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ABSTRAK 

 

Walaupun hasil penelitian tahun pertama menunjukkan kompetensi guru bersertifikat 
pendidik di SMP Pasundan wilayah Kotip Cimahi relatif baik, yaitu skor rata-rata IPA 56,78; 
Matematika 78,33; PKn 50,50; IPS 60,00; Bahasa Indonesia 50,00; dan Bahasa Inggris 
46,87; namun sebagai tolok ukur keprofesionalan, kompetensi guru harus senantiasa dibina 
dan ditingkatkan. Faktor-faktor yang berpengaruh buruk perlu ditekan, sedangkan faktor-
faktor yang mendukung peningkatan kompetensi perlu dikembangkan. Penelitian tahun ke-
dua bertujuan menguji efektifitas program implementasi Lesson Study (SL) dalam 
peningkatan dan pembinaan kompetensi guru bersertifikat pendidik di sekolah tersebut, 
khususnya kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis. Kegiatan utama terdiri 
persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Pada kegiatan pelaksanaan dilakukan fase-fase 
kegiatan perencanaan (plan) yang meliputi sosialisasi, pengembangan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) beserta perangkat pembelajaran lainnya serta peer teaching; fase 
kegiatan pelaksanaan pembelajaran (do) dan refleksi (see). Pada setiap fase kegiatan 
dilakukan pengukuran-pengukuran kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis 
dengan instrumen berupa tes tertulis dan penilaian autentik. Instrumen-instrumen divalidasi 
melalui penilaian dan pertimbangan pakar (judgement expert). Implementasi Lesson Study 
cenderung meningkatkan kompetensi profesional, secara efektif mendorong guru 
untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pedagogis yang dimilikinya 
serta cenderung meningkatkan kompetensi sosial dan kepribadian guru bersertifikat 
pendidik. Proses implementasi Lesson Study tipe LSBS (Lesson Study Berbasis 
Sekolah) menjadi ajang belajar bersama para guru bersertifikat pendidik dari 
berbagai bidang studi dalam rangka membina dan meningkatkan keprofesionalannya. 
Bagi siswa, pelaksanaan implementasi Lesson Study, khususnya tahap open lesson, 
tidak mengganggu proses pembelajaran,  bahkan persiapan pembelajaran yang lebih 
matang dalam tahap perencanaan (plan) menjadikan pembelajaran yang lebih 
bermakna, menyenangkan dan memudahkan pemahaman materi pembelajaran.   
 
 

Kata Kunci :  Lesson Study, guru bersertifikat pendidik, profesionalisme guru, sertifikasi 
guru,  kompetensi guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Peningkatan kualitas pendidikan adalah pilihan sekaligus orientasi 

pengembangan peradaban bangsa sebagai investasi masa depan pembangunan bangsa 

berjangka panjang. Orientasi ini mutlak dilakukan karena pendidikan diyakini sebagai 

sarana utama pengembangan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pemerintah 

wajib melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini 

sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Namun pada kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia sampai dengan saat 

ini masih memprihatinkan. Berdasarkan data Human Development Index tahun 2007, 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh 177 negara, Australia menempati 

peringkat ke-3, Singapura peringkat ke-25, Brunei peringkat ke-30, Malaysia peringkat 

ke-63, Thailand peringkat ke-78, Philipina peringkat ke-90, Vietnam peringkat ke-105, 

sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-107 (Nugroho, 2008). Rendahnya 

kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh tingkat kesejahteraan guru dan 

kompetensi guru yang masih rendah. Bukan menjadi rahasia umum, bahwa tingkat 

kesejahteraan guru-guru di Indonesia masih sangat memprihatinkan dibandingkan 

dengan guru di beberapa negara maju yang memperoleh penghasilan yang signifikan.  

Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

dengan mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru dan menyusun suatu standar 

pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Adapun yang menjadi dasar hukum kebijakan tersebut diantaranya adalah Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; dan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru 

Dalam Jabatan. 
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Undang‐Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan 

bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik (melalui pendidikan tinggi 

sarjana atau program diploma empat), kompetensi guru (meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional 

yang diperoleh melalui pendidikan profesi), sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 

8, 9 dan 10).  

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya 

Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam 

Jabatan. Tahun 2012 ini merupakan tahun ke-enam pelaksanaan sertifikasi guru dalam 

jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 

2012 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.  

Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan suatu kebutuhan yang tidak perlu 

ditawar-tawar lagi melihat kualitas pendidikan yang masih memprihatinkan. Kebijakan 

sertifikasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan profesionalitas 

tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan kompetensi serta peningkatan 

kesejahteraan guru. Hal ini sebagaimana diungkapkan Mulyasa (2007: 35) bahwa: 

Manfaat sertifikasi pendidik dan kependidikan yaitu untuk pengawasan dan 
penjaminan mutu tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan 
kompetensi, pengembangan karir tenaga kependidikan secara berkelanjutan dan 
peningkatan program pelatihan yang lebih bermutu. 

Begitu pula Fajar (2006: 3-4) menyatakan bahwa : 

manfaat program sertifikasi guru dalam kerangka makro adalah upaya 
peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan diantaranya adalah sebagai 
berikut : (1) Melindungi profesi guru dari praktek-praktek layanan pendidikan 
yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri; (2) 
Melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak berkualitas 
dan profesional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas 
pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini. 

Sedangkan kaitannya dengan kesejahteraan guru, Trianto dan Tutik (2007:7) 

mengemukakan bahwa : 

Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga 
profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru harus memperoleh 
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penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan 
untuk meningkatkan profesionalnya. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi 

merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi 

profesional guru di samping kesejahteraan guru. Oleh karena itu proses sertifikasi 

kompetensi dipandang sebagai bagian esensial dalam memperoleh sertifikat kompetensi 

yang diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Broke and Stone dalam Mulyasa (2009:25) mengemukakan bahwa kompetensi 

guru sebagai „... descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be 

enterely meaningful.‟ … kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang 

hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sedangkan Charles dalam Mulyasa (2009:25) 

mengemukakan bahwa : „competency as rational performance which satisfactorily 

meets the objective for a desired condition‟ (kompetensi merupakan perilaku yang 

rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan). 

Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa : “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.” 

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi 

merupakan perilaku rasional yang didasari oleh seperangkat pengetahuan dan 

keterampilan dalam melaksanakan profesinya yang ditunjukkan oleh penampilan atau 

unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mencapai suatu tujuan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2009:26) bahwa :  

kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, 
teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi 
standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap 
peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan 
profesionalisme. 
 

Nataamijaya dalam Mulyasa (2009:34) mengatakan bahwa : „sertifikasi adalah 

prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa 

sesuatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.‟ 

Menurut Mulyasa, persyaratan dimaksud adalah persyaratan kompetensi sebagai guru. 

Dengan demikian sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk 

meningkatkan kompetensi profesional. Lebih jauhnya lagi tujuan sertifikasi ini adalah 
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untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas 

sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi guru akan menjadi 

kenyataan apabila implementsi kebijakan sertifikasi guru berjalan secara efektif. Untuk 

menjadi seorang guru diperlukan syarat-syarat tertentu sehingga tidak setiap orang 

dapat menjadi guru. Seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, kemampuan 

yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru. Oleh karena itu guru 

merupakan jabatan profesional, yakni jabatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang 

tertentu. 

Namun kenyataannya tidaklah demikian, sebagaimana dikatakan Menteri 

Pendidikan Nasional Mohammad Nuh bahwa : „guru-guru yang sudah lolos sertifikasi 

umumnya tidak menunjukkan kemajuan, baik dari sisi pedagogis, kepribadian, 

profesional maupun sosial. Guru hanya aktif menjelang sertifikasi, tetapi setelah 

dinyatakan lolos, kualitas mereka justru semakin menurun.‟ Berdasarkan kajian 

implementasi sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009 dan 2010, kompetensi guru 

sertifikasi baik jalur fortofolio maupun PLPG sebagian tidak meningkat dan sebagian 

lainnya malah menurun. Hanya segelintir guru sertifikasi jalur fortofolio maupun PLPG 

yang mengalami peningkatan. (Kompas, Nopember 2010).  

Mengingat berbagai inovasi pembelajaran yang telah berhasil diidentifikasi dan 

dikembangkan melalui kegiatan Lesson Study di tiga LPTK (FPMIPA UPI, FMIPA 

UNY dan FMIPA UM) dirasa perlu untuk memperluas program ini ke tingkat satuan 

pendidikan dasar dan menengah, terutama bagi sekolah yang telah memiliki tenaga 

profesional. Tampak bahwa pendidikan di Indonesia hanya mencapai tingkat-tingkat 

berpikir (ranah kognitiftif) rendah, yaitu pengetahuan, pemahaman dan aplikasi, 

sedangkan untuk tingkat-tingkat berpikir yang tinggi seperti analisis, evaluasi dan 

kreasi masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam 

pembelajaran di Sekolah Dasar dan Menengah antara lain: proses pembelajaran yang 

dilakukan kebanyakan guru hanya terbatas pada memberikan pengetahuan hafalan, dan 

kurang menekankan pada aspek kognitif yang tinggi, seperti ketajaman daya analisis 

dan evaluasi, berkembangnya kreativitas, kemandirian belajar, dan berkembangnya 

aspek-aspek afektif. Peserta didik pasif dan pengetahuan yang diperoleh seringkali 

kurang berguna dalam kehidupan kesehariannya. Materi pembelajaran kurang 

berorientasi pada Kompetensi Dasar yang akan disampaikan dengan Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran yang sudah dibuat guru, hasil penelitian lapangan, dan 

kebutuhan jangka panjang. Guru menggunakan pola pembelajaran yang cenderung 

sama dari pelaksanaan satu RPP dengan RPP berikutnya. Perubahan kurikulum tidak 

memberikan dampak pada perubahan materi ajar, metode, dan strategi pembelajaran.  

Kompetensi/tujuan pembelajaran kebanyakan masih terbatas pada ranah kognitif dan 

psikomotor tingkat rendah. Pembelajaran yang kurang inovatif pada Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah akan berakibat kurang baik terhadap penyiapan generasi 

mendatang. Perkembangan jaman dan kurang kreatif dalam membelajarkan siswanya. 

Sementara perkembangan teknologi begitu cepat terutama teknologi informasi dan 

dunia maya yang terdapat di dalamnya dapat menggoda siswa untuk tidak belajar. 

Apabila guru tersebut tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi maka 

metode/strategi pembelajaran yang monoton tidak mampu bersaing dengan godaan 

dunia maya dan tidak mampu menarik perhatian siswa untuk belajar serta tidak 

menantang siswa untuk berpikir.    

Beberapa penyebab rendahnya mutu pembelajaran di sekolah, antara lain 

sebagai berikut: (1) Pada umumnya para guru bekerja sendirian dalam mempersiapkan 

dan melaksanakan pembelajaran. Apabila guru tersebut inovatif dalam membelajarkan 

siswa maka kreativitasnya tidak berimbas terhadap guru lain karena tidak ada sharing di 

antara guru tentang proses belajar mengajar. Ketika guru yang kreatif meninggal maka 

kreativitasnya hilang pula. Pada umumnya guru yang profesional memiliki ego yang 

tinggi, merasa super, tidak mudah menerima masukan untuk perbaikan pembelajaran. 

Padahal tidak ada pembelajaran yang sempurna, selalu ada celah untuk perbaikan. 

Mindset guru tersebut perlu diperbaiki agar dosen dapat berkolaborasi dan mau sharing 

dengan guru lain serta terbuka untuk perbaikan pembelajaran. Pendekatan Lesson Study 

merupakan alternatif perbaikan mindset guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. 

Lesson Study bertujuan untuk melakukan pembinaan profesi pendidik secara 

berkelanjutan agar terjadi peningkatan keprofesionalan pendidik terus menerus. Kalau 

tidak dilakukan pembinaan terus menerus maka keprofesionalan dapat menurun dengan 

bertambahnya waktu. Bagaimana membinanya, yaitu melalui pengkajian pembelajaran 

secara terus menerus dan berkolaborasi. Pengkajian pembelajaran harus dilakukan 

secara berkala, misalnya seminggu sekali atau dua minggu sekali karena membangun 

komunitas belajar adalah membangun budaya yang memfasilitasi anggotanya untuk 

saling belajar, saling koreksi, saling menghargai, saling bantu, saling menahan ego.  
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 Berdasarkan hasil studi pendahuluan berbentuk wawancara dengan beberapa 

Kepala Sekolah di lingkungan Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan 

Kabupaten Kota Administratip Cimahi yang dilakukan peneliti sebelum disusun 

proposal, diketahui bahwa kompetensi guru bersertifikat pendidik belum menunjukkan 

peningkatan yang signifikan. Masih rendahnya kompetensi guru ini menggambarkan 

bahwa kebijakan sertifikasi guru belum efektif dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional guru.  

Hal ini dapat dilihat dari: 

1. Masih adanya beberapa keluhan dari masyarakat bahwa kompetensi guru yang lolos 

sertifikasi tetap rendah. Guru-guru yang sudah lolos sertifikasi umumnya belum 

menunjukkan kemajuan, terutama dari sisi pedagogik dan profesional. Guru hanya 

aktif menjelang sertifikasi, tetapi setelah dinyatakan lolos, kompetensi mereka tidak 

mengalami peningkatan, guru yang lolos melalui jalur portofolio maupun jalur 

Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG). Semestinya PLPG bisa menjadi bekal para 

guru dalam menyandang gelar guru profesional. Sayangnya sistem PLPG saat ini 

tidak menunjukkan rekam jejak apa yang sudah dilakukan guru ataupun prestasinya. 

Masalahnya guru sudah merasa sudah mendapat sertifikat pendidik. 

2. Sertifikasi guru yang bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan 

guru ternyata tidak sesuai dengan tujuan utama dikeluarkannya kebijakan sertifikasi 

guru. Dari kajian yang dilakukan, ternyata motivasi para guru yang mengikuti 

sertifikasi pada umumnya terkait aspek finansial semata, yaitu untuk mendapatkan 

tunjangan profesi dan belum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi. Padahal 

dengan tunjangan yang diperolehnya seharusnya bisa digunakan untuk biaya 

pendidikan guna meningkatkan kompetensi dirinya sendiri;  

3. Masih ada beberapa guru yang kurang inovatif dalam hal penguasaan bahan ajar dan 

keterampilan menggunakan metode pembelajaran. Faktor sosial, ekonomi dan 

teknologi sangat berpengaruh terhadap pemahaman ini terutama di daerah pedesaan, 

dimana sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka meningkatkan pemahaman 

tersebut masih kurang memadai; 

4. Masih belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam upaya mendukung 

kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru. 

5. Pelaksanaan Lesson Study belum terimplementasi dilakukan di sekolah-sekolah 

dasar dan menengah, khususnya di lingkungan Yayasan Perguruan Tinggi Pasundan.  
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Hasil penelitian tahap/tahun pertama dari rangkaian tiga tahun penelitian yang 

diusulkan ini menujukkan bahwa kompetensi guru bersertifikat pendidik di SMP 

Pasundan wilayah Kotip Cimahi relatif baik, dengan skor rata-rata IPA 56,78; 

Matematika 78,33; Pendidikan Kewarganegaraan 50,50; Ilmu Pengetahuan Sosial 

60,00; Bahasa Indonesia 50,00; dan Bahasa Inggeris 46,87.   

