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B. Pengalaman Lesson Study di Yogyakarta 

Pengembangan model pembelajaran MIPA inovatif telah 

diselenggarakan oleh FMIPA UNY sejak tahun 2001 sampai dengan 2004 

di beberapa sekolah piloting dalam rangka pelaksanaan salah satu 

program IMSTEP, yang dikenal dengan Kegiatan Piloting. Dalam 

kegiatan ini dikembangkan inovasi pembelajaran oleh para dosen FMIPA 

dan guru-guru MIPA sekolah piloting secara kolaboratif. Kolaborasi ini 

dilakukan mulai dari penyusunan lesson plan, implementasi lesson plan, 

dan juga refleksinya. Model dan langkah pengembangan pembelajaran 

inovatif ini dapat dipandang sebagai embrio Lesson Study, meskipun 

ketika itu istilah tersebut belum secara eksplisit digunakan. 

 

 
Gambar 5.35 

Lesson Study dalam kegiatan Piloting di salah satu kelas 
Kegiatan piloting tersebut telah menempuh tahapan seperti 

Lesson Study yaitu plan, do dan see, namun dalam skala terbatas. 

Artinya, peserta dalam kegiatan tersebut hanya diikuti oleh guru-guru 

matapelajaran sebidang dalam satu sekolah, dua orang dosen, dan dua 

orang mahasiswa yang sedang mengadakan riset, serta satu orang 

petugas dokumentasi. Saat merencanakan pembelajaran (tahap  plan) 

hanya  dilakukan antara  guru model, guru-guru mata pelajaran 
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sebidang dan dosen. Ketika melakukan implementasi pembelajaran 

(tahap do) guru model melaksanakan pembelajaran, dosen dan 

mahasiswa melakukan observasi, petugas dokumentasi melakukan 

perekaman pelaksanaan Piloting. Pada saat refleksi (tahap see) juga 

hanya diikuti oleh beberapa orang saja, dan dalam waktu yang relatif 

singkat.  

Dalam satu semester seorang guru di sekolah Piloting hanya 

melakukan pengembangan pembelajaran untuk dua topik saja. Jumlah 

guru yang menjadi model, hanya satu untuk setiap bidang ilmu yang 

digunakan untuk Piloting. Sekolah yang digunakan juga terbatas hanya 

dua sekolah untuk tiap jenjang sekolah SMP dan SMA dan terbatas 

untuk kelas II saja, namun mencakup semua mata pelajaran MIPA 

(Matematika, Fisika, Kimia, Biologi (SMA) dan Matematika dan Sains 

(SMP). 

Meskipun dilakukan  dalam skala terbatas, “Lesson Study” dalam 

kegiatan piloting tersebut, telah menunjukkan hasil yang signifikan, 

misalnya dalam hal: profil kelas, partisipasi siswa dalam pembelajaran, 

kolaborasi dosen-guru. Bahkan “Lesson Study” ini juga telah berdampak 

pada kenaikan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor siswa.  

Pada kelas-kelas piloting tersebut, sangat biasa ditemukan model 

active learning, di mana siswa secara aktif belajar, siswa menjadi center 

kegiatan, dan guru tidak selalu mendominasi kegiatan. Guru mempunyai 

pengalaman dalam memainkan berbagai peran sesuai dengan model 

dan pendekatan pembelajaran yang diangkat, terkadang sebagai 

fasilitator, moderator, motivator, dan klarifikator. Partisipasi siswa 

dalam belajar meningkat, demikian juga kerjasama siswa dalam 

melakukan berbagai kegiatan pembelajaran berjalan dengan sangat 

baik, misalnya observasi dan diskusi. Keberanian siswa mempresen-
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tasikan hasil-hasil kegiatan belajarnya serta mengkomunikasikan ide-

idenya juga semakin meningkat.  

Hands-on activity banyak dikembangkan dalam kegiatan piloting 

tersebut. Hal inilah yang sangat membedakan dengan kelas-kelas atau 

sekolah-sekolah lain (non piloting). Selain itu, guru menjadi lebih siap 

dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif. 

