadap upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran melalui lesson study  

2) JICA-expert menegaskan bahwa lesson study dapat dijalankan tanpa 

harus menunggu datangnya dana bantuan, yang terpenting adalah 

keinginan dari para kepala sekolah, dan ini merupakan pilihan. 

3) Beberapa kepala sekolah (dari SMPN 3 dan SMPN 20) ingin segera 

mencoba memulai lesson study namun meminta kehadiran JICA-

expert di sekolahnya. Pihak JICA-expert telah menyanggupi untuk 

membantu, bahkan dalam Semester II Tahun Ajaran 2004/2005 

telah dimulai di SMAN 2 untuk bidang studi Kimia.  

 

Workshop lesson study Bagi Guru MGMP MIPA  

Sebelum melaksanakan workshop lesson study bagi guru-guru 

MIPA di Kota Malang, telah dilaksanakan pengenalan lesson study  bagi 

kalangan dosen FMIPA UM pada tanggal 21 Juni 2005. Kegiatan 

sosialisasi di Kampus ini diikuti oleh lebih kurang 165 dosen FMIPA dan 
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25 dosen dari 4 fakultas lain di lingkungan UM. Dalam workshop ini 

disampaikan 5 makalah, yakni oleh Herawati Susilo yang menyampaikan 

makalah tentang Apa dan Mengapa Lesson Study, Muchtar A. Karim 

menyampaikan makalah tentang Cara Implementasi Lesson Study, 

Ridwan Joharmawan menyampaikan makalah Reformasi Sekolah Melalui 

Kegiatan Lesson Study, Studi kasus di SMP Gakuyo, Kota Fuji, 

Perfekture Shizuoka Jepang, Sri Rahayu dengan makalah Lesson Study  

sebagai Model Pengembangan Profesi Guru dalam Upaya Meningkatkan 

Pembelajaran MIPA, dan Eisuke Saito dengan makalah Penerapan Studi 

Pembelajaran di Indonesia, Studi Kasus dari IMSTEP. 

Untuk mengenalkan dan mencobakan lesson study di kalangan 

guru-guru Kota Malang, telah dilakukan Seminar dan Workshop Lesson 

Study bagi guru-guru MGMP MIPA SMP dan SMA Kota Malang pada 

tanggal 29 – 30 Juli 2005. Acara seminar dan workshop yang dihadiri 

oleh lebih kurang 165 guru SMP dan SMA negeri dan swasta Kota 

Malang, serta 41 fasilitator, staf dan pimpinan FMIPA UM tersebut telah 

berhasil mencapai tujuannya, yakni mengenalkan kepada guru MGMP 

MIPA SMP dan SMA Kota tentang pengertian lesson study,  pola 

pelaksanaannya; mulai dari penyusunan lesson plan, implementasi KBM 

di kelas dengan observasinya serta evaluasi dan refleksinya.  

Kegiatan seminar dan workshop dimulai dengan presentasi 

makalah yang menjelaskan tentang pengertian dan pelaksanaan lesson 

study oleh pemakalah dari FMIPA UM (Ridwan Joharmawan dan Sri 

Rahayu) dan tentang variasi lesson study oleh JICA - expert (Isamu 

KUBOKI dan Izumi NISHITANI). Di dalam makalahnya Ridwan 

Joharmawan menjelaskan tentang pentinya lesson study dan tahapan-

tahapannya, yang dipadukan dengan pengalamannya melakukan 

kunjungan studi banding tentang lesson study  di Jepang. Sementara itu 

Sri Rahayu di dalam makalahnya menjelaskan tentang pengertian lesson 
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study dan cara merencanakan dan melaksanakannya yang disertai pula 

dengan beberapa petunjuk teknis pelaksanaan lesson study, yang 

meliputi: 

1) Petunjuk pengembangan rencana pembelajaran untuk lesson study 

(Lampiran 1) 

2) Contoh panduan dalam pelaksanaan lesson study (Panduan untuk 

pengamat, Panduan untuk tim lesson study, Panduan untuk Diskusi, 

Peran utama untuk Moderator, Notulen, Narasumber) (Lampiran 2). 

Kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan workshop 

perbidang studi dan per jenjang sekolah untuk menyusun lesson plan  

(rencana pebelajaran) oleh para guru peserta workshop dan didampingi 

oleh fasilitator/tim piloting dari FMIPA UM. Rencana pembelajaran yang 

telah disusun dan direviw bersama akan di ditampilkan 

(dimplementasikan) di beberapa kelas sekolah piloting pada hari kedua 

dengan diobservasi oleh guru-guru mata pelajaran yang sebidang.  