 

Tabel 1.1: Perolehan Skor Ujian Kompetensi Guru bag i Guru Bersertifikat Pendidik di 
Satuan Pendidikan Menengah Dalam Naungan Yayasan Pendidikan Dasar Dan 

Menengah Pasundan Wilayah Kota Administratif Cimahi 
 

Bidang Studi Satuan Pendidikan 
Skor Rata-rata 

Sekolah Total 

Ilmu Pengetahuan 
Alam 

SMP Pasundan I Cimahi 59,00 
56,78 SMP Pasundan II  Cimahi 54,50 

SMP Pasundan III  Cimahi 56,86 

Matematika 
SMP Pasundan I Cimahi 75,00 

78,33 SMP Pasundan II  Cimahi 85,00 
SMP Pasundan III  Cimahi 75,00 

Pendidikan 
Kewarganegaraan 

SMP Pasundan I Cimahi 48,75 
50,50 SMP Pasundan II  Cimahi 53,75 

SMP Pasundan III  Cimahi 47,50 

Ilmu Pengetahuan 
Sosial 

SMP Pasundan I Cimahi 58,75 
60,00 SMP Pasundan II  Cimahi 57,50 

SMP Pasundan III  Cimahi 65,00 

Bahasa Indonesia 
SMP Pasundan I Cimahi  

50,00 SMP Pasundan II  Cimahi 57,50 
SMP Pasundan III  Cimahi 58,33 

Bahasa Inggris 
SMP Pasundan I Cimahi 42,50 

46,87 SMP Pasundan II  Cimahi 51,25 
SMP Pasundan III  Cimahi 42,50 

 
 
 Meskipun hasil uji kompetensi ini menujukkan skor yang relatif cukup baik, 

kompetensi guru sebagai tolok ukur keprofesionalan guru harus senantiasa dibina dan 

ditingkatkan. Dalam konteks sekolah, guru secara individu maupun secara bersama-

sama dengan masyarakat seprofesinya harus didorong untuk secara sadar dan sukarela 

terus menerus melibatkan diri dalam berbagai kegiatan belajar guna mengembangkan 

keprofesionalannya. Hal ini selaras dengan amanat yang terkandung dalam Undang-

Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemeritah No. 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengharuskan guru untuk dapat 

mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan. Bagi guru-guru yang 
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kompetensinya dinilai  masih berada di bawah standar diwajibkan berusaha 

meningkatakan keprofesionalannya yang diorientasikan untuk mencapai standar 

tersebut; sedangkan bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, 

kegiatannya diarahkan kepada peningkatan keprofesionalan agar dapat memenuhi 

tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan 

sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualita kepada 

peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti mengajukan proposal pelaksanaan 

penelitian tahap/tahun ke-dua dalam judul 

“PENINGKATAN DAN PEMBINAAN  KEPROFESIONALAN GURU 
BERSERTIFIKAT  PENDIDIK MELALUI LESSON STUDY  PADA SATUAN 
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, YAYASAN PENDIDIKAN DASAR 
DAN MENENGAH PASUNDAN, KOTA ADMINISTRATIP CIMAHI”.  
 

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah  

1.2.1 Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah melaksanakan perlakuan kegiatan Lesson Study untuk meningkatkan dan 

pembinaan keprofesionalan guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dalam hal 

peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, 

serta kompetensi sosial guru di satuan pendidikan menengah pertama, Yayasan 

Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan, Kota Administratip Cimahi. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian tahap/tahun ke-dua ini adalah: 

Dapatkah kegiatan Lesson Study menjadi cara pendekatan atau strategi yang efektif 
untuk peningkatan dan pembinaan keprofesionalan guru bersertifikat pendidik dalam 
hal peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 
kepribadian, serta kompetensi sosial guru di satuan menengah, Yayasan Pendidikan 
Dasar dan Menengah Pasundan, Kota Administratip Cimahi? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Untuk mengetahui secara mendalam pelaksanaan Lesson Study dalam upaya 

meningkatkan kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional, di satuan pendidikan menengah pertama, Yayasan Pendidikan Dasar dan 

Menengah Pasundan, Kota Administratip Cimahi.   

2. Untuk mendapatkan gambaran sebuah program pembelajaran berbasis Lesson Study 

yang dapat diimplementasikan pada perkuliahan mahasiswa calon guru di LPTK 

serta dapat disosialisasikan kepada guru-guru di berbagai satuan pendidikan.   

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

bagi perkembangan Ilmu Pendidikan dalam upaya pengembangan kebijakan 

pendidikan lebih lanjut, sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih baik.  

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan 

informasi bagi Pemerintah Kota Administratip Cimahi, khususnya Dinas Pendidikan 

Kota Administratip Cimahi, dalam upaya meningkatkan kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial guru 

Sekolah Dasar dan Menengah Paguyuban Pasundan yang pada akhirnya bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Administratip Cimahi. 

3. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai pertimbangan untuk pelaksanakan 

pengembangan pendidikan di lingkungan Yayasan Pendidikan Dasar  dan Menengah 

Pasundan sehingga menunjang program Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Pasundan Bandung.  

4. Pencapaian tujuan-tujuan tersebut di atas merupakan perwujudan suatu kesatuan 

siklus yang utuh antara  komponen-komponen Tridaharma Perguruan Tinggi yang 

terdiri dari kegiatan pendidikan dan pengajaran,  penelitian serta pengabdian  pada 

masyarakat. 

 

1.4  Sasaran  

Sasaran penelitian ini adalah guru-guru yang telah memperoleh sertifikat 

pendidik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di bawah payung 

organisasi  Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan, Kota Administratip 

Cimahi.  
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1.5  Hasil dan Dampak yang Diharapkan  

Hasil yang diharapkan dari pemberian hibah perluasan Lesson Study ini adalah 

sebagai berikut : dilaksanakannya Lesson Study di tingkat satuan pendidikan dasar dan 

menengah, khususnya Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan, untuk 

meningkatkan keprofesionalan guru. Teridentifikasikannya permasalahan pembelajaran 

serta alternatif solusinya melalui keterlibatan sejumlah guru dalam kegiatan Lesson 

Study. Terbangunnya komunitas belajar antar guru, antar mahasiswa, dan antara siswa 

dengan guru yang bermanfaat untuk meningkatkan keefektifan komunikasi akademik 

dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran. Disosialisasikan dan 

didiseminasikannya Lesson Study ke sekolah-sekolah dasar dan menengah di dalam 

lingkungan Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan, khususnya Kota 

Administratip Cimahi. Dilaksanakannya pendampingan Lesson Study di sekolah agar 

diperoleh model pembelajaran inovatif. Hal tersebut dapat menjadi input sangat 

berharga bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan. Ditemukannya berbagai model 

pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum dan permasalahan pembelajaran di sekolah 

dengan berdasarkan pada kondisi siswa dan lingkungan sekolah melalui pemanfaatan 

perangkat pembelajaran berbasis hands-on activity, minds-on activity, daily life dan 

local material. Meningkatnya kemampuan belajar siswa di sekolah terutama dalam 

aspek kognitif tingkat tinggi dan aspek afektif. Meningkatnya pemenuhan hak belajar 

setiap siswa.  
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BAB II  

STUDI PUSTAKA 

 

2.1. Implementasi Kebijakan 

Tingkat kualitas pendidikan di suatu negara tidak lepas dari kepekaan 

pemerintah dalam memandang faktor-faktor persoalan yang mempengaruhinya, 

menetapkan kebijakan-kebijakan pengendaliannya serta implementasi dari kebijakan-

kebijakan tersebut. Salah satu faktor terpenting yang menentukan kualitas pendidikan 

adalah peran guru sebagai tenaga pendidik.  

Sampai saat ini kualitas pendidikan di Indonesia  masih memprihatinkan. 

Berdasarkan data Human Development Index tahun 2007, kualitas sumber daya 

manusia Indonesia menempati peringkat ke-107 dari 177 negara (Nugroho, 2008). 

Karena guru merupakan salah satu faktor penentu kualitas pendidikan, maka rendahnya 

kualitas pendidikan di Indonesia tidak lepas kaitannya dari rendahnya kualitas guru.  

Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

dengan mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru dan menyusun suatu standar 

pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Adapun yang menjadi dasar hukum kebijakan tersebut diantaranya adalah Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; dan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru 

Dalam Jabatan. 

Nataamijaya dalam Mulyasa (2009:34) mengatakan bahwa sertifikasi adalah 

prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa 

sesuatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Menurut 

Mulyasa, persyaratan dimaksud adalah persyaratan kompetensi sebagai guru. Dengan 

demikian sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan 

kompetensi profesional. Lebih jauhnya lagi tujuan sertifikasi ini adalah untuk 

meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas 

sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
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Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan suatu kebutuhan yang tidak perlu 

ditawar-tawar lagi melihat kualitas pendidikan yang masih memprihatinkan. Kebijakan 

sertifikasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan profesionalitas 

tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan kompetensi serta peningkatan 

kesejahteraan guru. Mulyasa (2007: 35) menyatakan bahwa manfaat sertifikasi pendidik 

dan kependidikan yaitu untuk pengawasan dan penjaminan mutu tenaga kependidikan 

dalam rangka pengembangan kompetensi, pengembangan karir tenaga kependidikan 

secara berkelanjutan dan peningkatan program pelatihan yang lebih bermutu. 

Sedangkan Fajar (2006: 3-4) menyatakan bahwa: manfaat program sertifikasi guru 

dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan 

diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Melindungi profesi guru dari praktek-praktek 

layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu 

sendiri; (2) Melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak 

berkualitas dan profesional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas 

pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi 

merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi 

profesional guru di samping kesejahteraan guru. Oleh karena itu proses sertifikasi 

kompetensi dipandang sebagai bagian esensial dalam memperoleh sertifikat kompetensi 

yang diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya 

Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam 

Jabatan. Tahun 2010 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan sertifikasi guru dalam 

jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 

2010 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 

Upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi guru akan menjadi 

kenyataan apabila implementsi kebijakan sertifikasi guru berjalan secara efektif. Untuk 

menjadi seorang guru diperlukan syarat-syarat tertentu sehingga tidak setiap orang 

dapat menjadi guru. Seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, kemampuan 

yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru. Oleh karena itu guru 

merupakan jabatan profesional, yakni jabatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang 

tertentu. 
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2.2  Profesionalisme Guru 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan 

bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-

1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial 

dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan 

sertifikat pendidik.  

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau 

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.  

Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat berfungsi untuk 

meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional.  

 

2.3  Sertifikasi Guru 

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara 

berkelanjutan, sesuai dengan harapan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang 

Guru yang menyatakan guru adalah pendidik professional. Guru yang dimaksud 

meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling/ konselor, dan 

guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.  
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Guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan 

dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagaimana 

dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik 

profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui suatu proses 

sistematik yang disebut sertifikasi.   

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya 

Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam 

Jabatan. Tahun 2011 ini merupakan tahun kelima pelaksanaan sertifikasi guru dalam 

jabatan.  

 

2.4  Peningkatan dan Pembinaan Keprofesionalan Guru 

Kompetensi guru sebagai tolok ukur keprofesionalan guru harus senantiasa 

dibina dan ditingkatkan. Dalam konteks sekolah, guru secara individu maupun secara 

bersama-sama dengan masyarakat seprofesinya harus didorong untuk secara sadar dan 

sukarela terus menerus melibatkan diri dalam berbagai kegiatan belajar guna 

mengembangkan keprofesionalannya. Hal ini selaras dengan amanat yang terkandung 

dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemeritah 

No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang   mengharuskan guru 

untuk dapat mengembangkan keprofesional-annya secara berkelanjutan. Bagi guru-guru 

yang kompetensinya dinilai  masih berada di bawah standar diwajibkan berusaha 

meningkatakan keprofesionalannya yang diorientasikan untuk mencapai standar 

tersebut; sedangkan bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, 

kegiatannya diarahkan kepada peningkatan keprofesionalan agar dapat memenuhi 

tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan 

sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada 

peserta didik. 

Tidak ada pembelajaran yang sempurna, namun selalu ada celah untuk 

memperbaikinya dan meningkatkannya. Oleh karena itu, pembelajaran harus dikaji 

secara terus menerus agar lebih baik dan lebih baik lagi. Pengkajian pembelajaran 

dimaksudkan untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembelajaran agar terjadi 

peningkatan mutu pembelajaran terus menerus. Pengkajian permasalahan pembelajaran 

akan memberi hasil lebih baik jika dilakukan secara kolaborasi antara guru-guru dalam 
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satu mata pelajaran dalam satu sekolah ataupun lintas sekolah. Mengapa pengkajian 

pembelajaran dilakukan secara berkolaborasi? Karena lebih banyak masukan perbaikan 

akan meningkatkan mutu pembelajaran itu sendiri. Menurut diri sendiri rasanya 

persiapan pembelajaran sudah bagus, tetapi ketika mendapat masukan dari orang lain 

ternyata masih ada hal-hal yang bisa meningkatkan mutu persiapan pembelajaran.  

 

2.5  Lesson Study 

Salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah 

adalah dengan melaksanakan Lesson Study. Lesson Study merupakan suatu strategi 

pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan 

berkelanjutan, berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas yang saling membantu dalam 

belajar untuk membangun komunitas belajar. 

Prinsip kolegialitas dan mutual learning (saling belajar) diterapkan dalam 

berkolaborasi ketika melaksanakan kegiatan Lesson Study. Dengan kata lain, peserta 

kegiatan Lesson Study tidak boleh merasa superior (merasa paling pintar) atau inferior 

(merasa rendah diri) tetapi semua peserta kegiatan Lesson Study harus mempunyai niat 

untuk saling belajar. Peserta yang sudah paham atau memiliki lebih banyak ilmu harus 

mau berbagi dengan peserta yang belum paham, sebaliknya peserta yang belum paham 

harus mau bertanya kepada peserta yang sudah paham. Aktivitas-aktivitas pengkajian 

pembelajaran tersebut akan meningkatkan komunitas belajar.   

Lesson Study berasal dari Jepang (dari kata: jugyokenkyu) yaitu suatu proses 

sistematik yang digunakan oleh guru-guru Jepang untuk menguji keefektifan 

pengajarannya dalam rangka meningkatkan hasil pembelajaran (Garfield, 2006). Proses 

sistematik yang dimaksud adalah kerja guru-guru secara kolaboratif untuk 

mengembangkan rencana dan perangkat pembelajaran, melakukan observasi, refleksi 

dan revisi rencana pembelajaran secara bersiklus dan terus menerus. Menurut Lewis 

(2002) ide di dalam Lesson Study sebenarnya singkat dan sederhana, yakni jika seorang 

guru ingin meningkatkan pembelajaran, salah satu cara yang paling jelas adalah 

melakukan kolaborasi dengan guru lain untuk merancang, mengamati dan melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan.  

Apabila kita mencermati definisi Lesson Study, maka kita akan menemukan 7 

(tujuh) kata kunci, yaitu pembinaan profesi, pengkajian pembelajaran, kolaboratif, 

berkelanjutan, kolegialitas, mutual learning, dan komunitas belajar. Lesson Study 



16 
 

bertujuan untuk melakukan pembinaan profesi pendidik secara berkelanjutan agar 

terjadi peningkatan keprofesionalan pendidik terus menerus. Kalau tidak dilakukan 

pembinaan terus menerus maka keprofesionalan dapat menurun dengan bertambahnya 

waktu. Bagaimana membinanya, yaitu melalui pengkajian pembelajaran secara terus 

menerus dan berkolaborasi. Pengkajian pembelajaran harus dilakukan secara berkala, 

misalnya seminggu sekali atau dua minggu sekali karena membangun komunitas belajar 

adalah membangun budaya yang memfasilitasi anggotanya untuk saling belajar, saling 

koreksi, saling menghargai, saling bantu, saling menahan ego. Membangun budaya 

tidak sebentar, melainkan memerlukan waktu lama. Berapa lama waktu diperlukan 

untuk membangun budaya komunitas belajar tidak ada batasan, semakin lama semakin 

baik. 

Peningkatan keprofesionalan guru melalui Lesson Study bersifat bottom-up 

karena materi pelatihan berbasis permasalahan yang dihadapi para guru, kemudian 

dikaji secara kolaboratif dan berkelanjutan. Narasumber dalam forum Lesson Study 

harus bertindak sebagai fasilitator, bukan instruktur. Fasilitator harus dapat memotivasi 

peserta untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar para peserta dapat maju 

bersama. 