Guru menjadi terbiasa menerima masukan, sudah tidak merasa takut 

lagi diobservasi oleh banyak orang, dan bahkan merasa senang untuk 

diobservasi dan diberi tanggapan atas pembelajaran yang dilakukannya. 

 

 

Gambar 5.36 
Hands-on activity di kelas Piloting Lesson Study Biologi SMP 

 

Dalam pelaksaan embrio Lesson Study tersebut, masih ditemui 

beberapa kendala yang belum dapat dipecahkan dengan baik, 

diantaranya adalah penggunaan lembar penilaian afektif dan 

psikomotor. Masih ada kesulitan dalam pengunaan dan penyusunan 

lembar observasi untuk mengukur performansi tiap siswa selama proses 

pembelajaran. Kesulitan yang dihadapi lebih banyak dikarenakan 



 127

banyaknya kelas paralel yang harus ditangani, sehingga waktu yang 

tersedia menjadi sangat terbatas. Dalam waktu yang bersamaan guru 

harus melakukan berbagai rangkaian pembelajaran yang memerlukan 

banyak keterlibatan guru, seperti membimbing siswa dalam diskusi, 

membimbing cara penggunaan alat, melakukan pengamatan dan lain-

lain. Disamping itu juga disebabkan oleh terbatasnya sarana dan 

prasarana pembelajaran/laboratorium.  Faktor pembiasaan dan 

dukungan penuh sekolah, tampaknya menjadi solusi atas kendala ini. 

Lesson Study secara “resmi” dikembangkan oleh FMIPA UNY 

melalui Program Follow-up IMSTEP sejak akhir tahun 2004 yang 

melibatkan lebih 100 guru dari berbagai sekolah. Pengembangan Lesson 

Study ini melibatkan guru-guru MIPA anggota MGMP se-Kabupaten 

Sleman dan Bantul DIY. Sekitar 10% dari keseluruhan anggota MGMP 

tiap kelompok matapelajaran untuk SMP dan SMA diundang untuk 

mengikuti kegiatan workshop Lesson Study. Karena melibatkan 

sejumlah besar guru, Lesson Study ini diarahkan sebagai model 

pelatihan peningkatan kompetensi guru melalui forum MGMP.  Lesson 

Study ini melibatkan  jenjang sekolah dan bidang ilmu yang sama 

seperti piloting, namun sekolah dan guru yang terlibat jauh lebih 

banyak.  

Untuk lesson study sebagai model pelatihan, tahapan plan 

diwujudkan dalam bentuk Seminar dan Workshop. Pada prinsipnya 

seminar diarahkan untuk membekali kesiapan yang optimal tentang 

pembelajaran inovatif dan muatan-muatan lain yang dirasa perlu, 

seperti KBK dan CTL-nya, CAR/PTK, dan pemutakhiran beberapa materi 

bidang studi.   
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Gambar 5.37 
Seminar persiapan Lesson Study di kalangan 
guru-guru MGMP. 

 
Workshop diarahkan untuk praktik (berlatih) menyusun 

Rancangan Pembelajaran inovatif yang fisibel. Dalam workshop ini 

mereka juga menyiapkan bahan ajar yang dibutuhkan, membuat atau 

paling tidak merancang media pembelajaran yang relevan, serta 

menyusun instrumen penilaian yang komprehensif.  

 

 

 

 

Gambar 5.38 
Workshop Lesson Study. Dalam workshop ini para guru dan dosen secara 
kolaboratif membuat perencanaan pembelajaran inovatif 

Tahapan do, diarahkan untuk mengimplementasikan rencana 

pembelajaran yang telah disiapkan secara bersama-sama oleh peserta 

seminar-workshop pada tahapan kegiatan sebelumnya. Pada tahapan 

ini, salah seorang guru peserta dari suatu kelompok mata pelajaran, 
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berperan sebagai guru pengampu (guru model) pembelajaran di kelas 

riil, sedangkan yang lain sebagai observer.  