Seusai pelaksanaan KBM di kelas langsung diteruskan dengan 

diskusi-refleksi yang dipandu oleh fasilitator dari Tim Piloting FMIPA UM. 

Kegiatan refleksi tersebut dimulai dengan penyampaian refleksi diri oleh 

guru yang membawakan lesson plan (guru yang mengajar) tentang 

berbagai hal yang telah dipersiapkan, dilakukan dan perasaan yang 

dialaminya selama pelaksanaan KBM yang diobervasi oleh para peserta 

workshop. Hal ini sangat penting bagi para observer yang akan 

memberikan komentar terhadap berbagai hal (kekurangan atau 

kelebihan) yang terjadi dalam proses KBM. Mengapa kejadian tersebut 

dapat terjadi? Telah diberikan komentar dan rasional dari “kacamata” 

guru yang melaksanakan proses KBM. Berikutnya observer dipersilahkan 

memberikan komentar, apakah berupa pujian, sanggahan, atau 

pertanyaan klarifikasi. Tetapi pada prinsipnya observer harus 

menghindarkan diri untuk tidak memberikan komentar yang 
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menyakitkan atau merendahkan guru yang telah berani tampil untuk 

diobservasi. Karena memang tujuan dari lesson study, khususnya pada 

bagian refleksi ini, adalah untuk mengambil manfaat (aspek positif) dan 

saling memberikan masukan positif (saling mengingatkan) akan 

berbagai kekurangan. Sebagai mana ungkapan peribahasa, “tiada 

gading yang tak retak” maka perlu setiap guru, dari yang paling junior 

sampai yang paling senior, untuk saling introspeksi diri dan saling 

mengingatkan.    

Implementasi rencana pembelajaran yang telah disusun dalam 

workshop oleh masing-masing kelompok bidang studi akan dilaksanakan 

sesuai dengan jam pelajaran yang ada di sekolah. Akhirnya disepakati 

bahwa untuk bidang studi Matematika SMP dilaksanakan di SMPN 4 

Malang, Sains-Fisika dan Sains-Biologi di SMP Laboratorium UM, Biologi 

SMA di SMAN 2 Malang, dan Matematika, Fisika dan Kimia SMA di SMA 

Laboratorium UM. Karena dalam kegiatan lesson study  tersebut 

mengikut-sertakan guru-guru dari kelompok MGMP yang sebidang, 

maka hal ini bisa kita sebut sebagai lesson study berbasis MGMP. 

Namun jika kegiatan lesson study dilakukan di satu sekolah untuk mata 

pelajaran tertentu, sementara observernya adalah semua guru-guru di 

sekolah tersebut, baik yang sebidang/serumpun atau tidak, maka 

disebut lesson study berbasis sekolah. Untuk mendapatkan gambaran 

yang menyeluruh tentang kegiatan lesson study  berikut ini dicuplikan 

laporan singkat tentang proses KBM, observasi dan refleksi pada 

kegiatan lesson study  Matematika di SMA Laboratorium UM Malang.  

Lesson study di SMA Lab UM untuk Pelajaran Matematika 

dalam rangkaian workshop lesson study di FMIPA UM dilaksanakan pada 

Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2005, Pukul 12.00 s.d. 16.00 WIB. Kegiatan 

dimulai pukul 12.00 WIB bertempat di Ruang Perpustakaan SMA Lab UM 

dengan acara pertama berupa penjelasan dan pengarahan tentang 
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pelaksanaan lesson study di SMA Lab oleh Kepala SMA Lab UM. Dalam 

acara ini ditekankan tentang tujuan diadakannya lesson study, hal-hal 

yang perlu dilakukan dalam pengamatan di kelas, serta pembagian 

kelompok siswa yang diamati. 

Pukul 12.30 peserta lesson study masuk ruang kelas, yaitu 

kelas II IPA 2. Setelah semua siap baik guru, siswa, maupun pengamat 

kegiatan pembelajaran dimulai. Kegiatan dimulai dengan penjelasan 

guru secara singkat tentang materi pelajaran hari ini. Kemudian guru 

mempersilahkan siswa berkumpul ke kelompoknya masing-masing 

sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditetapkan. Setelah 

siswa siap dalam kelompoknya, guru membagikan lembar kerja siswa 

yang telah disiapkan. Lembar kerja siswa ini sudah dipersiapkan 

sebelumnya dalam acara workshop lesson study. Selama siswa 

mengerjakan tugas yang ada pada lembar kerja siswa, guru berkeliling 

mendekati kelompok-kelompok siswa. Hal ini dilakukan untuk 

membantu kelompok siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

soal pada lembar kerja siswa. Pada saat ini para pengamat melakukan 

pengamatan terhadap kinerja siswa. Kegiatan terus berlangsung sampai 

waktu yang telah ditentukan.  