Rusman (2011) mengemukakan tujuan dan manfaat pelaksanaan Lesson Study. 

Tujuan utama Lesson Study adalah untuk: 1) memperoleh pemahaman yang lebih baik 

tentang bagaimana siswa belajar dan guru mengajar; 2) memperoleh hasil-hasil tertentu 

yang bermanfaat bagi para guru lainnya dalam melaksanakan pembelajaran; 3) 

meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inkuiri kolaboratif; dan 4) 

membangun sebuah pengetahuan pedagogis, di mana seorang guru dapat menimba 

pengetahuan dari guru lainnya. Adapun manfaat Lesson Study adalah: 1) guru dapat 

mendokumentasikan kemajuan kinerjanya; 2) guru dapat memperoleh umpan balik dari 

teman sejawatnya; dan 3) guru dapat mempublikasikan dan menyebarluaskan hasil 

akhir Lesson Study yang telah dilakukannya. 

Dalam pelaksanaannya, Lesson Study meliputi beberapa tahapan kegiatan. 

Wikipedia (2007) menyajikan empat tahapan kegiatan Lesson Study, disebut Plan-Do-

Check-Act, yaitu: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) refleksi; dan 4) tindak lanjut. 

Sementara Mulyana (2007) mengemukakan tiga tahap Lesson Study, yaitu:  1) 

perencanaan; 2) pelaksanaan; dan 3) refleksi. Masing-masing tahapan dijelaskan 

sebagai berikut. 
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1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini, para guru yang tergabung dalam Lesson Study berkolaborasi 

untuk menyusun RPP yang mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa (student center). Perencanaan diawali dengan kegiatan menganalisis 

kebutuhan (need assessment) dan permasalahan yang dihadapi dalam 

pembelajaran, seperti kompetensi dasar, strategi pembelajaran, pengadaan 

sarana pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya, secara bersama-sama 

mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Kesimpulan 

dari analisis kebutuhan dan permasalahan menjadi bagian yang harus 

dipertimbangkan dalam menysun RPP, sehingga diperoleh RPP yang benar-

benar matang, yang di dalamnya sanggup mengantisipasi segala 

kemungkinan yang akan terjadi selama pelaksanan pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini terdapat dua kegiatan utama, yaitu: a) kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru model yang disepakati 

untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun bersama; dan b) kegiatan 

pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas 

Lesson Study yang lain (guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, atau 

undangan lain yang bertindak sebagai pengamat/observer). 

3. Tahap Refleksi 

Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting karena upaya perbaikan 

proses pembelajaran selanjutnya akan bergantung kepada ketajaman analisis 

para guru anggota peserta Lesson Study berdasarkan pengamatan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan refleksi 

dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti seluruh anggota peserta Lesson 

Study yang dipandu oleh kepala sekolah atau peserta lain yang ditunjuk.  

4. Tahap Tindaklanjut 

Dari hasil refleksi dapat diperoleh sejumlah pengetahuan baru atau 

keputusan-keputusan penting guna perbaikan dan peningkatan proses 

pembelajaran, baik pada tataran individual maupun manajerial di tingkat 

sekolah. 
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2.6  Pengalaman Implementasi Lesson Study  

Tiga universitas yaitu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung, 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Yogyakarta, dan Universitas Negeri Malang 

(UM) di Malang bekerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) 

melakukan diseminasi hasil IMSTEP melalui Lesson Study bekerjasama dengan MKKS 

dan MGMP. Lesson Study merupakan suatu model alternatif pembinaan guru 

berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesionalan guru melalui kesejawatan. Dalam 

Lesson Study sekelompok guru bertemu secara periodik untuk merancang, 

mengimplementasikan, mengujicoba dan mengembangkan pembelajaran. Melalui 

Lesson Study dapat diketahui seberapa efektif dan efisien suatu tampilan pembelajaran.  

Berdasarkan pengalaman dalam implementasi kegiatan-kegiatan IMSTEP, 

SISTTEMS, dan PELITA di F(P)MIPA tiga universitas telah dikembangkan kegiatan 

Lesson Study, antara lain:  

a. FPMIPA UPI telah menerapkan kegiatan Lesson Study dalam Program Latihan 

Profesi (PLP) atau Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sejak tahun 2007 sebagai 

alternatif strategi untuk melakukan pembimbingan bagi para mahasiswa.  

b. FMIPA UNY telah melaksanakan kegiatan Lesson Study pada Jurusan Pendidikan 

Matematika, Físika, Kimia, dan Biologi sejak tahun 2006. Masing-masing Jurusan 

telah melaksanakan Lesson Study pada empat mata kuliah tiap semester. 

Selanjutnya, UNY telah mensosialisasikan kegiatan Lesson Study di Fakultas non 

MIPA sejak tahun 2007, dan fakultas yang bersangkutan telah mencoba 

melaksanakan Lesson Study. Tahun 2008 Lesson Study dilaksanakan dalam program 

PPL dan pada tahun 2009 juga dilaksanakan dalam program Pemantapan Kegiatan 

Mengajar (PKM) Mahasiswa Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur 

Pendidikan untuk guru Matematika SMP. 

c.  FMIPA UM telah melaksanakan kegiatan Lesson Study pada Jurusan Matematika, 

Físika, Kimia, Biologi dan Geografi sejak tahun 2007. Masing-masing Jurusan telah 

melaksanakan Lesson Study di empat KBK (Kelompok Bidang Keahlian). Pada 

tahun 2008 dan tahun 2009 Lesson Study dilaksanakan dalam program Pemantapan 

Kegiatan Mengajar (PKM) Mahasiswa Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur 

Pendidikan untuk guru IPA SMP, dan sejak tahun 2009 juga dilaksanakan dalam 

program PPL. 
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Hasil yang telah diperoleh antara lain:  

a. Meningkatnya kolegialitas antardosen dalam membelajarkan mahasiswa melalui 

tukar pengalaman dalam kegiatan Lesson Study.  

b. Terbangunnya komunitas belajar antardosen, antarmahasiswa, dan antara 

mahasiswa dengan dosen di LPTK.  

c. Meningkatnya kemampuan belajar mahasiswa di LPTK terutama dalam aspek 

proses kognitif tingkat tinggi dan aspek afektif.  

d. Meningkatnya upaya pemenuhan hak belajar setiap mahasiswa.  

e. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas perkuliahan oleh dosen (iklim 

keterbukaan, tanggungjawab, kerja terencana dan terevaluasi).  

f. Meningkatnya kualitas PLP (Program Latihan Profesi), PPL (Program/Praktik 

Pengalaman Lapangan) atau PKM (Pemantapan Kegiatan Mengajar) mahasiswa 

melalui penerapan Lesson Study 

g. Terlaksananya kaderisasi dosen muda yang potensial dalam membina perkuliahan. 

h.  Adanya perubahan budaya dalam perkuliahan yang dilakukan dosen, yaitu dari 

budaya penyampaian ilmu ke budaya pencarian ilmu.  

 

2.7  Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah  serta Pendidikan Tinggi Pasundan 

Sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasarnya, salah satu jalan yang 

ditempuh Paguyuban Pasundan dalam mencapai cita-citanya adalah melalui jalur 

pendidikan dan pengajaran. Upaya pendirian sekolah dimulai dengan mendirikan 

Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Pasoendan di Tasikmalaya pada tahun 1922, 

diikuti pendirian Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Pasoendan, juga di 

Tasikmalaya, yang medapat bantuan dari pemerintah. Sekolah-sekolah lain terus 

didirikan, hingga tahun 1941 telah ada 51 sekolah dengan 296 orang guru. Kebanyakan 

ada di Bandung dan Tasikmalaya, yaitu masing-masing tujuh buah. Sisanya tersebar di 

34 tempat lainnya di seantero Jawa Barat. 

Untuk mengurus persekolahan tersebut, dalam Kongres Paguyuban Pasundan di 

Bogor tahun 1931, didirikan Bale Pamulangan Pasundan (BPP), dengan pemimpin 

pertamanya adalah Ahmad Atmadja. Dengan berdirinya BPP, sekolah-sekolah 

Pasundan semakin marak. Demikian pula guru dan muridnya semakin banyak. 

Pendidikan bagi masyarakat umum, diwujudkan dengan diterbitkannya sembilan 

media massa selama periode 1914-1942. Salah satunya yang terbesar adalah surat kabar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
http://id.wikipedia.org/wiki/Hollandsch-Inlandsche_School
http://id.wikipedia.org/wiki/Tasikmalaya
http://id.wikipedia.org/wiki/1922
http://id.wikipedia.org/wiki/MULO
http://id.wikipedia.org/wiki/1941
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
http://id.wikipedia.org/wiki/Bogor
http://id.wikipedia.org/wiki/1931
http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa
http://id.wikipedia.org/wiki/1914
http://id.wikipedia.org/wiki/1942
http://id.wikipedia.org/wiki/Suratkabar
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Sipatahoenan yang menjadi corong Paguyuban Pasundan. Semula suratkabar ini 

diterbitkan Paguyuban Pasundan di Tasikmalaya mulai tahun 1923. Pimpinan redaksi 

pertamanya adalah Soetisna Sendjaya. Awalnya suratkabar ini terbit seminggu sekali. 

Namun setelah kepengurusannya diambil alih oleh Pengurus Besar Paguyuban 

Pasundan tahun 1931, Sipatahoenan bisa terbit harian. Kantornya dipindahkan ke 

Bandung, tepatnya di Kaca-kaca Wetan, sebelum kemudian pindah ke Banceuy, dan 

akhirnya di Dalem Kaum. 

Kegiatan Paguyuban Pasundan lebih didominasi oleh aktivitas dalam bidang 

pendidikan dan sosial-budaya. Salah satu tonggak perjuangannya dalam bidang 

pendidikan adalah dengan didirikannya Universitas Pasundan di Bandung pada hari 

Senin tanggal 14 November 1960. Kini Paguyuban Pasundan memiliki 32 kantor 

cabang dengan 492 anak cabang. Sedikitnya 12.300 orang terlibat dalam paguyuban ini. 

Pelestarian kebudayaan Sunda di era globalisasi kini menjadi prioritas utamanya. 

Sekolah-sekolah Pasundan dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah 

bertebaran di wilayah Jawa Barat dan Banten termasuk Kota Administratip Cimahi. 

Sedang dalam jenjang pendidikan tinggi, Paguyuban Pasundan memiliki empat 

perguruan tinggi, yaitu: 

 Universitas Pasundan, didirikan tanggal 14 November 1960 di Bandung. 

 Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan, didirikan tanggal 14 Januari 1964 di 

Sukabumi. 

 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan, didirikan tanggal 

29 Mei 1986 di Cimahi. 

 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pasundan, didirikan tanggal 18 Januari 1988 

di Bandung. 

Sekarang urusan pendidikan di Paguyuban Pasundan ditangani oleh dua yayasan 

sesuai dengan jenjangnya, yaitu Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan dengan ketuanya  

Drs. H. Makbul Mansur, M.Si. dan Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan 

dengan ketuanya R. H. Tata Gautama Suryawan. 

 

2.8  Kota Administratip Cimahi  

Kota Administratip Cimahi merupakan wilayah yang termasuk ke dalam quota 

sertifikasi guru dalam jabatan Rayon 134 Universitas Pasundan. Di antara daerah-

daerah lain yang termasuk quota sertifikasi guru rayon 134, Kota Administratip Cimahi 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sipatahoenan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1923
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soetisna_Sendjaya&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1931
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pasundan
http://id.wikipedia.org/wiki/Senin
http://id.wikipedia.org/wiki/14_November
http://id.wikipedia.org/wiki/1960
http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan#jenjang_pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Banten
http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pasundan
http://id.wikipedia.org/wiki/14_November
http://id.wikipedia.org/wiki/1960
http://id.wikipedia.org/wiki/STH_Pasundan
http://id.wikipedia.org/wiki/14_Januari
http://id.wikipedia.org/wiki/1964
http://id.wikipedia.org/wiki/Sukabumi
http://id.wikipedia.org/wiki/STKIP_Pasundan
http://id.wikipedia.org/wiki/29_Mei
http://id.wikipedia.org/wiki/1986
http://id.wikipedia.org/wiki/Cimahi
http://id.wikipedia.org/wiki/STIE_Pasundan
http://id.wikipedia.org/wiki/18_Januari
http://id.wikipedia.org/wiki/1988
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memiliki 2 buah Sekolah Menengah Atas Pasundan, 2 buah Sekolah Menengah 

Kejuruan Pasundan dan 3 buah Sekolah Menengah Pertama Pasundan yang lebih 

banyak dibanding daerah-daerah lainya (Karawang, Cianjur, Purwakarta, Subang). Hal 

inilah menjadi pertimbangan utama untuk dijadikan sample penelitian. 

Kepercayaan Pemerintah Terhadap Universitas Pasundan, khususnya FKIP 

sebagai Salah satu LPTK Penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan, membuat 

UNPAS khususnya FKIP selalu ingin meningkatkan dan mengembangkan peran guru di 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kegitan lesson study yang dilakukan 

terhadap guru-guru yang sudah disertifikasi oleh rayon 134 Universitas Pasundan 

Bandung merupakan follow up / tindak lanjut dari kegiatan portofolio atau PLPG 

(Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) yang sudah dilaksanakan sejak 4 tahun ke 

belakang. 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian tahap/tahun ke-dua ini merupakan kelanjutan dan berdasar pada hasil 

penelitian tahap/tahun pertama dari tiga tahap/tahun penelitian yang diusulkan. Oleh 

karena itu, objek penelitian tahap/tahun ke-dua akan sama dengan objek penelitian 

tahap/tahun pertama. Penelitian ini dilaksanakan  di Sekolah Menengah Pertama 

Pasundan I, II dan III  Kota Administratip Cimahi, yang berada dalam  naungan 

Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan. Penelitian ini menitikberatkan 

pada pelaksanaan Lesson Study dalam upaya meningkatkan kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, serta kompetensi sosial guru-guru 

yang telah bersertifikat pendidik profesional di satuan pendidikan Dasar dan Menengah 

Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan, Kota Administratip Cimahi.  

Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kota Administratip Cimahi 

merupakan salah satu kabupaten yang termasuk kuota pelaksanaan Sertifikasi Guru 

Rayon 134 UNPAS serta yang paling banyak memiliki sekolah di bawah naungan 

Yayasan Pasundan. Sedangkan satuan pendidikan tingkat menengah pertama dijadikan 

sasaran penelitian mengingat peran penting pendidikan menengah pertama dalam 

mempersiapkan fisik dan mental peserta didik untuk menyongsong pendidikan pada 

jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian maka kualitas Sumber Daya Manusia guru 

yang ada seharusnya tidak diragukan lagi segi kompetensinya.  

Guru-guru yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru-guru Sekolah 

Menengah Pertama Pasundan di wilayah Kota Administratip Cimahi yang telah 

bersertifikat pendidik profesional. Jumlah guru guru-guru tersebut adalah 32 orang. 