 

 

 
Gambar 5.39 

Guru Model melaksanakan pembelajaran 

Guru yang menjadi observer, mengobservasi dan belajar dari 

penampilan guru model. Pada langkah ini observer melakukan observasi 

dan analisis guna mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan 

penampilan yang terjadi. Fasilitator pelatihan yang juga hadir di kelas, 

turut mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan penam-pilan guru, 

guna menemukan berbagai alternatif cara perbaikan.  

Fokus utama setiap observer di Lesson Study ini tetap sama 

ialah melakukan observasi terhadap kegiatan siswa dalam 

pembelajaran, yaitu berupa : “ Bagaimana Siswa Belajar”.   

  

 

  

  

Gambar 5.40 



 130

Siswa sedang belajar kelompok melakukan percobaan dan berdiskusi 

Sedangkan observasi kegiatan mengenai Bagaimana Guru 

Mempersiapkan Pembelajaran dan Bagaimana Guru Melaksanakan 

Pembelajaran, juga perlu diobservasi, namun bukan menjadi fokus 

utama.  

 

 

 
Gambar 5.41 

Guru membimbing siswa yang mengalami 
kesulitan 

Pada tiap akhir implementasi, dilakukan Refleksi yang diikuti oleh 

seluruh peserta pelatihan pada tiap kelompok Mata pelajaran. Tahapan 

ini dilakukan segera setelah implementasi dilakukan, agar berbagai 

temuan (kekurangan dan kelebihan yang teridentifikasi pada tahapan do 

dan see) segera dapat didiskusikan dan diklarifikasi.  
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Gambar 5.42 

Guru membimbing siswa yang sedang 
mengalami kesulitan 
 

 Pada Lesson Study sebagai model pelatihan guru tersebut, untuk 

tahapan do dan see, A FMIPA UNY melakukan kerjasama dengan MKKS 

SMP dan SMA Kabupaten Sleman dan Bantul, guna memilih dan 

menentukan sekolah sebagai tempat implementasi dan analisis 

implementasi pembelajaran. Di sekolah inilah latihan implementasi, 

monitoring dan analisis implementasi serta refleksinya dilakukan secara 

efektif. 

Untuk melengkapi hasil Lesson study yang dilakukan oleh MGMP 

tersebut, setelah selesai  satu putaran Lesson Study yaitu di akhir 

semester diadakan acara Exchange atau Sharing Experience  hasil-hasil 

Lesson Study. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk 

melakukan diseminasi hasil-hasil Lesson Study ke pihak-pihak yang 

terlibat secara langsung maupun ke pihak-pihak yang lebih luas. Pada 

kesempatan ini semua yang terlibat dalam Lesson  Study dan seluruh 

anggota MGMP diundang untuk memberikan tanggapan, masukan, 

perbaikan, maupun usulan untuk pelaksanaan Lesson Sudy putaran 

berikutnya. Acara Exchange Experience ini diselenggarakan oleh 
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Fakultas secara bersama-sama untuk  seluruh bidang ilmu yang 

digunakan untuk model pengembangan Lesson Study. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.43 
Exchange Sharing Experience Lesson Study 

 

Lesson Study Berbasis Sekolah 

Sejak tahun 2005 FMIPA UNY telah melaksanakan School Based 

Lesson Study. Dalam Lesson Study di tingkat sekolah ini semua 

kegiatan yang berkaitan dengan Lesson Study dilaksanakan secara 

mandiri oleh sekolah yang bersangkutan. Pihak FMIPA UNY bertindak 

sebagai partner atau expert dalam pelaksanaan Lesson Study di sekolah 

ini. Saat ini ada satu sekolah yaitu MAN Wonokromo Bantul Yogyakarta 

yang secara mandiri menyelenggarakan Lesson Study untuk seluruh 

guru di sekolah tersebut. Semua Guru di sekolah tersebut diwajibkan 

tampil menjadi guru model dalam Lesson Study minimal 1 kali dalam 

satu tahun. Setiap semester telah dijadwal secara rapi sesuai dengan 

kelompok-kelompok guru yang telah ditentukan.  