Setelah siswa selesai mengerjakan LKS sesuai waktu yang 

telah ditentukan, guru mempersilahkan siswa menampilkan hasil 

kerjanya. Para pengamat masih terus melakukan pengamatan hingga 

usai pelajaran berlangsung, yakni pukul 15.00 WIB. Setelah usai 

pelajaran para pengamat dan guru berjalalan memasuki Ruang 

Laboratorium SMA untuk mengikuti kegiatan refleksi. 

Kegiatan refleksi dipimpin oleh moderator (I Made Sulandra). 

Kegiatan diskusi-refleksi diawali dengan penjelasan dari guru yang 

menampilkan pembelajaran (Trisna Yudi Arsita). Pada sesi diskusi yang 

pertama, guru penyaji memaparkan kekurangan dan kelebihan proses 
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pembelajaran yang baru saja dilaksanakannya. Kekurangan yang 

dirasakan oleh guru antara lain; 1) ada beberapa siswa belum mahir 

menggunakan kalkulator, 2) waktu yang digunakan sangat banyak, 3) 

beberapa siswa kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Sementara kelebihan dalam proses pembelajaran ini yang dirasakan 

oleh guru antara lain: 1) siswa merasakan adanya suatu pengalaman 

baru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana siswa menemukan 

sendiri suatu rumus, 2) siswa merasa senang dengan metode 

pembelajaran yang dilakukan di kelas tadi. 

Pada sesi diskusi yang kedua diadakan kegiatan tanya jawab 

atau pemberian masukan dari para pengamat berdasarkan hasil 

pengamatan. Secara garis besar rekaman pertanyaan, tanggapan atau 

saran-saran yang terjadi adalah sebagai berikut. 

• Pengamat I (Ibu Dyah): melaporkan bahwa kelompok siswa yang 

diamatinya dalam menemukan jawab tidak langsung sama antara 

siswa satu dengan siswa yang lainnya. Hal ini disebabkan digit 

kalkulator yang digunakan tidak sama. Disarankan untuk membatasi 

penggunaan 2 angka desimal di belakang koma biar sama. 

• Pengamat II: melaporkan hasil pengamatannya bahwa terdapat 

masalah dengan simbol π, yaitu siswa bingung dengan penggunaan 

simbol π. Sebagian siswa menggunakan 3,14, sementara lainnya 

menggunakan 180 derajat. 

• Pengamat III: melaporkan bahwa siswa yang diamatinya ada 

masalah dengan penggunaaan kalkulator yaitu tentang penggunaan 

Mode. Sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

tugas. Pengamat juga menanyakan apakah sigat distributif berlaku 

dalam rumus cosinus, yaitu apakah cos (90 + 0) = cos 90 + cos 0? 

Kemudian juga melaporkan bahwa sebaiknya guru memberikan 
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penghargaan/pujian terhadap siswa yang berhasil mengerjakan 

masalah IV yang mana siswa yang lain tidak bisa. 

Setelah ketiga pengamat melaporkan hasil pengamatannya, 

moderator mempersilahkan guru penyaji untuk menanggapi. Jawaban 

guru penyaji yang terekam sebagai berikut 

• Memang penggunaan kalkulator berbeda, tetapi sudah ada 

pembulatan. Memang dirasa perlu diadakan pembatasan berapa 

angka di belakang koma, biar jawaban siswa seragam. Di lain 

kesempatan akan dicoba memakai tabel. 

• Memang ada salah pengertian dengan penggunaan π. Di sini guru 

merasa tidak perlu mengulangi tentang π karena merasa sudah 

pernah membahasnya di kelas I. 

• Guru merasa memang lupa memberi pujian terhadap siswa yang 

dapat mengerjakan atau menyelesaikan masalah IV. Guru juga 

mengucapkan terima aksih atas masukan dari pengamat III. 