Berdasarkan bidang studi yang diampu guru-guru tersebut, sebaran guru-guru 

bersertifikat pendidik dirinci dalam tabel 3.1. 
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Tabel 3.1: Guru Bersertifikat Pendidik Di Satuan Pendidikan Menengah Dalam Naungan 
Yayasan Pendidikan Dasar Dan Menengah Pasundan Wilayah Kota Administratif 

Cimahi 

 
 
 

3.2  Metode Penelitian 

3.2.1 Masukan dan Latar Penelitian 

Penelitian tahap/tahun ke-dua ini dilatar-belakangi oleh hasil penelitian 

tahap/tahun pertama yang menunjukkan bahwa kompetensi guru bersertifikat pendidik 

di SMP Pasundan wilayah Kotip Cimahi relatif cukup baik, dengan skor rata-rata IPA 

56,78; Matematika 78,33; Pendidikan Kewarganegaraan 50,50; Ilmu Pengetahuan 

Sosial 60,00; Bahasa Indonesia 58,00; dan Bahasa Inggris 46,87.  Meskipun hasil uji 

kompetensi ini menujukkan skor yang relatif cukup baik, namun kompetensi guru 

Bidang Studi Satuan Pendidikan Nama Guru NIP/NIK Jumlah 

Ilmu 
Pengetahuan 

Alam 

SMP Pasundan I Cimahi Yati Budiati  

7 

SMP Pasundan II Cimahi 
Bambang Hermanto 131915924 
Anwar Usman  

SMP Pasundan III Cimahi 

Sayidah Wismiati 195908111987032005 
Tatty Rusmiati  
Yuyu Surtiani  
Erry Triwarsono 19630212 1985011002 

Matematika 
SMP Pasundan I Cimahi 

Noorlaila 102.089 

4 
Evi Marlina  

SMP Pasundan II Cimahi Etti Karyati  
SMP Pasundan III Cimahi Neni Suryani  

Pendidikan 
Kewarga-
negaraan 

SMP Pasundan I Cimahi 
Kaswati 101.0393 

5 
Nurlina  

SMP Pasundan II Cimahi 
Mansur 19700712 1993071001 
Asep Sutarna  

SMP Pasundan III Cimahi Kadarusman 196108311989031006 

Ilmu 
Pengetahuan 

Sosial 

SMP Pasundan I Cimahi 
Yuyum  

5 
Anita  
Teti Sri Mulyati 101 0090 

SMP Pasundan II Cimahi Iyad Supriyadi  
SMP Pasundan III Cimahi Tania Sendratari 19630502 1989032008 

Bahasa 
Indonesia 

       

SMP Pasundan I Cimahi Rohaeni  

6 
SMP Pasundan II Cimahi 

Sri Sulastri 19620529 1981122001 
Lita Maria  

SMP Pasundan III Cimahi 
Sri Handayani 19630904 1986022003 
Kokoy R A Winata 1546 7436 46300053 
Sugiarto 19610421 1984011002 

Bahasa Inggris 

SMP Pasundan I Cimahi 
R. Gun-gun 
Firmansyah 

 

5 
Teti Herawati R.  

SMP Pasundan II Cimahi 
Neneng Hartati 19610122 1988032009 
Agus Hikmat  

SMP Pasundan III Cimahi Aat Farihat 19650602 1988102001 
J u m l a h 32 
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sebagai tolok ukur keproesionalan guru harus senantiasa dibina dan ditingkatkan. Guru 

secara individu maupun bersama-sama dengan masyarakat seprofesinya harus didorong 

untuk secara sadar dan sukarela terus menerus mengembangkan keprofesionalannya. 

Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

serta Peraturan Pemeritah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang   

mengharuskan guru untuk mengembangkan  keprofesionalannya secara berkelanjutan. 

Bagi guru-guru yang kompetensinya dinilai  masih berada di bawah standar, upaya 

peningkataan keprofesionalannya diorientasikan untuk mencapai standar tersebut; 

sedangkan bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, kegiatannya 

diarahkan kepada peningkatan keprofesionalan agar dapat memenuhi tuntutan ke depan 

dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam 

rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. 

 

3.2.2  Metode Penelitian Yang Digunakan 

3.2.2.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian dan Pengembangan 

(Research and Development). Hal ini sesuai dengan tujuan umum penelitian yaitu untuk 

melaksanakan Lesson Study yang dapat mengoptimalkan peningkatan keprofesionalan 

guru bersertifikat dalam peningkatan kompetensi guru, khususnya kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional, di sekolah-sekolah yang berada di bawah 

naungan YPDM Pasundan Kota Administratip Cimahi. Dengan demikian, penelitian ini 

berupaya meningkatkan kinerja kepropesionalan guru secara berkelanjutan.  

3.2.2.2  Metode Penelitian 

Sebagaimana pendekatan di atas, maka metode yang digunakan sesuai dengan 

karakteristik penelitian pengembangan akan mengikuti 10 langkah umum yang harus 

ditempuh (Gall & Borg, 1983:775), yaitu : 

1. Reseach and information collecting; langkah ini antara lain melakukan studi 

kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, observasi kelas, dan 

merancang kerangka kerja penelitian dan pengembangan. 
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2. Planning; yaitu melakukan perumusan kecakapan dan keakhlian yang berkaitan 

dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahap, dan 

jika diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. 

3. Develop preliminary form of product, tahap ini mengembangkan produk awal  yang 

akan diuji cobakan. Langkah ini termasuk penyiapan komponen pendukung 

pembelajaran, menyiapkan pedoman, buku-buku dan melakukan evaluasi terhadap 

kelayakan alat-lat pendukung. 

4. Preliminary field testing, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala 

terbatas. Pengumpulan dan analisis data dapat menggunakan interview, observasi 

atau angket.   

5. Main product revision, yaitu langkah perbaikan terhadap produk awal yang 

dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Pelaksanaa perbaikan ini dapat dilakukan 

berulang-ulang sehingga diperoleh draf produk (model) utama yang siap diujikan 

dalam skala lebih luas. 

6. Main fields testing, merupakan uji utama yang dilakukan dengan melibatkan 

khalayak luas. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif, terutama dilakukan 

terhadap kinerja sebelum dan sesudah penerapan uji coba. Hasil yang diperoleh dari 

langkah ini dalam bentuk evaluasi terhadap pencapaiaan hasil uji coba yang 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. Umumnya langkah ini menggunakan 

rancangan penelitian eksperimen. 

7. Operation Product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap hasil uji coba lebih 

luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desai model 

operasional yang siap divalidasi. 

8. Operational field testing, tahap ini merupakan validasi terhadap model operasional 

yang telah dihasilkan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah model atau 

produk yang dikembangkan benar-benar siap dipakai di sekolah tanpa harus 

dilakukan pengarahan atau pendampingan oleh peneliti. Pengumpulan dan analisis 

data pada langkah ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi atau angket. 

9. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model atau produk 

yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir. 

10. Desimination and implementation, merupakan penyebar luasan model atau produk 

terhadap khalayak luas. Kegiatan pokok dalam langkah ini adalah 

mengomunikasikan dan mensosialisasikan temuan model atau produk, baik dalam 
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bentuk seminar hasil penelitian, publikasi pada jurnal, maupun pemaparan pada 

pihak-pihak yang terkait berkaitan dengan temuan penelitian. 

 

1. Tahap Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan penelitian dan pengembangan ini  merupakan kegiatan yang 

berkaitan dengan  studi literatur dan studi data lapangan. Studi literatur dilakukan untuk 

mengumpulkan bahan-bahan pendukung yang berkaitan dengan hal-hal yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu konsep atau teori 

pengembangan dan implementasi kebijakan sertifikasi guru, pendekatan pembelajaran 

yang dikembangkan dalam pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah, pendekatan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan berfikir serta 

prosedur evaluasi hasil belajar. 

Studi lapangan merupakan kegiatan survey yang bersifat deskriptif  untuk 

mendapatkan data apa adanya tentang berbagai pendekatan pembelajaran yang 

digunakan oleh guru di sekolah dalam mengajarkan mata pelajaran, dari mulai 

perencanaan, implementasi, evaluasi serta hasil belajar yang ditunjukan oleh peserta 

didik baik berupa keterampilan maupun pengetahuan sebagai indikator kenerja guru 

yang optimal. Tujuan utama kegiatan survey ini adalah mengumpulkan informasi 

tentang variable (Nana Sujana dan Ibrahim, 1989 : 74-75). 

Temuan penting yang didapat dari studi awal ini akan dideskripsikan dan 

dianalisis guna merumuskan masalah penelitian bagaimana model pembelajaran yang 

digunakan selama ini oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum sekolah. 

Dimulai dari perencanaan, implementasi, prosedur evaluasi dan hasil pembelajaran. 

Sebagian besar tahap studi pendahuluan telah dilakukan pada tahap/tahun pertama 

penelitian dari tiga tahap/tahun penelitian yang diusulkan.  

2. Tahap Pengembangan 

Berdasarkan temuan pada studi pendahuluan, selanjutnya dikembangkan 

program implementasi Lesson Study, karena diasumsikan bahwa Lesson Study 

merupakan suatu program pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian 

pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan, berlandaskan prinsip-prinsip 

kolegialitas yang saling membantu dalam belajar untuk membangun komunitas belajar.  



27 
 

Setiap siklus Lesson Study dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap 

pertama adalah Plan (merencanakan), tahap kedua adalah Do (melaksanakan), dan 

tahap ketiga adalah See (merefleksi). Tiga tahap tersebut (satu siklus) dilaksanakan 

secara berkelanjutan. Dengan kata lain Lesson Study merupakan suatu cara peningkatan 

mutu pendidikan yang tak pernah berakhir (continous improvement).  

Peningkatan keprofesionalan guru melalui Lesson Study bersifat bottom-up 

karena materi pelatihan berbasis permasalahan yang dihadapi para guru, kemudian 

dikaji secara kolaboratif dan berkelanjutan. Narasumber dalam forum Lesson Study 

harus bertindak sebagai fasilitator, bukan instruktur. Fasilitator harus dapat memotivasi 

peserta untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar dapat maju bersama.  

Hal-hal yang ditempuh dalam proses pengembangan, terdiri dari kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

a. Membuat desain awal Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran yang mengakomodasi 

prinsip Lesson Study dari standar kompetensi yang berada pada mata pelajaran di 

Sekolah Menengah Pertama 

b. Merancang bentuk pelaksanaan pembelajaran 

c. Merancang instrumen evaluasi untuk mengukur keterampilan peserta didik 

d. Merancang instrumen evaluasi untuk mengukur penguasaan pengetahuan dalam 

bentuk tes objektif dan pengamatan berkaitan dengan berfikir kritis peserta didik. 

e. Merancang prosedur evaluasi 

f. Melaksanakan implementasi program yang melibatkan sekolah dan subyek lebih 

luas. Tujuan utama dari langkah ini yaitu : 1) untuk mengetahui apakah desain 

program telah diterapkan dengan tepat oleh guru; dan 2) seberapa efektif hasil 

penerapan desain program terhadap pencapaiaan tujuan penelitian. Atas dasar 

tersebut maka penelitian tahap ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif, dengan rancangan penelitian pra-eksperimen bentuk prates-pascates satu 

kelompok (Nana Sudjana dan Ibrahim, 1989:35) 

Tabel 3.2: Desain prates-pascates satu kelompok 

Prates Variabel bebas (perlakuan) Pascates 

Y X Y 
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Berdasarkan hasil uji coba lebih luas dilakukan perbaikan sehingga desain program 

yang dikembangkan sudah merupakan program yang siap dilakukan uji validasi. 

 

 

3.2.2.3  Tahap Validasi Program 

Berdasarkan temuan produk (program), selanjutnya dilakukan uji validasi 

terhadap program implementasi Lesson Study (Rancangan pembelajaran, model 

implementasi dan instrumen evaluasi) pada mata pelajaran yang dikembangkan untuk 

setiap satuan pendidikan yang diuji. Ada dua tujuan yang ingin diketahui yaitu : 1) 

untuk menentukan tingkat penerapan program implementasi Lesson Study yang benar-

benar siap digunakan di Sekolah Dasar dan Menengah; dan 2) dampak penerapan 

pogram tersebut terhadap peningkatan kemampuan guru dalam peningkatan kompetensi 

guru, khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru dibandingkan 

dengan masa sebelum program ini diimplementasikan. Untuk tujuan yang pertama, 

dilakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui observasi dan penyebaran 

angket terhadap guru. Sedangkan tujuan kedua diukur melalui pelaksanaan penelitian 

eksperimen semu (quasi experimental) dengan rancangan “ pretest-postest design” 

terhadap kelompok sampel. Sebagai kelompok eksperimen adalah kelompok sekolah 

dan subyek yang menerapkan program implementasi Lesson Study, sedangkan 

kelompok kontrol adalah peserta didik Sekolah Dasar dan Mengengah yang tidak 

menerapkan program implementasi Lesson Study. Rancangan penelitian eksperimen 

semu pada langkah ini digambarkan dalam diagram sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3: Desain Prates-Pascatest Kelompok Kontrol Tanpa Acak 

Kelompok Prates Perlakuan 
(variable bebas) 

Pascates 
(variable terikat) 

Eksperimen  
Kontrol 

Y1 
Y1 

X 
-- 

Y2 
Y2 

 

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan, dapat dilukiskan pada bagan brikut ini. 
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STUDI PENDAHULUAN 

 

 

 

PENGEMBANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMINSI 

 

 

 

 

 

3.2.2.4  Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan dalam tiga bagian sesuai 

dengan tujuannya masing-masing yaitu : studi pendahuluan, pengembangan dan uji 

validasi. Pada studi pendahuluan dipilih teknik non tes yakni  observasi, angket dan 

studi dokumentasi serta studi literatur. 

Studi 
Literatur 

Studi Lapangan tentang 
pembelajaran Sekolah Dasar 
dan Menengah 

Deskripsi dan analisis 
temuan 

Perumusan desain 
model pembelajaran 
Lesson Study pada 
mata pelajaran 
tertentu di sekolah 
dasar dan menengah. 

Penyusunan 
Perangkat model 
pembelajaran Lesson 
Study pada mata 
pelajaran tertentu di 
sekolah dasar dan 
menengah. 
 

Uji Coba Terbatas 
      (VALIDASI) 

Uji Coba Lebih Luas 

 Evaluasi  Penyempurnaa 

 Evaluasi  Penyempurnaa 

 Model Hipotesis 

 Tes awal  Implementasi Model  Tes Akhir 

 Model Final 
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Observasi digunakan untuk melihat pelaksanaan pembelajaran yang terjadi di 

sekolah dengan melihat tugas-tugas yang dilaksanakan guru, kemampuan peserta didik, 

fasilitas belajar, evaluasi hasil. Angket digunakan untuk mengungkapkan 1) model 

penyususnan rencana pelaksanaan pembelajaran, model pelaksanaan, dan model 

evaluasi hasil belajar; 2) pelaksanaan tugas guru, kemampuan peserta didik, fasilitas 

belajar. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melakukan cross-check dan 

melengkapi hasil observasi dan angket, juga digunakan untuk mengungkap ketersediaan 

dokumen yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Pada tahap pengembangan digunakan teknik pengumpulan data dengan  cara 

observasi dan angket pada saat uji coba terbatas. Angket diberikan kepada guru dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah ada kendala dalam penerapan desain produk, 

sedangkan observasi dilakukan untuk mengetahui apakah desain produk dapat 

diterapkan secara tepat dan juga untuk mengetahui kendala atau kesulitan yang dihadapi 

subyek (guru dan siswa).  

Pada uji coba lebih luas, disamping digunakan observasi dan angket, juga 

digunakan penilaiaan tingkat keterterapan desain produk (program) melalui penilaian 

sebelum (pra) dan sesudah (pasca) penerapan desain program kepada subyek penelitian. 

Pada uji validasi, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penilaiaan 

dampak penerapan program yang dikembangkan terhadap peningkatan kompetensi 

peserta didik dalam bentuk keterampilan dan berfikir kritis peserta didik, melalui 

pengukuran sebelum (pra) dan sesudah (pasca) penerapan program.  

2. Alat pengumpul data 

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian dan pengembangan ini 

terdiri dari : angket atau daftar pertanyaan, instrument observasi, instrument penilaian 

hasil belajar yang terbagi menjadi dua jenis, yakni tes objektif untuk mengukur 

pengetahuan dan tes tindakan. Tes tindakan berupa check list (lembaran pengamatan) 

digunakan untuk menilai keterampilan dan berfikir kritis peserta didik. 