 
Lesson Study di Universitas 

Pada tahun akademik 2005/2006 FMIPA UNY mencoba 

menyelenggarakan Lesson Study di tingkat universitas (fakultas). 

Peserta kegiatan ini adalah seluruh Dosen pada semua jurusan yang 
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ada. Tujuan dari program ini adalah agar para dosen dapat melakukan 

inovasi pembelajaran secara kolaborasi diantara para dosen sebidang, 

sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. 

Lesson Study diharapkan dapat digunakan sebagai model bagi calon 

guru atau guru lain untuk memperkaya pengalaman. Lesson Study di 

fakultas ini juga diharapkan menyiapkan dosen-dosen (instrukturr) guna 

membantu guru-guru dalam melaksanakan Lesson Study di sekolah 

masing-masing, termasuk di daerah Bantul yang ada kegiatan piloting 

lesson study tingkat distrik. 

 
 

 

 

 

Gambar 5.44 
Kegiatan Persiapan Lesson Study antar dosen di Fakultas 

 

Model kegiatan yang dilakukan sama seperti Lesson Study di 

sekolah, hanya pelaksanaannya dikelompokkan dalam rumpun-rumpun 

mata kuliah sejenis, dan dikelola pada tingkat jurusan, dengan satuan 

waktu 2 semester. Pada tahap perencanaan, diadakan sosialisasi secara 

menyeluruh untuk semua dosen FMIPA mengenai apa dan bagaimana 

Lesson Study itu. Selanjutnya diadakan workshop penyusunan 

Perangkat Pembelajaran. Produk dari workshop ini berupa Perangkat 

Pembelajaran lengkap sampai dengan penilaian afektifnya. Agar dalam 

waktu yang disediakan dapat menjangkau lebih banyak dosen, maka 

implementasi Lesson Study dilakukan dalam kelompok kecil.  
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Setiap kelompok rumpun tersebut terdiri dari 10-12 dosen per 2 

semester atau 5-6 dosen untuk tiap semester. Dosen model dipilih 

berdasarkan matakuliah yang tersedia di semester bersangkutan. Dalam 

satu semester Lesson Study dilaksanakan untuk 3 topik. Dalam Lesson 

Study ini diwajibkan melakukan penilaian afektif. Rambu-rambu 

penilaian afektif disusun oleh Tim tersendiri yang terdiri dari orang-

orang yang ahli di bidangnya. Perekaman kegiatan Lesson Study 

dilakukan oleh Tim Dokumentasi. Perekaman dilakukan untuk seluruh 

kegiatan Lesson Study meliputi seluruh kelompok Lesson Study. 

 

Pelajaran Berharga dari Kegiatan Lesson Study 

Banyak manfaat yang diproleh dari melaksanakan Lesson Study 

ini baik yang dirasakan oleh sekolah, guru-guru MGMP maupun siswa 

yang digunakan untuk Lesson Study. Sekolah banyak mendapat 

manfaat berupa peningkatan kerjasama antar sekolah dan dengan 

Fakultas, yang selama ini masih jarang dilakukan. Kesejawatan dan 

kerjasama guru-guru MGMP menjadi lebih baik. Guru mendapat 

pengalaman langsung dari pembelajaran orang lain dan bisa belajar 

banyak dari kegiatan ini. Guru bisa melakukan inovasi pembelajaran 

bersama-sama dengan guru lain. Guru termotivasi untuk melakukan 

pembaharuan dalam pembelajarannya dan menerapkan hasil-hasil 

Lesson study ini di sekolah masing-masing.  

Lesson Study sebagai model pelatihan keprofesionalan guru 

memiliki berbagai tahapan kegiatan, yang masing-masing tahap dapat 

memberikan makna yang berharga bagi setiap orang yang terlibat baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Makna yang bisa diambil dapat 

berupa hal-hal yang positif maupun hal-hal yang bersifat kurang baik 

yang memerlukan penyempurnaan. Semua kegiatan dapat memberikan 
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makna dan akan sangat bermanfaat dalam pengembangan kepro-

fesionalan guru di masa yang akan datang.  