Pertanyaan, tanggapan atau masukan dari pengamat pada sesi 

kedua: 

• Pengamat IV: menyarankan adanya penegasan bahwa tugas yang 

dikerjakan menggunakan kalkulator. Hal itu perlu dilakukan karena 

masih ada siswa yang belum membawa kalkulator. Proses kerja yang 

seharusnya dikerjakan kelompok, masih ada kesan dikerjakan 

sendiri-sendiri. Kemudian ada kekurang-cermatan dari guru terhadap 

hasil yang dipampangkan di papan tulis ada yang tidak sama, guru 

tidak tahu. 

• Pengamat V: terkesan bahwa siswa paham tentang nilai 

derajat/radian sehingga diskusi kelompok bisa hidup. Namun 

pengamat melihat masih ada kesulitan-kesulitan secara teknis 

tentang penggunaan kalkulator. Pengamat juga berpendapat 

sebaiknya pertanyaan no.V tidak usah diadakan. 
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• Pengamat VI: menyarankan tentang adanya kesepakatan 

menggunakan digit dalam perhitungan sehingga hasilnya nampak 

jelas sama atau berbeda. Ada masalah yang teramati yaitu adanya 

seorang siswa yang kesulitan dengan Bahasa Jawa, sehingga ia tidak 

dapat mengikuti cara kerja teman-temannya dalam kelompok. 

• Pengamat VII: menyatakan bahwa pada suatu kelompok, dari 4 siswa 

dalam kelompok tersebut ada 1 siswa yang tidak aktif. Sering terjadi 

salah komunikasi dengan anggota kelompok lainnya. Pengamat VII 

juga menyarankan hendaknya guru memberi motivasi kepada siswa 

yang kurang aktif tersebut. 

• Pengamat IX: Menyarankan sebaiknya setiap siswa membawa 

kalkulator sendiri-sendiri dan mereknya sama. 

• Pengamat X: berkesan adanya masalah penggunaan kalkulator yaitu 

tentang penggunaan π/2 dalam kalkulator. Sebaiknya dalam 

membuat soal dipilih soal dengan jawaban tidak saling berdekatan 

nilainya sehingga nampak sekali perbedaannya. Pengamat X 

berpendapat soal V sebaiknya tetap diadakan. 

• Pengamat XI: melihat ada seorang siswa yang dalam diskusi terlihat 

diam saja. Dia hanya mencontoh hasil pekerjaan temannya. 

Terhadap hal ini guru sebaiknya menyapa atau memberi motivasi 

pada siswa tersebut. 

• Pengamat XII: terkesan ada siswa kurang mahir menggunakan 

kalkulator. Urutan pengerjaan soal hendaknya diperhatikan karena 

ada soal, yaitu soal II, yang sifatnya untuk mengejutkan. Tetapi jika 

soal ini dilewati dan siswa dapat mengerjakan soal berikutnya maka 

soal II tersebut tidak lagi terasa mengejutkan. Untuk itu guru perlu 

meminta siswa untuk mengerjakan secara urut. 

• Pengamat XIII: terkesan bahwa kelompok yang diamati kurang 

begitu aktif, dan anggota kelompok bekerja sendiri-sendiri. Perhatian 
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guru juga kurang, masih terlihat perhatian guru kurang merata. 

Alokasi waktu molor dirasa terlalu banyak, sampai waktu habis siswa 

belum selesai mengerjakan. 

• Pengamat XIV: Ada masalah dalam penggunaan kalkulator. Ada 2 

orang siswa yang selalu tanya pada temannya. Guru perlu 

menekankan pada siswa kelompok ini untuk bekerja sama dalam 

menegrjakan tugas. 

• Pengamat XV: Kesan secara umum sudah bagus. Namun ada satu hal 

yang dirasa cukup mengganggu yaitu ketika mengerjakan soal cos 1, 

apakah tidak sebaiknya ditulis cos 1 radian? Hal ini disebabkan ada 

ukuran derajat dan ada ukuran radian. 

Tanggapan guru penyaji terhadap komentar dan saran 

observer secara umum dapat menerima dan akan berusaha sebaik 

mungkin untuk pembelajaran yang akan datang. Hal-hal yang dirasa 

dapat diperbaiki yaitu: pembatasan waktu, penggunaan kalkultaor, 

pembagian kelompok yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. 

Nara sumber dari FMIPA UM yang ikut hadir menjadi observer 

(Ipung Yuwono) memberikan pendapat pada acara refleksi sebagai 

berikut:  

• Guru terkesan tergesa-gesa, karena terburu waktu. 

• Hasil dalam tabel kurang cermat dilihat oleh guru. 