 

3.2.2.5  Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian dan pengembangan ini dijelaskan 

dalam tiga tahap, yaitu  tahap pendahuluan, pengembangan dan validasi. Pada tahap 
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studi pendahuluan, yakni temuan atau fakta-fakta tentang implementasi pembelajaran 

yang dilaksanakan  akan dianalisis secara diskriptif kualitatif. 

Pada tahap pengembangan, digunakan beberapa analisis yakni : a) perencanaan, 

pelaksanaan dan hasil pengembangan desain program pembelajaran eksperiensial, 

dideskripsikan dalam bentuk sajian data dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif; b) 

pada uji coba terbatas, hasil uji coba dianalisis dengan pendekatan kuantitatif; c) dan 

pada uji coba luas digunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik 

(kuntitatif), dengan formula statistik uji t ( t-test ) untuk mengukur hasil penerapan 

desain model pada kondisi sebelum (pra) dan sesudah (pasca) penerapan. 

Pada tahap validasi, keberartian hasil penerapan program (hipotesis) dianalisis 

menggunakan pendekatan quasi eksperimen dan kelompok kontrol, pada kondisi 

sebelum dan sesudah penerapan. Selanjutnya aspek-aspek tersebut dikaji berdasarkan 

fenomena yang ditemukan di lapangan kemudian dihubungkan dengan proses 

implementasi kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh implementor. Adapun 

dalam penelitian ini yang dimaksud dengan performance atau kinerja di sini adalah 

kompetensi guru yang diukur dengan cara membandingkan kondisi yang diharapkan 

dengan kondisi di lapangan sehingga instrumen yang digunakan adalah kondisi yang 

telah ditentukan sebelumnya yang menjadi harapan dalam pencapaian kegiatan. 

Menurut Patton (Moleong, 2004:330) cara yang digunakan untuk mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh adalah: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang; 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

 

 

 

 



32 
 

3.3  Anggaran Penelitian 

 Penelitian tahun ke-dua memerlukan pendanaan dengan rincian sebagai berikut: 

a. Gaji dan Upah 

No Jenis pelaksana Jumlah Harga Total  Harga (Rp) 
1. Ketua  10- o-b 300.000 3.000.000 
2.  Anggota 30-o-b 300.000 9.000.000 
3. Petugas lapangan 10 o-b 300.000 3.000.000 

Jumlah total  15.000.000 
 

b. Peralatan dan Bahan habis  

No Jenis bahan & 
kegunaan 

Jumlah Harga satuan 
(Rp) 

Total harga 
(Rp) 

1. Perangkat Pembelajaran  30 x   500.000  15.00.000 
2. Kamera 1 buah 2.500.000  2.500.000 
3. Handycam 1 buah 7.000.000 7.000.000 
4. Kertas 5 rim     35.000      175.000 
5. Tinta 2 buah      50.000      100.000 
6. CD 3 box      85.000      255.000  
7.  Folder 10 buah      20.000      200.000 
8. Pulpen  10 lusin      50.000      500.000 
9. Pensil 10 lusin      50.000      500.000 
10. ATK lainnya        500.000 

Jumlah 21.730.000 
 

c. Perjalanan 

No. Tujuan & keperluan Jumlah 
satuan 

Harga Total 
harga 

1. Lokal 50 300.000 1.500 .000 
2. Luar kota (Cimahi) 16 500.000 8.000.000 
3.  Bandung- Jakarta (Mencari referensi)  1 500.000 500.000 
4.  Bandung -Jogyakarta (Konsultasi)   1   1.000.000 1.000.000 
5.  Bandung-Malang (Konsultasi) 1 1.500.000 1.000.000 

Jumlah 11.000.000 
 

d. Lain-lain 

No. Jenis pengeluaran Jumlah (Rp) 
1. Pertemuan/lokakarya/seminar/symposium 1.500.000 
2. Dokumentasi  1.601.000 
3. Laporan (akhir & kemajuan) dan publikasi 1.100.000 
4. Perawatan peralatan    520.000 
5. Seminar Nasional dan sejenisnya 1.000.000 
6. Administrasi puslit 2.000.000 

Jumlah 7.721.000 
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Rekapitulasi 
 

Jenis pengeluaran Tahun II (Rp) 

Pelaksana (Gaji dan Upah) 15.000.000 

Peralatan dan bahan habis 21.730.000 

Perjalanan 11.000.000 

Lain-lain 7.721.000 

Total anggaran 55.451.000 
 

 Catatan: 
 Dari total anggaran yang berjumlah Rp.  55.451.000,00  (Lima puluh lima juta 

empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), disetujui untuk didanai oleh DIPA KOPERTIS 

Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak Rp. 45.000.000,00 

(Empat puluh lima juta rupiah). Sisa anggaran dipenuhi dan diatur secara mandiri oleh 

tim peneliti. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1  Orientasi Pencapaian Tujuan 

  Tujuan umum penelitian yang hendak dicapai pada pelaksanaan penelitian tahun 

ke-dua (2013/2014) adalah: 

1) Untuk mengetahui secara mendalam pelaksanaan Lesson Study dalam upaya 

meningkatkan kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional, di satuan pendidikan menengah pertama, Yayasan 

Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan, Kota Cimahi.   

2) Untuk mendapatkan gambaran sebuah program pembelajaran berbasis Lesson 

Study yang dapat diimplementasikan pada perkuliahan mahasiswa calon guru di 

LPTK serta dapat disosialisasikan kepada guru-guru di berbagai satuan 

pendidikan.   

4.2  Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan  di Sekolah Menengah Pertama Pasundan I, II dan III  

Kota Cimahi. Dalam Tahun Ke-dua (2013/2014) penelitian ini ditikberatkan pada 

pengukuran efektifitas program implementasi Lesson Study dalam upaya membina dan 

meningkatkan kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional, di satuan pendidikan menengah Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah 

(YPDM) Pasundan, Kota Cimahi.  Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan 

bahwa Kota Cimahi merupakan 1 (satu) dari  9 (sembilan) kabupaten yang termasuk 

kuota pelaksanaan Sertifikasi Guru Rayon 134 UNPAS serta yang paling banyak 

memiliki sekolah di bawah naungan Yayasan Pasundan. YPDM Pasundan di wilayah 

Kota Cimahi memiliki dua buah Sekolah Menengah Atas Pasundan, dua buah Sekolah 

Menengah Kejuruan Pasundan dan tiga buah Sekolah Menengah Pertama Pasundan 

yang lebih banyak dibanding daerah-daerah lainya (Karawang, Cianjur, Purwakarta, 

Subang).  

Satuan pendidikan tingkat menengah pertama dijadikan sasaran penelitian 

mengingat peran penting pendidikan menengah pertama dalam mempersiapkan fisik 

dan mental peserta didik untuk menyongsong pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi. Dengan demikian maka kualitas Sumber Daya Manusia guru yang ada 
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seharusnya tidak diragukan lagi dari segi kompetensinya, namun masih perlu adanya uji 

kompetensi sebagai upaya pencapaian standar kompetensi guru-guru yang mengajar di 

Kota Cimahi.  

Guru-guru yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru-guru Sekolah 

Menengah Pertama Pasundan di wilayah Kota Cimahi yang telah bersertifikat pendidik 

profesional, yang berjumlah 32 orang dengan rincian yang tertera pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.1: Guru Bersertifikat Pendidik Di Satuan Pendidikan Menengah Dalam Naungan 
Yayasan Pendidikan Dasar Dan Menengah (YPDM) Pasundan Wilayah Kota Cimahi 

 
Sumber:  SMP Pasundan 1, 2 dan 3  YPDM Pasundan Kotip Cimahi, 2012 
 
 
 

Bidang Studi Satuan Pendidikan Nama Guru NIP/NIK Jumlah 

Ilmu 
Pengetahuan 

Alam 

SMP Pasundan I Cimahi Yati Budiati  

7 

SMP Pasundan II Cimahi 
Bambang Hermanto 131915924 
Anwar Usman  

SMP Pasundan III Cimahi 

Sayidah Wismiati 195908111987032005 
Tatty Rusmiati  
Yuyu Surtiani  
Erry Triwarsono 19630212 1985011002 

Matematika 
SMP Pasundan I Cimahi 

Noorlaila 102.089 

4 
Evi Marlina  

SMP Pasundan II Cimahi Etti Karyati  
SMP Pasundan III Cimahi Neni Suryani  

Pendidikan 
Kewarga-
negaraan 

SMP Pasundan I Cimahi 
Kaswati 101.0393 

5 
Nurlina  

SMP Pasundan II Cimahi 
Mansur 19700712 1993071001 
Asep Sutarna  

SMP Pasundan III Cimahi Kadarusman 196108311989031006 

Ilmu 
Pengetahuan 

Sosial 

SMP Pasundan I Cimahi 
Yuyum  

5 
Anita  
Teti Sri Mulyati 101 0090 

SMP Pasundan II Cimahi Iyad Supriyadi  
SMP Pasundan III Cimahi Tania Sendratari 19630502 1989032008 

Bahasa 
Indonesia 

       

SMP Pasundan I Cimahi Rohaeni  

6 
SMP Pasundan II Cimahi 

Sri Sulastri 19620529 1981122001 
Lita Maria  

SMP Pasundan III Cimahi 
Sri Handayani 19630904 1986022003 
Kokoy R A Winata 1546 7436 46300053 
Sugiarto 19610421 1984011002 

Bahasa Inggris 

SMP Pasundan I Cimahi 
R. Gun-gun 
Firmansyah 

 

5 
Teti Herawati R.  

SMP Pasundan II Cimahi 
Neneng Hartati 19610122 1988032009 
Agus Hikmat  

SMP Pasundan III Cimahi Aat Farihat 19650602 1988102001 
J u m l a h 32 
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4.3   Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tahap/tahun kedua (2013-214) secara efektif  

berlangsung sejak penandatanganan kontrak kerja tim peneliti dengan  DIPA 

KOPERTIS Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Hibah 

Bersaing Tahun Anggaran 2013/2014. Kegiatan penelitian berlangsung sejak April 

2013 hingga April 2014, dengan jenis-jenis kegiatan berupa Persiapan yang meliputi 

proses perijinan dan sosialisai rencana pelaksanaan Lesson Study, Pelaksanaan yang 

meliputi penyempurnaan  program implementasi Lesson Study, validasi program Lesson 

Study; pengembangan dan penyempurnan instrumen, implementasi Lesson Study dan 

pengumpulan data, serta Pelaporan yang meliputi analisis data, penulisan Laporan 

Kemajuan, penulisan Laporan Penelitian Menyeluruh, publikasi dan presentasi laporan. 

Jenis-jenis kegiatan ditentukan sebagai penjabaran tindakan pencapaian tujuan-tujuan 

khusus dalam rangka mencapai tujuan umum. Masing-masing kegiatan dijabarkan lebih 

rinci ke dalam tindakan-tindakan nyata yang sekaligus menggambarkan indikator 

pencapaian kerja penelitian  dalam upaya mencapai tujuannya. Direncanakan, 

pelaksanaan Lesson Study akan berlangsung dalam tiga siklus, yang masing-masing 

meliputi tahapan perencanaan (plan), pelaksanaan pembelajaran (do), dan refleksi (see). 

Penjadwalan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan jadwal akademik satuan 

pendidikan tempat penelitian dilaksanakan.  
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Tabel 4.2: Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun Ke-dua (2013/2014) 

No 

 
Jenis Kegiatan 

Bulan / Minggu 

April 
2013 

Mei 
2013 

Juni 
2013 

Juli 
2013 

Agt. 
2013 

Sept. 
2013 

Okt. 
2013 

Nov. 
2013 

Des. 
2013 

Jan. 
2014 

Febr. 
2014 

Maret 
2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

PERSIAPAN:                                                 

a. Perijinan YPDM 
Pasundan 

                                                

b. Sosialisasi Rencana 
Pelaksanaan Program 
Lesson Study di Sekolah 
Sasaran 

                                                

2 

PELAKSANAAN:                                                 

a. Penyempurnaan 
Pengembangan Program 
Implementasi  Lesson 
Study 

                                                

b. Validasi Program 
Implementasi  Lesson 
Study 

                                                

c. Pengembangan dan 
penyempurnaan 
instrumen 

                                                

d. Pelaksanaan Lesson 
Study: 
- Perencanaan 

                                                

e. Pelaksanaan Lesson Study  
- Pelaksanaan (Do)1 
- Refleksi (See) 1 
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f. Pelaksanaan Lesson Study 
- Pelaksanaan (Do)2 
- Refleksi (See)2 

                                                

 g. Pelaksanaan Lesson Study 
- Pelaksanaan (Do)3 
- Refleksi (See)3 

                                                

 h. Pelaksanaan Lesson Study 
- Pelaksanaan (Do)4 
- Refleksi (See)4 

                                                

 i. Pelaksanaan Lesson Study 
- Pelaksanaan (Do)5 
- Refleksi (See)5 

                                                

 j. Pelaksanaan Lesson Study 
- Pelaksanaan (Do)6 
- Refleksi (See)6 

                                                

 k. Evaluasi Kegiatan 
Implementasi Lesson 
Study 

                                                

 l. Uji Kompetensi Pasca 
Implementasi Lesson 
Study 

                                                

3 

PELAPORAN:                                                 

a. Analisis Data                                                 

b. Penulisan Laporan 
Kemajuan 

                                                

c. Penulisan Laporan 
Menyeluruh 

                                                

d. Publikasi                                                 

e. Presentasi Laporan                                                 
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4.4  Deskripsi Mekanisme Pelaksanaan Penelitian 

1) Persiapan  

a. Perijinan YPDM Pasundan  

Kegiatan usaha perolehan ijin pelaksanaan penelitian di sekolah-sekolah 

menengah pertama yang berada di bawah naungan YPDM Pasundan di wilayah 

Kota Cimahi yang guru-gurunya sudah bersertifikasi pendidik diawali dengan 

pengiriman surat permohonan ijin pelaksanaan penelitian di satuan-satuan 

pendidikan menengah pertama Pasundan di wilayah Kotip Cimahi yang ditujukan 

kepada Ketua YPDM Pasundan pada tanggal 2 April 2012. Surat permohonan ijin 

penelitian ini disertai dengan seberkas fotokopi Proposal Penelitian. Berdasarkan 

surat permohonan ijin dan proposal penelitian ini maka pada 11 April 2012 Ketua 

YPDM Pasundan mengeluarkan surat ijin pelaksanaan penelitian pada lokasi, 

subjek, prosedur, metode dan kurun waktu seperti yang tertuang dalam proposal.  

 

b. Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Program Lesson Study di Sekolah Sasaran  

Berdasarkan surat ijin pelaksanaan penelitian yang dikeluarkan Ketua 

YPDM Pasundan, tim peneliti membuat surat permohonan ijin pelaksanaan 

penelitian disertai fotokopi  proposal yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMP 

Pasundan I, II dan III. Selanjutnya dengan membawa surat tersebut seluruh 

anggota tim peneliti berkunjung secara formal ke satuan-satuan pendidikan 

tersebut. Dalam kunjungan tersebut dijelaskan maksud, tujuan hingga prosedur 

teknis pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan. Secara prinsip ketiga 

sekolah yang akan menjadi lokasi dan subjek penelitian menyambut baik rencana 

pelaksanaan penelitian ini.   