Berikut ini disampaikan profil-profil kegiatan Lesson Study yang 

dapat digunakan untuk refleksi terhadap setiap orang yang terlibat 

dalam kegiatan ini maupun orang lain yang belajar Lesson Study melalui 

rekaman video yang dibuat. 

Kelas Lesson Study. Dalam kelas Lesson Study ada warna 

khusus, yaitu adanya inovasi pembelajaran yang dikembangkan, 

kemudian hadir beberapa guru, calon guru, atau pemerhati pendidikan 

terkait yang belajar dan atau melakukan pengamatan. Inovasi yang 

dikembangkan ada bermacam-macam, dari model, pendekatan, media, 

dan yang lainnya, yang pada prinsipnya untuk perbaikan kualitas belajar 

siswa dan pada muaranya untuk peningkatan capaian siswa menuju 

kompetensi yang diharapkan. 

Dalam beberapa tahun menyelenggarakan lesson study di 

sekolah-sekolah pilot di sekitar UNY, profil kelas lesson study ini telah 

mulai terlihat. Kelas terlihat sangat hidup, siswa belajar secara aktif dan 

efektif. Guru memerankan fungsinya dengan baik. Demikian juga 

observer hadir untuk melakukan observasi 

Guru dalam kegiatan Lesson Study. Guru yang ideal dicirikan 

oleh banyak performansi, antara lain adanya kesungguhan dalam 

melakukan persiapan pembelajaran, berusaha mengimplementasikan 

rencana pembelajaran yang telah direncanakan, mendorong dan 

membantu siswa agar bisa belajar, dan melakukan evaluasi atas 

efektivitas dan efisiensi pembelajarn yang dilaksanakan. Guru ideal juga 

dicirikan adanya kemauan untuk berkembang, melakukan inovasi 

pembelajaran, guna memperbaiki pelaksanaan pembelajaran 

selanjutnya. Guru dengan senang hati mau menerima masukan yang 
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diberikan oleh siswa maupun guru lain (observer) setelah melaksanakan 

pembelajaran. 

Profil guru selama beberapa tahun melaksanakan lesson study 

ini telah mulai terlihat lebih terbuka interaksi dengan siswa maupun 

dengan guru lain yang ikut mengobservasi kelasnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.45 
Guru membimbing siswa dalam presentasi di depan kelas dan kerja kelompok 

 
Observer. Seorang Observer hendaknya melakukan tugasnya 

tanpa harus mengganggu konsentrasi siswa dalam belajarnya. Observer 

diharapkan tidak membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Observer diharapkan melakukan observasi terfokus dalam 

bagaimana siswa belajar. Observer diharapkan tidak hanya duduk-

duduk dibelakang siswa, tetapi melakukan observasi berkeliling untuk 

mengamati kejadian/aktivitas yang sesungguhnya dari setiap siswa. 

Observer mencatat semua kejadian dari awal sampai akhir 

pembelajaran baik dalam kegiatan individual maupun dalam kegiatan 

kelompok.  Oberver secara aktif memberikan masukan/hasil 

observasinya secara objektif ketika melakukan refleksi setelah 

pembelajaran berlangsung.   
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Gambar 5.46 
Kiri Atas, Contoh Observer yang kurang baik, ikut membantu siswa yang 
mengalami kesulitan; Kanan Atas, Contoh Observer yang baik, berputar 
mengamati aktivitas siswa tanpa mengganggu dan juga tidak membantu siswa; 
Bawah, Contoh Observer yang baik, berputar mengamati aktivitas siswa tanpa 
mengganggu dan juga tidak membantu siswa. 
 