• Observer/pengamat sebaiknya menjauhi atau jangan terlalu dekat 

dengan siswa. 

• Komunikasi yang terjadi pada umumnya hanya antara siswa dengan 

guru bukan siswa dengan pengamat. 

• Menyarankan penggunaan kuantor dalam pelajaran ini karena dengan 

demikian secara otomatis menerapkan logika matematika, sehingga 

logika matematika tidak perlu dibahas tersendiri dalam satu bab. 
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• Sifat distributif cos (a + b) ≠ cos a + cos b, hal ini disebabkan karena 

cos bukan suatu operator. 

Berikut pendapat dan kesan dari JICA - expert (Prof. Izumi 

Nishitani) 

• Mengucapkan selamat kepada guru (Ibu Trisna) karena berani 

mencoba mengajar yang diamati oleh sekian banyak guru lainnya, 

juga sangat salut kepada ibu Trisna karena berani menerima kritik 

dari guru lainnya. 

• Jika bapak/ibu bersedia menerima kritik, maka bapak/ibu akan bisa 

menjadi lebih baik. 

• Guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, 

termasuk skenario dan denah tempat duduk. 

• Menurut pengamatan Prof. Nishitani, kelompok-kelompok siswa 

sudah bekerja dengan baik meskipun masih ada kelompok yang 

kurang aktif, namun secara umum pelajaran tadi sudah berlangsung 

dengan sukses. 

• Meskipun waktu diskusi cukup lama, tapi siswa tetap antusias dalam 

mengerjakan soal/tugas dan tetap konsentrasi berdiskusi. 

• Bapak/ibu yang lain sudah menyampaikan komentar dengan baik dan 

guru penyaji sudah menanggapinya. 

• Cos (a + b) bisa menimbulkan salah arti, tidak hanya di Indonesia 

tapi juga terjadi di Jepang. Hal ini juga masih merupakan suatu 

masalah yang besar untuk mengatasi masalah tersebut. 

• Sebaiknya guru sebaiknya memberi informasi tentang penggunaan 

kalkulator dan juga tentang derajat dan radian.  

• Kesan umum Prof Nishitani tentang refleksi: ia sangat terkejut, 

ternyata diskusinya sangat mendalam dan sangat berkualitas. 

Seandainya hal ini terus diadakan, terutama dalam MGMP maka 

kemampuan mengajar guru akan meningkat. 
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Berikut pendapat dan kesan dari JICA - expert (Isamu Kuboki) 

• Kesan secara umum sangat baik. 

• Komentar semua pengamat berdasarkan pengamatan siswa, hal ini 

sudah benar. 

• Bapak/ibu guru sangat antusias karena konsentarsi mengamati terus 

dari awal hingga akhir. 

• Guru berdiri di tengah ada baik dan ada jeleknya. Baik karena suara 

dapat tertangkap oleh semua siswa, jelek karena ada siswa yang 

dirugikan karena berada di belakang guru. 

• Lesson study seperti ini jika dilakukan terhadap kelas lain belum 

tentu hasilnya sama. Rencana Pembelajaran sama pelaksanaan 

berbeda juga belum tentu sama hasilnya. 

• Jumlah pengamat dalam lesson study sebaiknya minimum 3, 

walaupun sebetulnya 1 orang sudah cukup.  

Yang perlu dicatat oleh pembaca, bahwa sebenarnya dalam 

setiap kegiatan lesson study tidak selalu harus ada nara sumber dari 

perguruan tinggi atau dari expert (tenaga ahli), namun jika ada juga 

baik untuk memantapkan dan menverifikasi pendapat atau saran dari 

para peserta. 
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Guru-guru sedang menyusun rencana 
pembelajaran (Plan) 

 

Salah seorang guru sedang diskusi 
dengan dosen pendamping dan 
monitoring (Plan) 

 

Pembelajaran sedang berlangsung 
dan guru sedang membimbing kerja 
kelompok (Do) 

 

Para siswa sedang belajar dalam 
kelompok 



 154

 

Siswa menyajikan hasil kegiatan 
dalam kelompok 

 

 

Para oberver, guru pengajar dan 
dosen pendamping sedang 
melakukan diskusi untuk refleksi  
(See) 

Gambar 5.49 
Rangkaian Kegiatan Lesson Study Mata Pelajaran Matematika di SMA 
Laboratorium UM - Malang 

 