 

2) Pelaksanaan  

a. Penyempurnaan Pengembangan Program Implementasi  Lesson Study 

Untuk menyempurnakan program implementasi Lesson Study yang akan 

dilaksanakan, tim peneliti melakukan konsultasi dan audisi dengan mengundang 

pakar praktisi Lesson Study, Bapak Drs. Suhara, M.Pd. Di dalam perteman ini 

dibahas mengenai berbagai permasalahan berkenaan dengan teknis, penjadwalan 

dan antisipasi kendala yang mungkin ditemui dalam pelaksanaan program. 
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b. Validasi Program Implementasi  Lesson Study 

Program implementasi yang telah dirancang dan dikembangkan kemudian 

divalidasi melalui pertimbangan dan penilaian pakar (judgement expert) serta 

simulasi pengaplikasiannya. Dalam proses ini pakar penilai yang terlibat adalah 

Bapak Drs. Suhara, M.Pd. dan Prof. Dr. H. Bambang Heru Purwanto, M.Si. 

c. Pengembangan dan penyempurnaan instrumen 

 Instrumen-instrumen observasi dalam pelaksanaan Lesson Study serta 

instrumen-instrumen penelitian yang mengukur efektifitas implementasi program 

ini terhadap kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional dikembangkan dan disempurnakan dengan mempertimbangkan 

penilaian dan saran pakar praktisi. 

Instrumen pengukuran kompetensi guru yang telah dikembangkan dan 

digunakan pada penelitian tahun pertama (pra implementasi program = pre test) 

diuji kembali dengan memeriksa validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan 

hasilnya, instrumen direvisi dan disempurnakan sesuai kebutuhan, untuk 

dipergunakan kembali dalam pengujian kompetensi guru pasca implementasi 

program (post test).  Instrumen pengukur kompetensi profesional menyangkut 

pengetahuan konten materi subjek, berupa soal-soal tes berbentuk pilihan ganda 

yang mengacu kepada kisi-kisi soal Ujian Kompetensi Guru yang dikeluarkan oleh 

Konsorsium Sertifikasi Guru (2011), muatan kurikulum SMP berdasar Standar Isi 

dan standar kompetensi yang harus dimiliki guru SMP. Soal tes terdiri atas materi 

mata pelajaran Matematika, IPA, IPS, PKn, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Instrumen pengukur kompetensi pedagogik terdiri atas soal tes tertulis menyangkut 

pengetahuan kependidikan serta instrumen-instrumen penilaian autentik kulitatif 

menyangkut kinerja guru berupa rubrik pengamatan dan pemantauan kompetensi 

guru serta format evaluasi diri yang mengacu kepada kisi-kisi Penialaian Kinerja 

Guru dan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan. 

d. Pelaksanaan Program Implementasi Lesson Study 

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, program implementasi Lesson 

Study mencakup tiga kegiatan utama, yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan 

pembelajaran (do/open lesson) dan refleksi (see).  
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Pada penelitian ini, kegiatan perencanaan dilakukan melalui tiga tahap, 

yakni sosialisasi program, pengembangan perangkat pembelajaran dan 

pembelajaran teman sejawat (peer teaching). Kegiatan pelaksanaan pembelajaran 

dilaksanakan pada pembelajaran siswa di kelas, sedangkan kegiatan refleksi 

dilaksanakan langsung setelah pelaksanaan pembelajaran. Mengingat guru-guru 

yang menjadi subjek penelitian ini terdiri atas pengajar beragam mata pelajaran, 

yaitu Matematika, IPA, IPS, PKn, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka 

program implementasi Lesson Study dirancang menggunakan pola LSBS (Lesson 

Study Berbasis Sekolah). Pada kegiatan ini sosialisasi program dan pengembangan 

perangkat pembelajaran dilaksanakan dalam kelompok-kelompok guru mata 

pelajaran khusus namun dalam waktu bersamaan, serta pelaksanaan peer teaching 

dan simulasi observasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh guru peserta 

program.   Demikian pula dengan kegiatan pelaksanaan pembelajaran dan refleksi.  

Kegiatan perencanaan (plan) dari program implementasi Lesson Study 

dalam penelitian ini telah dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut dengan 

produk berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Kompetensi Dasar 

tertentu dari masing-masing mata pelajaran yang disertai perangkat pembelajaran 

berupa media, LKS dan hand out bahan ajar.  

Berhubung kegiatan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan langsung pada 

pembelajaran siswa di kelas dan kegiatan refleksi langsung dilaksanakan setelah 

pelaksanaan pembelajaran,  maka pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat terlepas dari 

jadwal akademik sekolah tempat program ini diselenggarakan. Berkaitan dengan 

jadwal akademik sekolah yang terjeda oleh kegiatan Ramadhan dan hari raya Idul 

Fitri, serta jadwal non-akademik sekolah yang berkenaan dengan proses akreditasi 

sekolah, maka kedua kegiatan ini diselenggarakan pada minggu ke-tiga Oktober 

hingga akhir November 2013. 

 

3) Pelaporan 

Penulisan laporan kemajuan penelitian pertengahan tahun ke-dua 

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan hingga akhir November 

2013, yaitu persiapan, pelaksanaan dan penulisan laporan kemajuan.  

 Secara keseluruhan deskripsi mekanisme pelaksanaan penelitian ini dirangkum 

dalam Tabel 4.3 sebagai berikut. 
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Tabel 4.3  Rangkuman Mekanisme Pelaksanaan Penelitian  
Tahun Ke-dua (2013/2014) 

 

No. Jenis Kegiatan Waktu Indikator Bahan Verifikasi 

1 

PERSIAPAN: 

a. Perijinan YPDM Pasundan 12 April 2012 
Penelitian mendapat ijin 
legal pelaksanaan 

Surat Ijin Penelitian dari 
YPDM Pasundan 

b. Sosialisasi Rencana 
Pelaksanaan Program 
Implementasi Lesson 
Study di Sekolah Sasaran 

Rabu,  
1 Mei 2013 

SMP Pasundan I, II dan III 
Cimahi bersedia menjadi 
sasaran penelitian 

1. Daftar Guru Bersrtifikat 
Pendidik di SMP 
Pasundan I, II dan III 
Cimahi 

2. Foto dokumentasi 

2  

PELAKSANAAN: 
a. Penyempurnaan 

Pengembangan Program 
Implementasi  Lesson 
Study 

Rabu,  
8 Mei 2013 

Tim Peneliti memiliki 
rancangan program 
implementasi LS 

Dokumen Rancangan 
Program Pelaksanaan 
Implementasi LS 

b. Validasi Program 
Implementasi  Lesson 
Study 

Rabu,  
15 Mei 2013 

Program implementasi LS 
siap dilaksanakan 

Dokumen Program 
Pelaksanaan Implementasi 
LS 

c. Pengembangan dan 
penyempurnaan instrumen 

Rabu - Kamis,  
22 – 23 Mei 2013 

Instrumen observasi LS 
dan instrumen penelitian 
telah divalidasi pakar 

1. Instrumen Observasi LS 
2. Instrmen Pengukuran 

Kompetensi Profesional 
3. Instrumen Pengukuran 

Kompetensi Pedagogis 
d. Pelaksanaan Lesson Study: 

- Perencanaan (Plan) Selasa, Rabu, 
Kamis 

23, 24, 25 Juli 2013 

Guru peserta program 
menguasi teknik 
pembuatan RPP dan 
perangkat pembelajaran 
penunjangnya 

1. Daftar hadir guru 
peserta program 

2. Foto dokumentasi 
3. RPP dan perangkat 

pembelajaran lainnya 
e. Pelaksanaan Lesson Study:   

- Pelaksanaan (Do) 1 
- Refleksi (See) 1 

 
Mapel        : IPA 
Kelas/Smt : IX/1 
Materi :  Kelangsungan  

hidup makhluk 
hidup 

Guru Model: 
Sayidah Wismiati 

 

Selasa,  
29 Oktober 2013 

- Guru Model 
merlaksanakan 
pembelajaran sesuai 
RPP dan perangkat 
pembelajarannya 

- Guru lain melaksanakan 
observasi sebagaimana 
mestinya 

- Peneliti melakukan 
assesmen autetik 
dengan instrumen 
penelitian 

- Seluruh peserta LS aktif 
dalam refleksi 

1. Rekaman kegiatan 
berupa foto dan video 

2. Data Penelitian 
3. Daftar hadir pesrta dan 

peneliti 

f. Pelaksanaan Lesson Study:   
- Pelaksanaan (Do) 2 
- Refleksi (See) 2 

 
Mapel        : IPA 
Kelas/Smt : IX/1 
Materi :  Uang dan Lembaga 

Keuangan 
Guru Model: 

Anita 
 

Rabu,  
30 Oktober 2013 

- Guru Model 
merlaksanakan 
pembelajaran sesuai 
RPP dan perangkat 
pembelajarannya 

- Guru lain melaksanakan 
observasi sebagaimana 
mestinya 

- Peneliti melakukan 
assesmen autetik 
dengan instrumen 
penelitian 

- Seluruh peserta LS aktif 
dalam refleksi 

1. Rekaman kegiatan 
berupa foto dan video 

2. Data Penelitian 
3. Daftar hadir peserta dan 

peneliti 
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g. Pelaksanaan Lesson Study:   
- Pelaksanaan (Do) 3 
- Refleksi (See) 3 

 
Mapel  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Smt : IX/1 
Materi :  Menjelaskan 

kembali isi cerita 
pendek 

Guru Model: 
Kokoy RA Winata 

 

Jum‟at, 
1 November 2013 

- Guru Model 
merlaksanakan 
pembelajaran sesuai 
RPP dan perangkat 
pembelajarannya 

- Guru lain melaksanakan 
observasi sebagaimana 
mestinya 

- Peneliti melakukan 
assesmen autetik 
dengan instrumen 
penelitian 

- Seluruh peserta LS aktif 
dalam refleksi 

1. Rekaman kegiatan 
berupa foto dan video 

2. Data Penelitian 
3. Daftar hadir peserta dan 

penelti 

 h. Pelaksanaan Lesson Study:   
- Pelaksanaan (Do) 4 
- Refleksi (See) 4 

 
Mapel        : PKn 
Kelas/Smt : IX/1 
Materi :   
Guru Model: 

Nurlina 
 

Selasa, 
12 November 2013 

- Guru Model 
merlaksanakan 
pembelajaran sesuai 
RPP dan perangkat 
pembelajarannya 

- Guru lain melaksanakan 
observasi sebagaimana 
mestinya 

- Peneliti melakukan 
assesmen autetik 
dengan instrumen 
penelitian 

- Seluruh peserta LS aktif 
dalam refleksi 

1. Rekaman kegiatan 
berupa foto dan video 

2. Data Penelitian 
3. Daftar hadir ppeserta 

dan peneliti 

i. Pelaksanaan Lesson Study:   
- Pelaksanaan (Do) 5 
- Refleksi (See) 5 

 
Mapel        : Matematika 
Kelas/Smt : IX/1 
Materi :  Persamaan Linear 

Satu Variabel 
Guru Model: 

Evi Marlina 
 

Rabu, 
13 November 2013 

- Guru Model 
merlaksanakan 
pembelajaran sesuai 
RPP dan perangkat 
pembelajarannya 

- Guru lain melaksanakan 
observasi sebagaimana 
mestinya 

- Peneliti melakukan 
assesmen autetik 
dengan instrumen 
penelitian 

- Seluruh peserta LS aktif 
dalam refleksi 

1. Rekaman kegiatan 
berupa foto dan video 

2. Data Penelitian 
3. Daftar hadir peserta dan 

peneliti 

j. Pelaksanaan Lesson Study:   
- Pelaksanaan (Do) 6 
- Refleksi (See) 6 

 
Mapel        : Bhs. Inggris 
Kelas/Smt : IX/1 
Materi :  Announcement 
Guru Model: 

R. Gun-gun F. 

Jum‟at 
15 November 2013 

- Guru Model 
merlaksanakan 
pembelajaran sesuai 
RPP dan perangkat 
pembelajarannya 

- Guru lain melaksanakan 
observasi sebagaimana 
mestinya 

- Peneliti melakukan 
assesmen autetik 
dengan instrumen 
penelitian 

- Seluruh peserta LS aktif 
dalam refleksi 

1. Rekaman kegiatan 
berupa foto dan video 

2. Data Penelitian 
3. Daftar hadir peserta dan 

peneliti 

k. Evaluasi Kegiatan 
Implementasi Lesson 
Study 

Selasa 
19 November 2013 

- Seluruh peserta LS dan 
peneliti mendapatkan 
kesadaran 
kebermanfaatan LS 

1. Daftar hadir peserta dan 
peneliti 

2. Foto dokumentasi 
3. Angket respon peserta 
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terhadap pelaksanaan 
implementasi LS 

4. Angket respon siswa 
terhadap pelaksanaan 
implementasi LS 

l. Uji Kompetensi Pasca 
Implementasi Lesson 
Study 

Selasa 
19 November 2013 

- Seluruh peserta LS 
mengikuti tes tertulis 

1. Soal dan lembar 
jawaban 

2. Nilai hasil ujian 
3. Foto dokumentasi 

3 

PELAPORAN: 
a. Analisis Data Senin sd Selasa 

26 sd 27 Agustus 
2013 

Peneliti menghimpun data-
data yang telah dikoleksi 

Data-data hasil penelitian 

b. Penulisan Laporan 
Kemajuan I 

Rabu sd. Sabtu 
28 sd 31 Agustus 

2013  

Seluruh anggota tim 
peneliti terlibat dalam 
proses pelaporan 

Laporan Kemajuan 
Pelaksanaan Penelitian 
Tahun Ke-dua 

c. Analisis Data Menyeluruh 
Rabu sd. Sabtu 

20 sd 24 November 
2013 

Anggota tim peneliti 
menghimpun dan 
menganalisis data 
kuntitatif dan kualitatif 

Hasil analisis data 

d. Penulisan Laporan 
Menyeluruh 

Senin sd Sabtu 
25 sd 30 November 

2013  

Seluruh anggota tim 
peneliti terlibat dalam 
proses pelaporan 

Laporan Penelitian Hibah 
Bersaing Tahun Ke-dua 

e. Penulisan Artikel Untuk 
Publikasi 

Senin sd Sabtu 
2 sd 7 Desember 

2013 

Anggota tim peneliti 
melaksanakan penulisan 
artikel berbasis hasil 
penelitia 

Artikel siap dipublikasikan 

f. Publikasi 

Januari 2014 

Anggota tim peneliti 
berhasil mengajukan 
artikel untuk diterbitkan 
dalam jurnal terakreditasi 

Surat tanda terima artikel 
dari pengelola jurnal 
terakreditasi yang dituju 

g. Presentasi Laporan  
Februari 2014 

Laporan lengkap dan 
bahan tayang siap 
dipresentasikan 

- Laporan Lengkap 
- Bahan Tayang 

 

 

4.5  Hasil Penelitian 

1) Pengukuran Kompetensi Profesional 

Pengukuran kompetensi profesional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui perubahan kompetensi profesional guru bersertifikat pendidik sebagai efek 

dari upaya peningkatan dan pembinaannya melalui implementasi Lesson Study.  

