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Sambutan  
Ketua Steering Committee IMSTEP-JICA 

  
 Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 
merupakan upaya pemerintah  dalam meningkatkan mutu pendidikan di 
tanah air. Salah satu poin penting dari undang-undang tersebut adalah 
guru sebagai profesi. Guru profesional harus memiliki kompetensi 
akademik dan kompetensi profesional sebagai suatu keutuhan. 
Kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang 
dirumuskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 harus dilihat sebagai 
sebuah keutuhan yang tak terpisahkan dari kompetensi penguasaan 
bahan ajar yang terkandung di dalam kurikulum.  
 Bagaimana cara meningkatkan kompetensi-kompetensi tersebut di 
atas? Lesson Study dapat memberi solusi, karena lesson study adalah 
model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran 
secara kolaboratif dan berkesinambungan berlandaskan prinsip-prinsip 
kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. 
Para pendidik secara kolaboratif, pertama-tama menganalisis masalah 
pembelajaran, baik dari aspek materi ajar maupun metode 
pembelajaran. Selanjutnya, secara kolaboratif pula para pendidik 
mencari solusi dan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. 
Langkah berikutnya adalah menerapkan pembelajaran di kelas oleh 
seorang guru, sementara yang lain sebagai pengamat aktivitas siswa 
yang dilanjutkan dengan diskusi pasca pembelajaran untuk 
merefleksikannya.  
 Jika prinsip-prinsip lesson study ini dilakukan secara sistemik dan 
berkelanjutan, saya yakin usaha semacam ini akan berdampak pada 
peningkatan mutu pendidikan di tanah air. Oleh karena itu saya 
merekomendasikan buku lesson study ini sebagai panduan peningkatan 
kemampuan profesional pendidik dalam rangka peningkatan mutu 
pendidikan di tanah air. Dalam kapasitas saya sebagai ketua Steering 
Committee IMSTEP (Indonesia Mathematics and Science Teacher 
Education Project), buku lesson study ini dikembangkan berdasakan 
pengalaman IMSTEP-JICA di UPI, UNY, dan UM.  
 Akhirnya, saya sampaikan terima kasih kepada JICA dan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas yang mensponsori implementasi 
Program Kerjasama Teknis IMSTEP-JICA dari tahun 1998-2005. Saya 
sampaikan terima kasih pula kepada Direktorat Jenderal PMPTK 
Depdiknas yang telah mendukung penerapan hasil kegiatan tersebut. 
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Prakata 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas 
perkenanNya kami dapat menyelesaikan Buku Lesson Study ini. Lesson 
Study merupakan salah satu model pembinaan profesi pendidik melalui 
pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan 
berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk 
membangun komunitas belajar.  

Buku ini kami maksudkan untuk memberi inspirasi dan panduan,  
baik untuk pengambil kebijakan maupun untuk praktisi pendidikan pada 
berbagai tingkatan yang memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 
pendidikan.  Buku ini disusun berdasarkan hasil pengalaman IMSTEP 
(Indonesia Mathematics and Science Teacher Education Project) melalui 
kerjasama teknis dengan JICA yang diimplementasikan di Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan 
Universitas Negeri Malang (UM), sejak tahun 1998 hingga 2005.  

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada JICA atas 
dukungan terhadap  implementasi IMSTEP. Kami mengucapkan terima 
kasih kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas atas 
perhatian dan dukungan bagi keberhasilan Program Kerjasama Teknis 
JICA melalui IMSTEP. Kami mengucapkan terima kasih pula kepada 
Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Depdiknas atas perhatiannya menindaklanjuti keberhasilan IMSTEP 
melalui SISTTEMS (Strengthening In-service Teacher Training in 
Education of Mathematics and Science) yang diimplementasikan di 
Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa 
Timur mulai tahun 2006 hingga 2008. Tak lupa kami mengucapkan 
terima kasih kepada guru-guru dan kepala sekolah dari sekolah-sekolah 
di Bandung, Yogyakarta, dan Malang yang terlibat dalam kegiatan 
kerjasama teknis IMSTEP-JICA.  

Akhirnya, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran 
membangun untuk perbaikan buku ini di masa mendatang. 
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