Lesson Study Berbasis Sekolah 

Terhitung sejak dilaksanakan workshop lesson study untuk 

para kepala sekolah SMP dan SMA se Kota Malang (Juli 2005) sampai 

saat tulisan ini disusun (Januari 2006), sudah ada beberapa kepala 

sekolah yang mencoba mengimplementasikan kegiatan lesson study di 

sekolah masing-masing. Namun demikian, karena keterbatasan yang 

dimiliki FMIPA UM, hanya dua sekolah yang dapat diikuti (dimonitor) 

oleh FMIPA UM, yaitu SMAN 2 Malang dan SMA Laboratorium UM. Itupun 

dengan kadar intensitas yang berbeda: monitoring ke SMA Laboratorium 

UM lebih intensif daripada ke SMAN 2 Malang. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini hanya akan dipaparkan pelaksanaan lessson study di 

SMA Laboratorium UM.  

SMA Laboratorium UM adalah SMA swasta yang dikelola oleh 

Yayasan Pendidikan Universitas Negeri Malang. Sekolah ini merupakan 

salah satu mitra FMIPA UM sejak tahun 2000. Oleh karena itu, sebelum 

membicarakan lebih rinci tentang pelaksanaan lesson study di SMA 

Laboratorium UM, terlebih dahulu dipaparkan kegiatan kemitraan antara 

FMIPA UM dan  SMA Laboratorium UM yang telah terbangun selama ini. 
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SMA Laboratorium UM merupakan salah satu mitra FMIPA UM 

sejak tahun 2000 dalam proyek IMSTEP-JICA yang salah satu tujuannya 

adalah meningkatan kualitas pembelajaran MIPA di jenjang sekolah 

menengah. Kegiatan kemitraan tersebut dikenal sebagai Program 

Piloting.  

Melalui kegiatan piloting itu, dosen FMIPA UM mendampingi 

guru-guru MIPA SMA Laboratorium UM bersama-sama guru MIPA dari 

SMA mitra lainnya dalam mengembangkan pembelajaran MIPA yang 

bercirikan guru sebagai fasilitator siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya. Mereka membentuk kelompok kerja berdasarkan 

matapelajaran yang dibina. Sebagai misal, guru-guru Fisika bersama 

dosen Fisika FMIPA UM membentuk kelompok kerja untuk 

mengembangkan pembelajaran Fisika. 

Kemitraan tersebut berjalan secara intensif dan terus menerus. 

Dosen berperan sebagai pendamping guru dalam menyusun perangkat 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran di kelas, dan berdiskusi 

pasca-pembelajaran. Kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran 

meliputi penetapan tujuan pembelajaran, telaah bahan ajar (termasuk 

pendalaman materi), penyusunan skenario pembelajaran, penyiapan 

alat bantu (termasuk mencoba set-up praktikum dan atau demonstrasi), 

dan penyusunan perangkat evaluasi. Pada saat guru mengajar, dosen 

dan guru mitra lainnya mengamati proses pembelajaran dan mencatat 

kejadian-kejadian penting yang selanjutnya dikemukakan pada saat 

diskusi pasca-pembelajaran. Kegiatan diskusi pasca-pembelajaran 

diawali dengan penyampian kesan pribadi guru (yang diamati) terhadap 

proses pembelajaran yang dilaksanakan, dilanjutkan dengan 

penyampaian temuan dosen dan guru mitra saat mengamati proses 

pembelajaran, dan diakhiri dengan diskusi untuk merumuskan rencana 

perbaikan pada pembelajaran berikutnya. 
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Kepala SMA Laboratorium UM menilai bahwa kegiatan 

pendampingan yang dilaksanakan secara kontinu tersebut sangat 

membantu guru dalam meningkatkan rasa percaya diri, membantu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi guru, serta mendorong guru 

untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. 

Terkait dengan dampak kegiatan piloting terhadap siswa, 

Kepala SMA Laboratorium UM menyatakan:  

“Kegiatan Piloting membawa dampak posistif bagi peningkatan kualitas 
pembelajaran terlihat dengan semakin tingginya motivasi siswa di dalam 
mengikuti pembelajaran MIPA, disamping meningkatnya nilai mata 
pelajaran MIPA secara signifikan di kelas yang digunakan sebagai kelas 
Piloting”.  
 

Menyadari adanya dampak positif kegiatan piloting tersebut 

terhadap kualitas pembelajaran MIPA di SMA Laboratorium UM, Kepala 

sekolah bertekad mengadopsi pola itu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matapelajaran lainnya. 