Pengukuran dilakukan setelah program implementasi Lesson Study yang kemudian 

dibandingkan dengan hasil pengukuran sebelumnya. Pengukuran dilakukan melalui tes 

tertulis dengan instrumen berupa soal objektif yang dikembangkan dengan mengacu 

kepada kisi-kisi Ujian Kompetensi Guru yang dikeluarkan oleh BNSP. Perolehan skor 

hasil pengukuran kompetensi profesional ini tertera pada Tabel 4.4 dan perbandingan 

skor rata-rata antara pra dan pasca implementasi Lesson Study diperlihatkan dalam 

Gambar 4.1. 
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Tabel 4.4 : Perolehan Skor Ujian Kompetensi Profesional Guru Bagi Guru Bersertifikat 
Pendidik di Sekolah Menengah Pertama, YPDM Pasundan Wilayah Kota Cimahi 

 

 

 

 

 

Mapel 
Satuan 

Pendidikan Nama Guru 
Skor 

Pra Lesson Study Pasca Lesson Study 
Individu Rataan Individu Rataan 

IPA 

SMP Pasundan I 
Cimahi 

Yati Budiati 59,00 

56,78 

61,76 

60,43 

SMP Pasundan II 
Cimahi 

Bambang H. 53,00 53,00 
Anwar Usman 56,00 56,00 

SMP Pasundan III 
Cimahi 

Sayidah Wismiati 64,70 70,00 
Tatty Rusmiati 50,00 61,76 
Yuyu Surtiani 61,76 67,50 
Erry Triwarsono 53,00 53.00 

Mate-
matika 

SMP Pasundan I 
Cimahi 

Noorlaila 75,00 

78,33 

75,00 

73,25 

Evi Marlina  58,00 
SMP Pasundan II 

Cimahi 
Eti Karyati 85,00 85,00 

SMP Pasundan III 
Cimahi 

Neni Suryani 75,0 75,00 

PKn 

SMP Pasundan I 
Cimahi 

Kaswati 47,50 

50,50 

 

56,25 

Nurlina 50,00 55,00 
SMP Pasundan II 

Cimahi 
Mansur 52,50  
Asep Sutarna 55,00  

SMP Pasundan III 
Cimahi 

Kadarusman 47,50 57,50 

IPS 

SMP Pasundan I 
Cimahi 

Yuyum 60,00 

60,00 

 

62,50 

Anita, S. Pd.  60,00 
Teti Sri Mulyati 57,50  

SMP Pasundan II 
Cimahi 

Iyad Supriyadi 57,50  

SMP Pasundan III 
Cimahi 

Tania Sendratari 65,00 65,00 

Bahasa 
Indonesia 

       

SMP Pasundan I 
Cimahi 

Rohaeni  

58,00 

57,50 

58,02 
SMP Pasundan II 

Cimahi 
Lita Maria 57,50  
Sri Sulastri 57,50 57,50 

SMP Pasundan III 
Cimahi 

Sri Handayani 60,00 60,00 
Kokoy R. A.W. 57,50 57,50 
Sugiarto 57,50 57,50 

Bahasa 
Inggris 

SMP Pasundan I 
Cimahi 

R. Gun-gun F. 42,50 

46,87 

60 

52,50 

Teti Herawati R.  37,50 
SMP Pasundan II 

Cimahi 
Neneng Hartati 52,50  
Agus Hikmat 50,00  

SMP Pasundan III 
Cimahi 

Aat Farihat 42,50 60 
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Gambar 4.1: Perbandingan perolehan skor uji kompetensi profesional                          
guru bersertifikat pendidik di SMP YPDM Pasundan wilayah Kota Cimahi 

 

2) Pengukuran Kompetensi Pedagogis 

Tipe Lesson Study yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah LSBS 

(Lesson Study Berbasis Sekolah) yang menggabungkan guru-guru berbagai mata 

pelajaran dalam kegiatan bersama. Dalam proses implementasi Lesson Study ini guru-

guru peserta program dikelompokkan berdasarkan kesamaan mata pelajaran yang 

diampunya, lalu mengembangkan Rencana Proses Pembelajaran (RPP) secara bersama-

sama untuk kemudian dipakai sebagai acuan dalam proses pembelajaran oleh seorang 

guru model dengan pengamat (observer) dari semua pengampu mata pelajaran yang 

ada. Pengukuran kompetensi pedagogis diarahkan kepada produk/hasil kerjasama antar 

guru dalam satu mata pelajaran yang sama berupa RPP dan perangkat pembelajaran 

pendukungnya serta kompetensi guru model dalam melaksanakan pembelajarannya. 

Pengukuran ini dilakukan oleh tim penilai yang terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Sekolah bidang akademik, pakar praktisi, peneliti dan dua orang pengamat 

lainnya. Teknik pengukuran berupa penilaian RPP serta pengamatan unjuk kerja selama 

guru sedang melaksanakan pembelajaran. Adapun instrumen yang dipergunakan berupa 

rubrik dengan skor berdasar skala Likkert yang berbasis pada kriteria standar 

kompetensi pedagogis. Hasil penilaian RPP dan kompetensi guru model dalam 

pelaksanaan pembelajarannya disajikan dalam Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Hasil penilaian RPP dan kompetensi pedagogis Guru Model dari 
setiap kelompok guru pengampu mata pelajaran 

 

Kelompok                
Mata Pelajaran 

Guru Model 
Rata-rata Nilai *) 

RPP Praktek Pembelajaran 
IPA Sayidah 86,55 82,76 

Matematika Evi Marlina 77,99 81,03 
PKn Nurlina 76,99 78,74 
IPS Anita 73,33 77,33 

Bahasa Indonesia Kokoy R. A. Winata 77,73 84,16 
Bahasa Inggris R. Gun-gun Firmansyah 81,33 83,05 

*)  Nilai ditentukan dengan menghitung jumlah perolehan dibagi skor maksimal dikali 100% 
 
 
3) Pengukuran Kompetensi Sosial dan Kepribadian 

Disamping harus memiliki kompetensi profesional dan pedagogis, setiap guru 

harus memiliki kompetensi sosial dan kepribadian yang baik yang akan mengantarnya 

kepada kemudahan membangun jejaring sebagai media penghimpun pengetahuan 

maupun silaturahmi. Di dalam penelitian ini kompetensi sosial dan kepribadian guru 

bersertifikat pendidik diukur melalui penilaian antar teman sejawat dalam kelompok-

kelompok yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Tiap anggota kelompok 

menilai temannya dalam aspek-aspek kedisiplinan (ketaatan mengikuti tata tertib), 

penampilan (kerapihan dan kewajaran), kesantunan  berperilaku, kemampuan 

bekerjasama, kemampuan berkomunikasi, komitmen, keteladanan, semangat, empati 

dan tanggung jawab. Pada pelaksanaannya, tidak semua peserta melaksanakan penilaian 

untuk semua teman sejawatnya. Hasil penilaian yang menunjukkan nilai rata-rata untuk 

setiap aspek yang dinilai dan rata-rata penilaian semua  aspek kompetensi sosial dan 

kepribadian guru bersertifikat pendidik di SMP YPDM Pasundan Wilayah Kota Cimahi 

tersaji dalam Tabel 4.6.  

4) Respon Guru Peserta Terhadap Pelaksanaan Implementasi Lesson Study 

Guru bersertifikat pendidik di SMP Pasundan Wilayah Kota Cimahi merupakan 

subjek utama penelitian ini. Oleh karena itu respon guru yang berperan serta dalam 

pelaksanaan implementasi Lesson Study dalam penelitian ini menjadi data penunjang 

yang sangat penting sebagai salah satu komponen penentu tingkat keberhasilan 

penelitian. Instrumen untuk menjaring respon guru ini berupa angket yang terdiri atas 

dua bagian, yakni daftar cek dan pertanyaan terbuka. Data yang diperoleh melalui 

angket ini tersaji dalam Tabel 4.7 dan Tabel 4.8. 
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Tabel 4.6  Hasil Rata-rata Penilaian Aspek-aspek Kompetensi Sosial Dan Kepribadian 
Guru Bersertifikat Pendidik Di SMP YPDM Pasundan Wilayah Kota Cimahi 

 

No. Aspek Yang Dinilai Nomor Guru Peserta Lesson Study Nilai  
Rata-rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Kedisiplinan (Ketaatan 
mengikuti tata tertib) 

83,83 86,87 81,20 81,20 85,00 83,14 84,00 90,00 81,83 86,66 85,42 86,66 85,00 84,68 

2 
Penampilan (kerapihan dan 
kewajaran) 

83,50 82,67 80,60 81,40 84,40 82,40 82,40 90,00 80,83 86,66 82,57 86,66 85,16 84,02 

3 Kesantunan berperilaku 82,00 85,66 80,00 80,00 84,00 83,28 82,00 90,00 81,33 86,66 83,85 86,66 84,16 83,82 
4 Kemampuan bekerjasama 81,83 82,00 79,40 79,80 83,00 82,14 79,80 87,50 80,66 85,00 82,00 85,00 82,50 82,37 
5 Kemampuan berkomunikasi 81,83 81,16 78,40 79,40 80,80 79,71 80,00 87,50 78,83 85,00 80,00 85,00 80,83 81,42 
6 Komitmen 80,00 82,00 80,00 81,00 81,00 81,85 79,00 82,50 80,66 83,33 80,85 83,33 79,16 81,13 
7 Keteladanan 81,00 82,83 80,00 81,00 81,60 81,42 80,00 85,00 80,66 81,66 84,14 83,33 80,50 81,78 
8 Semangat 81,50 85,80 81,60 83,00 84,80 84,71 82,00 90,00 80,33 86,66 84,57 86,66 83,66 84,29 
9 Empati 80,67 81,66 81,20 81,40 81,00 79,28 79,40 82,50 79,16 80,00 80,71 80,00 82,83 80,75 
10 Tanggungjawab 80,00 83,00 79,00 80,20 82,00 80,71 80,00 85,00 81,33 82,33 82,00 83,33 80,83 81,59 

Nilai Rata-rata 81,61 76,06 80,14 80,84 82,76 81,86 80,86 87,00 80,61 84,49 82,61 77,46 82,46  
 

Nama-nama Guru Peserta Lesson Study dalam penilaian teman sejawat: 
1. Yati Budiati     8.  Kadarusman                     
2. Sayidah Wismiati    9.  Anita                
3. Tatty Rusmiati   10.  Rohaeni   .   
4. Yuyu Surtiani   11.  Kokoy R. A.W..  
5. Evi Marlina    12.  R. Gun-gun Firmansyah   
6. Neni Suryani    13.  Aat Farihat        
7. Nurlina          
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Tabel 4.7  Respon Guru Peserta Terhadap Pelaksanaan Implementasi Lesson Study 

Yang Diperoleh Melalui Angket Daftar Cek 
 
 

No. PERNYATAAN 
JAWABAN (%) 

SS S N TS STS 
A Mengenai Peneliti dan Narasumber 

1 Peneliti memiliki kulifikasi dan kompetensi memadai untuk 
melaksanakan penelitian. 

50,0 50,0    

2 Peneliti memanfaatkan sekolah dan guru-guru sebagai subjek 
penelitian untuk kepentingan dirinya sepihak. 

   66,7 33,3 

3 Peneliti menggandeng narasumber karena keterbatasan 
pengetahuannya mengenai pelaksanaan Lesson Study. 

16,7 41,7  25,0 16,7 

4 Narasumber memberikan pengarahan sangat rinci dan mudah 
dipahami. 

41,7 58,3    

5 Narasumber lebih banyak berperan daripada peneliti. 8,3   58,3 25,0 
B Mengenai Pelaksanaan Implementasi Lesson Study 
B1 Sosialisasi dan Perencanaan (Plan) 

1 Pemaparan maksud dan tujuan penelitian yang disampaikan tim 
peneliti cukup menarik minat guru-guru untuk mengikuti program 
implementasi Lesson Study. 

41,7 58,3    

2 Penjelasan narasumber mengenai pelaksanaan Lesson Study 
selaras dengan maksud dan tujuan penelitian. 

25,0 75,0    

3 Tahap perencanaan (plan)  menghasilkan produk berupa  rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) terbaik berdasarkan hasil diskusi 
kelompok pengampu matapelajaran. 

33,3 66,7    

4 Pengembangan RPP secara kolaboratif dapat meningkatkan 
kompetensi profesional dan pedagogik guru-guru yang 
melaksanakannya.  

50,0 50,0    

5 Pengembangan RPP tidak dapat dilaksanakan secara kolaboratif 
mengingat masing-masing guru memiliki kemampuan dan gaya 
mengajar yang spesifik, serta kondisi siswa yang dihadapi 
berbeda di tiap kelasnya.  

 41,7 8,3 33,3 8,3 

6 Media pembelajaran merupakan komponen perangkat 
pembelajaran yang sangat penting, namun tidak harus selalu ada. 

16,6 16,6  50,0 8,3 

7  Media pembelajaran sebaiknya dirancang dan diujicoba terlebih 
dahulu sebelum dipakai dalam pembelajaran. 

25,0 58,3 83 8,3  

8 Media pembelajaran sebaiknya dirancang untuk melibatkan siswa 
dalam penggunaannya.   

75,0 25,0    

9 Instrumen penilaian berikut rubrik dan kunci jawabannya harus 
dikembangkan sebagai kelengkapan RPP. 

83,3 16,7    

10 Pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penilaian dapat menjadi 
acuan dalam mendeteksi ketercapaian tujuan pembelajaran. 

41,7 58,3    

B2 Pelaksanaan (Do/Open Lesson) 
1 Di dalam penelitian ini, guru yang dipilih untuk menjadi guru 

model adalanh guru terbaik di antara kelompok pengampu 
matapelajaran yang sama. 

 25 25 50  

2 Guru Model harus mempersiapkan diri secara mental untuk 
mendapat kritikan dari para observer. 

33,3 50,0 8,3 8,3  

3 Di dalam penelitian ini, Open Lesson menjadi  wahana belajar 
yang efektif bagi observer dan guru model untuk meningkatkan 
kompetensi pedagogiknya. 

83,3 8,3    

4 Di dalam penelitian ini, Open Lesson berpengaruh buruk terhadap 
hasil belajar siswa di kelas yang bersangkutan.  

   50,0 50,0 

5 Di dalam penelitian ini, Open Lesson hanya bermanfaat bagi guru 
pengampu matapelajaran yang sejenis dengan guru model. 

   66,7 33,3 
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B3 Refleksi (See/Reflection) 
1 Di dalam penelitian ini, refleksi merupakan wahana belajar bagi 

guru model saja. 
   58,3 41,66 

2 Di dalam pelaksanaan refleksi pada penelitian ini,  kandungan 
nilai-nilai etika dan estetika berkomunikasi dapat dirasakan. 

58,3 41,6    

3 Di dalam peleksanaan refleksi pada penelitian ini, seluruh 
permasalahan pembelajaran dapat diselesaikan. 

8,33 66,7  16,7  

4 Di dalam pelaksanaan refleksi pada penelitian ini, seluruh peserta 
mendapat pelajaran mengenai efek suatu metode pembelajaran 
terhadap proses dan hasil belajar siswa dari teman sejawat. 

50,0 50,0    

5 Di dalam pelaksanaan refleksi pada penelitian ini, tim 
peneliti/narasumber bertindak mendominasi pemecahan masalah 
dengan bersikap menggurui. 

   66,7 33,3 

 

 

 

Tabel 4.8  Respon Guru Peserta Terhadap Pelaksanaan Implementasi Lesson Study 
Yang Diperoleh Melalui Pertanyaan Terbuka 
 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Adakah manfaat yang dapat anda peroleh dari 
kegiatan penelitian ini? Apabila ada, tulislah 
butir-butir manfaat tersebut. 