Kolaborasi. Kolaborasi akan sangat baik jika terjadi kerjasama 

antara sesama guru, serta antara guru dengan dosen. Kolaborasi antara 

sesama guru terjadi ketika penysusunan rencana pembelajaran 

berlangsung. Dalam kegiatan ini rencana pembelajaran di susun 

bersama, baik dalam menentukan jenis inovasi, rencana pelaksanaan 

maupun dalam menentukan siapa yang akan menjadi guru model. 

Kolaborasi antara guru dengan dosen terjadi dalam penyusunan rencana 

pembelajaran. Dosen memberikan masukan-masukan saat penyusunan 

rencana pembelajaran, memfasilitasi dalam pengembangan materi 
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pembelajaran maupun dalam inovasi aspek-aspek pembelajaran lainnya.  

Kolaborasi tidak terjadi ketika guru model melaksanakan pembelajaran. 

Guru secara mandiri melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah disusun bersama tersebut.  

 

 

 

 

 

Gambar 5.47 
Kolaborasi Dosen-Guru dalam Lesson Study. 

 
Perangkat Pembelajaran Inovatif. Perangkat Pembelajaran 

yang inovatif sekurang-kurangnya memuat  satu atau lebih jenis inovasi 

pembelajaran dan bagaimana inovasi tersebut diimplementasikan. 

Perangkat Pembelajaran paling sedikit memuat : 

1) Rencana pembelajaran (RP).  

2) Petunjuk Pembelajaran (Teaching Guide). 

3) Handout (jika belum ada, menggunakan diktat atau buku yang 

sudah ada). 

4) LKS (Lembar Kerja Siswa) atau menggunakan petunjuk praktikum 

yang sudah ada. 

5) Media atau alat peraga pembelajaran. 

6) Alat penilaian proses dan hasil pembelajaran. 

7) Lembar observasi pembelajaran.  
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Gambar 5.48 
Contoh Rencana Pembelajaran untuk Lesson 
Study 
 

Keberlanjutan Kegiatan Lesson Study 

1. Kegiatan lesson study diarahkan kepada MGMP, sebagai asosiasi 

guru mata pelajaran yang ada di semua kabupaten untuk semua 

mata pelajaran, Kegiatan ini diharapkan menjadi kegiatan fungsional 

di tiap MGMP-MIPA. 

2. Selalu melibatkan MKKS dan Dinas sebagai pengemban kebijakan 

(dan juga finansial) bagi MGMP, sehingga ada dukungan kebijakan 

maupun finansial. 

3. Mengajak sekolah mitra untuk berinisiatif menyelenggarakan lesson 

study berbasis sekolah, bukan hanya berbasis MGMP ataupun 

wilayah dinas pendidikan. Untuk ini sudah ada 2 sekolah (madrasah) 

yang sudah menyelenggarakan lesson study secara aktif, ialah SMPN 

2 Depok, dan MAN Wonokromo. 

Agar lesson study tidak bernasib seperti program pelatihan 

lainnya, perlu dipertegas upaya penjaminan keberlanjutan atau 

sustainabilitasnya. Sebagai alternatifnya, FMIPA UNY mengusulkan 

kepada MGMP dan sekolah untuk melakukan hal-hal berikut: 
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a. Menjadikan kegiatan Lesson Study sebagai agenda rutin MGMP atau 

sekolah dalam rangka pembinaan guru dan peningkatan 

profesionalisme dan kompetensi guru. 

b. Berkolaborasi dengan FMIPA (FMIPA mempunyai program PPM dan 

Penelitian Dosen) atau kolaborator lain dalam upaya menghadirkan 

inovasi-inovasi yang dipandang perlu. 

c. Mengupayakan Lesson study berbasis sekolah ataupun MGMP 

sebagai kegiatan grant yang dibiayai oleh Depdiknas atau Depag 

(lewat block grant MGMP dan Kemitraan). 

d. Menjadikan kegiatan Lesson study sebagai agenda pemerintah 

untuk pelatihan guru, annual, berskala lebih luas, baik berbasis 

Asosiasi guru, (MGMP), wilayah, maupun berbasis sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