Didukung oleh pengetahuan yang diperoleh ketika mengikuti 

workshop lesson study bagi para kepala sekolah yang 

dilaksanakan di FMIPA UM, Kepala SMA Laboratorium UM akan 

menerapkan lesson study di sekolahnya. Alasan beliau: “Selain 

kegiatannya mirip dengan yang diterapkan dalam Piloting, cara tersebut 

dipilih karena guru dalam satu kelompok dapat saling belajar tentang 

implementasi suatu metode pembelajaran, mulai tahap perencanaan 

pembelajaran, tahap pelaksanaan di kelas, dan juga mendiskusikan 

metode tersebut setelah melihat dan mengamati bersama saat salah 

seorang guru mempraktekkan rancangan pembelajaran yang telah 

dirancang bersama”. 
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Lesson Study di SMA Laboratorium UM  

Beberapa kebijakan penting yang dilakukan Kepala SMA 

Laboratorium UM dalam mengimplementasikan lesson study di 

sekolahnya adalah sebagai berikut.  

1) Menyusun Team Pengembang Pembelajaran  

Team ini beranggotakan guru-guru yang sudah mendapatkan 

pelatihan IMSTEP-JICA dan guru Koordinator Matapelajaran yang 

memiliki kemampuan mengajar yang baik. 

Rincian tugas tim tersebut adalah sebagai berikut. 

a. merancang kegiatan workshop untuk guru-guru dengan materi 

pendekatan pembelajaran konstruktivisme, penelitian tindakan 

Kelas, Kurikulum Berbasis Konstruktivistik, Penyusunan 

Instrumen Asesmen, dan Tehnik memotivasi siswa. 

b. Mempersiapkan tata aturan pelaksanaan lesson study baik bagi 

guru maupun bagi pengamat saat perencanaan, pengamatan, 

maupun saat refleksi.  

c. Mempersiapkan format pengamatan.  

d. Membuat dan mensosialisasikan jadwal pelaksanaan kegiatan 

lesson study yang berisi tanggal pelaksanaan, guru yang akan 

tampil, dan guru pengamat.  

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan lesson study. 

 

2) Merancang anggaran kegiatan lesson study dalam RAPBS.  

a. Mulai tahun 2005, kegiatan lesson study di SMA Laboratorium UM 

sudah mendapat dukungan dana RAPBS.  

b. Anggaran kegiatan Lesson Study mencakup : HR team 

pengembang tiap bulan, Biaya Pelaksanaan Workshop (HR nara 

sumber, Transport dan Konsumsi, serta ATK), pembelajaran rutin 
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di setiap awal semester, dan Transport dan konsumsi untuk 

pelaksanaan lesson study.  

3) Monitoring Kegiatan 

Kepala sekolah selalu memonitor pelaksanaan kegiatan dengan cara 
mengikuti langsung kegiatan lesson study dan menyelenggarakan 
rapat dinas dengan membahas laporan tim pengembang tentang 
pelaksanaan lesson study yang sudah dilaksanakan.  

 

Pelaksanaan Kegiatan Lesson Study 

SMA Laboratorium UM selama tahun 2005 telah 

mengimplementasikan lesson study pada seluruh matapelajaran di SMA 

(Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Seni, Teknologi Informatika, 

Bahasa Inggris, PPKN, Bahasa Jerman, Bahasa Indonesia, Akuntansi, 

Ekonomi, Sejarah, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi). Pada setiap 

kegiatan lesson study untuk suatu matapelajaran, jumlah guru 

pengamat sebanyak 5 – 10 orang yang terdiri atas guru pengampu 

mata pelajaran yang sama dan guru mata pelajaran lain. 

Untuk keperluan diskusi pasca-pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran direkam dengan video recorder. Berdasar video 

pembelajaran dan catatan para pengamat itulah diskusi pasca-

pembelajaran dikembangkan. 

Berikut dipaparkan beberapa gejala penting yang ditemukan 

selama kegiatan lesson study di SMA Laboratorium UM. 

o Pada awal pelaksanaan Lesson Study, tim pengembang merasa 

kesulitan untuk mendapatkan guru non piloting yang bersedia 

menjadi guru yang tampil untuk diamati. Pada umumnya guru 

merasa kurang siap dalam mengimplementasikan pembelajaran 

berbasis siswa aktif, student centered, hand’s on activitry, dan 

menyenangkan siswa. Alasan yang lain adalah guru merasa belum 

siap untuk dilihat oleh temannya pada saat mengajar, ini merupakan 
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problem kepercayaan diri.  Namun demikian setelah melalui berbagai 

tahapan workshop dan pengalaman mengikuti pembelajaran guru-

guru piloting maka keberanian untuk tampil di dalam kegiatan Lesson 

study mulai tumbuh. Sehingga team pengembang tidak mendapat 

kesulitan di dalam menentukan guru yang tampil dalam Lesson 

Study.  

o Pada awal kegiatan lesson study, banyak Guru pengamat yang lebih 

terfokus pada cara guru mengajar, misalnya: cara melakukan 

apersepsi, alokasi waktu yang tidak sesuai dengan di RP, posisi guru 

yang kurang tepat, cara guru membuat catatan di papan tulis, suara 

guru yang monoton, guru tidak secara tegas menyimpulkan materi 

pembelajaran, guru tidak melakukan penilaian pada saat proses 

pembelajaran dll. Namun demikian, setelah diadakan rapat dinas 

terkait dengan lesson study maka pengamatan guru menjadi lebih 

terfokus pada proses belajar siswa di kelas. Hal ini terlihat pada saat 

refleksi kegiatan lesson study. Dimana guru pengamat yang 

mengajar pada kelas yang sama memberi masukan kepada guru 

pengajar dan wali kelas tentang siswa-siswa yang mengalami 

masalah pada saat pembelajaran, baik masalah kecakapan, kesulitan 

konsentrasi, atau sering memicu keramaian kelas. Selain itu pada 

saat refleksi pengamat melihat efektifitas pendekatan pembelajaran 

terhadap aktivitas siswa dalam belajar baik belajar mandiri, belajar 

dengan objek maupun belajar dengan teman atau gurunya. 

o Pada saat kegiatan lesson study, secara umum guru sudah mencoba 

merancang dan melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat 

pada siswa, terlihat dengan metode pembelajaran yang dipilih: TGT, 

STAD, jigsaw; pembelajaran di laboratorium, CTL dll.  Pada saat 

refleksi juga muncul banyak masukan untuk menyempurnakan 

metode pembelajaran yang dilaksanakan. 
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Kendala pelaksanaan lesson study 
 
o Beberapa kelas merupakan kelas besar sehingga ruang/space untuk 

pengamat sangat terbatas, disamping itu menyulitkan guru dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran secara kelompok. 

o Beberapa guru merasa belum siap untuk mengajar di semua 

tingkatan kelas. 

o Keterbatasan sarana perekaman gambar/handycam,  masih belum 

mencukupi.  

 
Pelajaran Berharga dari Kegiatan Lesson Study 

Kunci keterlaksanaan lesson study di SMA Laboratorium UM 

adalah adanya komitment yang kuat dari kepala sekolah beserta dewan 

guru untuk mengim-plementasikan kegiatan itu. Meskipun pada tahap 

awal mereka mengalami banyak kendala, dengan komitmen yang kuat 

dan didukung atas keyakinan akan dampak kegiatan itu bagi terciptanya 

suasana akademik yang kondusif yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kualitas pembelajarn di sekolah, maka kegiatan lesson 

study terus dilaksanakan dan dikembangkan. 

Terhadap suasana akademik selama kegiatan lesson study 

dilaksanakan, Kepala SMA Laboratorium UM menyatakan: “…  suasana 

belajar menjadi lebih bergairah dan menyenangkan, baik dari siswa, 

guru, maupun pengelola sekolah”. Beliau menambahkan: “Inilah dasar 

yang diharapkan untuk mendorong terciptanya sekolah sebagai 

komunitas belajar (learning community). Apabila suasana tersebut 

dapat ditingkatkan terus menerus di semua komponen sekolah, maka 

cita-cita tercapainya sekolah yang berkualitas akan menjadi kenyataan”. 
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Guru-guru sedang menyusun rencana 
pembelajaran (Plan) 

 

Salah seorang guru sedang 
melaksanakan pembelajaran (do) 

 
Pembelajaran sedang berlangsung 
dan Para oberver sedang asyik 
mengamati kegiatan pembelajaran 

 
Para siswa sedang belajar dalam 
kelompok  

 

Siswa menyajikan hasil kegiatan 
dalam kelompok 

 

 

Para oberver, guru pengajar dan 
dosen pemdamping sedang 
melakukan diskusi untuk refleksi  
(see) 

Gambar 5.50 
Rangkaian Kegiatan Lesson Study Mata Pelajaran Biologi di SMA Laboratorium 
UM – Malang  
 