 Menyadarkan guru akan pentingnya perencanaan proses 
pembelajaran, media pembelajaran serta pengelolaan 
kelas yang baik  Mengingatkan guru untuk benar-benar membuat dan 
melaksanakan pembelajaran dengan baik dan 
menyenangkan siswa  Memotivasi guru untuk mengembangkan 
profesionalitasnya  Dapat mengetahui kekurangan guru dengan konkrit  Guru lebih tertantang untuk kreatif mengembangkan  
kegiatan belajar siswa aktif yang lebih baik dari 
sebelumnya  Memberikan sinergi yang positif bagi siswa 
 

2. Bagaimana pendapat anda tentang kelanjutan 
kegiatan Lesson Study di sekolah tempat anda 
bertugas? 

 Perlu dilanjutkan di sekolah sebagai tindakan 
berkelanjutan dalam upaya menciptakan 
pembelajaran yang aktif, kreatif dan 
menyenangkan  Lanjutkan minimal satu periode dalam setiap 
semester  Perlu dilanjutkan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan sesuai visi dan misi sekolah  Perlu ditindaklanjuti dengan menyebarluaskan 
hasilnya kepada rekan sejawat di instansi lain  Perlu dilanjutkan untuk meningkatkan mutu kinerja 
guru baik yang sudah bersertifikat pendidik 
maupun yang belum  Perlu dilajutkan untuk memotivasi guru agar lebih 
semangat dan mengubah diri menjadi lebih baik  Perlu dilanjutkan agar terjadi pembiasaan 

Keterangan: 
SS = Sangat Setuju  TS  = Tidak Setuju 
S   = Setuju  STS = Sangat Tidak Setuju 
N   = Netral 
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3. Kemukakan saran anda untuk perbaikan 
pelaksanaan Lesson Study 

 Tahap perencanaan (plan) diperpanjang waktunya 
agar lebih leluasa dalam mengembangkan RPP dan 
perangkat pendukungnya dengan lebih baik  Tidak dilakukan sepanjang minggu agar tidak 
mengganggu KBM di sekolah  Dilaksanakan secara berkelanjutan dengan 
pengaturan waktu yang lebih baik 

4. Kemukakan saran anda untuk pelaksanaan 
penelitian tahun ke-3 (tahap penguatan dan 
perlasan implementasi Lesson Study) 

 Lebih banyak melibatkan sekolah lain agar lebih 
baik dan bermanfaat  Lebih dilengkapi dengan model/metode 
pembelajaran inovatif sesuai topik/materi 
pembelajaran  Dianjurkan unuk semua guru baik yang sudah 
diserifikasi maupun yang belum  Diberi muatan Kurikulum 2013  Semua guru peserta program Lesson Study diberi 
kesempatan menjadi guru model  Dilaksanakan untuk semua mata pelajaran  Melibatkan lembaga terkait trutama Dinas 
Pendidikan agar respon dari guru dan sekolah dapat 
lebih diperhatikan. 

 

5) Respon Siswa Terhadap Pelaksanaan Implementasi Lesson Study 

Tidak dapat dihindari, implementasi Lesson Study pasti melibatkan siswa sebagai 

sasaran pembelajaran yang dilaksanakan pada saat open lesson. Pada saat itu suasana 

pembelajaran berbeda dari biasanya terutama karena kehadiran sejumlah observer. Oleh 

karena itu, respon siswa perlu digali untuk melihat pengaruh kegiatan ini terhadap 

suasana yang dirasakan siswa yang pada gilirannya akan berpengaruh kepada hasil 

belajarnya. Dalam penelitian ini respon siswa dihimpun melalui angket dengan empat 

buah pertanyaan yang diajukan kepada siswa yang hadir pada saat open lesson. Hasil 

yang diperoleh disajikan dalam Tabel 4.9.  

 

Tabel 4.9   Respon Siswa Terhadap Pelaksanaan Implementasi Lesson Study 

PERTANYAAN JAWABAN SISWA 
JUMLAH 

PENJAWAB 
(%) 

1. Apakah pembelajaran hari ini 
berlangsung menarik? 
Alasannya? 

Menarik, karena palajaran mudah dipahami. 60,52 
Menarik, karena situasi pembelajaran berlangsung 
penuh semangat. 10,52 

Menarik, karena pembelajaran tidak 
membosankan. 7,89 

Tidak menarik, karena pembelajaran terlalu cepat. 15,78 

2. Apa yang anda dapatkan dari 
pembelajaran hari ini? 

Pengetahuan baru 89,47 
Ilmu dan kekompakan dalam kelompok belajar 5,26 
Pengetahuan yang berkenaan dengan penanganan 
masalah sehari-hari. 5,26 
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3. Apa yang sebaiknya ditingkatkan 
dalam pembelajaran hari ini? 

Metode pembelajaran yang lebih menarik 
(misalnya: permainan). 39,47 

Cara menjelaskan diperlambat agar lebih mudah 
dipahami  26,31 

Pemberian semangat dan motivasi. 31,57 

4. Apa yang seharusnya tidak 
dilakukan dalam pembelajaran 
ini? 

Pembicaraan guru yang terlalu panjang lebar. 28,94 
Ngobrol. 7,89 
Siswa yang ke luar-masuk saat pembelajaran 
berlangsung 2,63 

 

 

4.6   Pembahasan 

Pada pasal 8, 9 dan 10 Undang‐Undang Nomor 14 tahun  2005 Tentang Guru dan 

Dosen dikemukakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik (melalui 

pendidikan tinggi sarjana atau program diploma empat), kompetensi guru (meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi), sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional (pasal 8, 9 dan 10 UU No 14, 2005). Berbagai upaya untuk menghantarkan 

guru kapada kualifikasi sebagaimana yang dikehendaki undang-undang tersebut telah 

dilakukakn secara sistematis, baik oleh pemerintah maupun kalangan  praktisi dan 

pemerhati pendidikan. Sertifikasi guru melalui program Pendidikan dan Latihan 

Profesionalisme Guru (PLPG) merupakan salah satu langkah besar dalam upaya 

mendorong para guru untuk meraih keprofesionalannya dengan harapan agar kemudian 

guru senantiasa memelihara dan meningkatkan kompetensinya baik melalui inisiatif  

sendiri maupun atas dorongan dan dukungan manajemen di lingkungan tempatnya 

bertugas.  Pada kenyataannya banyak tersiar informasi yang menerangkan bahwa 

profesionalisme guru masih memprihatinkan, bahkan guru yang bersertifikat pendidik 

pun cenderung tidak lagi terdorong untuk berusaha meningkatkan kompetensinya.   

Lesson Study merupakan kegiatan yang dikenal sebagai salah satu strategi yang 

efektif dalam pembinaan profesi guru/pendidik berbasis sekolah dan berkelanjutan. Di 

dalam pelaksanaannya kegiatan ini mengkaji pembelajaran secara kolaboratif melalui 

prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning sehingga terbangun komunitas belajar 
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yang saling memberi pembelajaran berkesinambungan. Dengan kata kunci 

collaborative, continuing, knowledge sharing and creation, collegiality dan community 

learning, para pengembang Lesson Study berharap guru dapat senantiasa belajar 

bersama komunitasnya bagaimana membelajarkan siswa sehingga mampu membangun 

pengetahuannya melalui berbagai metode dan sumber belajar. Pada gilirannya, melalui 

proses pendidikan yang semakin berkualitas diharapkan akan lahir generasi yang 

mampu mengatasi setiap permasalahan kehidupan secara cerdas dan arif.  

Hasil penelitian mengenai implementasi Lesson Study dalam upaya membina dan 

meningkatkan keprofesionalan guru bersertifikat pendidik ini menunjukkan bahwa 

implementasi Lesson Study di satuan pendidikan SMP YPDM Pasundan cenderung 

meningkatkan kompetensi profesional guru yang ditandai dengan peningkatan nilai uji 

kompetensi yang dilakukan melalui tes tertulis dengan instrumen berupa soal objektif. 

Nilai hasil pengukuran kompetensi profesional memang tidak menunjukkan angka yang 

istimewa, bahkan hasil penghitungan uji t tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan,  namun menunjukkan kecenderungan meningkat (Tabel 4.4 dan Gambar 

4.1). Hal ini dapat terjadi karena di dalam pelaksanaan Lesson Study berlangsung 

berbagai kegiatan yang mendorong peningkatan pengetahuan, seperti diskusi-diskusi 

yang dilakukan pada tahap perencanaan (plan). Pada tahap ini dilakukan pengembangan 

rencana pembelajaran berikut perangkat kelengkapannya seperti bahan ajar, media 

pembelajaran dan LKS yang berbasis pada materi pelajaran yang hendak dibelajarkan. 

Di dalam kegiatan ini guru-guru berkesempatan mengembangkan berbagai metode 

pembelajaran inovatif sesuai dengan topik materi ajarnya. 

Penilaian kompetensi pedagogik guru model oleh tim penilai yang terdiri atas 

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang akademik, pakar praktisi, peneliti dan 

dua orang pengamat lainnya menunjukkan skor relatif baik. Guru model diasumsikan 

representatif mewakili kelompok guru dalam bidang pelajaran yang sama.  Pengukuran 

kompetensi pedagogis diarahkan kepada produk/hasil kerjasama antar guru dalam satu 

mata pelajaran yang sama berupa RPP dan perangkat pembelajaran pendukungnya serta 

kompetensi guru model dalam melaksanakan pembelajarannya. Penilaian terhadap RPP 

menunjukkan skor dalam kisaran 73,33 – 86,55 (kategori baik), sedangkan penilaian 

terhadap pelaksanaan pembelajaran menunjukkan skor dalam kisaran 77,33 – 84,16 

(kategori baik).  
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Walaupun penekanan pengukuran keprofesionalan guru dalam penelitian ini lebih 

kepada kompetensi profesinal dan pedgogik, namun sebagai data penunjang dilakukan 

pula penilaian kompetensi sosial dan kepribadian. Di dalam penelitian ini hasil 

penilaian kompetensi sosial dan kepribadian guru bersertifikat pendidik yang diukur 

melalui penilaian antar teman sejawat menunjukkan skor rata-rata dalam aspek-aspek 

kedisiplinan (ketaatan mengikuti tata tertib) sebesar 84,68;  penampilan (kerapihan dan 

kewajaran) 84,02; kesantunan  berperilaku 83,82; kemampuan bekerjasama 82,37; 

kemampuan berkomunikasi 81,42; komitmen 81,13; keteladanan 81,78; semangat 

84,29; empati 80,75 dan tanggung jawab 81,59.  Skor-skor ini menunjukkan kategori 

kompetensi sosial dan kepribadian yang baik yang akan mengantar para guru kepada 

kemudahan membangun jejaring sebagai media penghimpun pengetahuan maupun 

silaturahmi. 

Sebagaimana dikemukakan Lewis (2002) dan Garfield (2006), ide Lesson Study  

lebih menekankan kepada proses sistematik yang digunakan untuk menguji keefektifan 

pengajaran dalam rangka meningkatkan hasil pembelajaran. Salah satu cara yang paling 

jelas adalah melakukan kolaborasi dengan guru lain untuk merancang, mengamati dan 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, indikator 

keberhasilan implementasi Lesson Study dalam penelitian ini lebih diarahkan kepada 

proses peningkatan profesionalisme daripada kepada hasil akhirnya. Berkaitan dengan 

hal tersebut, maka selain penilaian kompetensi profesional melalui tes tertulis, penilaian 

kompetensi pedagogis melalui penilaian RPP dan pelaksanaan pembelajaran, serta 

penilaian kompetensi sosial dan kepribadian melalui penilaian karakter antar teman 

sejawat, dilakukan pula eksplorasi pendapat dan perasaan peserta berkenaan dengan 

manfaat implementasi Lesson Study melalui angket daftar cek yang menyediakan 

pertanyaan dan jawaban terbimbing serta angket yang menyediakan pertanyaan dengan 

jawaban terbuka yang membebaskan peserta memberi jawaban menurut pendapatnya. 

Data yang diperoleh melalui angket ini menjadi informasi yang sangat penting karena 

lebih memberi gambaran proses perubahan kompetensi guru peserta (Tabel 4.7 dan 

4.8). Guru peserta mengemukakan bahwa implementasi Lesson study memberi manfaat 

bagi pengembangan keprofesionalan dirinya dan juga bagi siswanya, sebagaimana 

dikemukakan dalam ringkasan jawaban sebagai berikut: 

 Menyadarkan guru akan pentingnya perencanaan proses pembelajaran, media 
pembelajaran serta pengelolaan kelas yang baik 
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 Mengingatkan guru untuk benar-benar membuat dan melaksanakan pembelajaran 
dengan baik dan menyenangkan siswa  Memotivasi guru untuk mengembangkan profesionalitasnya  Dapat mengetahui kekurangan guru dengan konkrit  Guru lebih tertantang untuk kreatif mengembangkan  kegiatan belajar siswa aktif 
yang lebih baik dari sebelumnya  Memberikan sinergi yang positif bagi siswa 
 

Informasi penting lainnya yang diperoleh dalam penelitian ini adalah adanya 

respon positif dari siswa yang waktu pembelajarannya dipergunakan sebagai ajang open 

lesson dalam implementasi Lesson Study. Siswa tidak merasa terganggu dengan 

kehadiran para observer. Sebaliknya pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

memudahkan pemahaman materinya karena guru merencanakan proses pembelajaran 

dengan lebih baik. Hal ini tergambar dalam jawaban-jawaban siswa atas pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam angket, yang dirangkum dalam Tabel 4.9. 

Selain itu, hasil pengamatan kualitatif narasumber, praktisi ahli dan para 

observer yang mengikuti pelaksanaan open lesson menyatakan bahwa di dalam 

pelaksanaan open lesson, observer lebih dapat melihat efek metode pembelajaran pada 

siswa yang mungkin tidak terlihat oleh guru model. Dapat pula terlihat sikap siswa 

terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal-hal tersebut  dikemukakan secara 

terbuka pada saat refleksi. Pedoman dan tata tertib observasi dan refleksi dalam 

implementasi Lesson Study yang menekankan pengamatan harus lebih tertuju kepada 

efek pembelajaran bagi siswa daripada pengamatan terhadap guru modelnya, 

memungkinkan guru peserta lebih bebas mengemukakan pendapatnya dalam 

kesantunan komunikasi tanpa pencederai perasaan guru model. Dengan demikian, baik 

guru model maupun para observer dapat saling bertukar pengetahuan berdasarkan 

pengalaman nyata yang dialaminya.  

Berdasarkan temuan di lapangan manfaat lain yang langsung bisa dirasakan 

guru adalah bahwa guru dapat mengangkat masalah-masalah yang ditemukan pada saat 

open lesson berlangsung menjadi bahan untuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) karena model Lesson study yang dipakai adalah 

model LSBS, sehingga guru akan terus meningkatkan kemampuan profesionalnya juga 

melalui penelitian. Lebih lanjut, hasil yang diperolehnya dapat dijadikan bahan/data 

dasar dalam penukisan karya ilmiah. Hal ini akan sangat membantu guru dalam 
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melaksanakan program Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan program Pembinaan 

Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) (Kemendiknas, 2010). 

Dengan demikian seluruh tahapan Lesson Study dirasakan oleh setiap guru 

peserta sebagai ajang peningkatan seluruh aspek kompetensi guru. Data yang diperoleh 

melalui angket pun menunjukkan antusiasme para guru yang tinggi dalam kegiatan ini, 

sehingga menjadikan suasana penelitian yang nyaris berubah menjadi ajang belajar 

bersama. Melalui proses ini nampaknya  tujuan utama dan manfaat Lesson Study 

sebagaimana dikemukakan Rusman (2011) berhasil dicapai. Tujuan utama Lesson Study 

tersebut   adalah untuk: 1) memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana 

siswa belajar dan guru mengajar; 2) memperoleh hasil-hasil tertentu yang bermanfaat 

bagi para guru lainnya dalam melaksanakan pembelajaran; 3) meningkatkan 

pembelajaran secara sistematis melalui inkuiri kolaboratif; dan 4) membangun sebuah 

pengetahuan pedagogis, di mana seorang guru dapat menimba pengetahuan dari guru 

lainnya. Adapun manfaat Lesson Study adalah: 1) guru dapat mendokumentasikan 

kemajuan kinerjanya; 2) guru dapat memperoleh umpan balik dari teman sejawatnya; 

dan 3) guru dapat mempublikasikan dan menyebarluaskan hasil akhir Lesson Study 

yang telah dilakukannya. 

 Dalam pelaksanaan penelitian ini tim peneliti mengikutsertakan beberapa 

mahasiswa program studi kependidikan untuk turut memetik manfaat dari kegiatan ini. 

Bagi mahasiswa, aspek-aspek yang ditemukan dalam setiap tahap Lesson Study 

menjadi pengalaman pembelajaran autentik yang sangat berharga, baik sebagai 

pengayaan pengetahuannya maupun sebagai bahan yang dapat ditindak-lanjuti pada 

program praktek pengalaman lapangan maupun pada pelaksanaan penelitian dalam 

rangka penyelesaian program studinya. Demikian pula bagi tim peneliti yang 

menyandang tugas sebagai dosen, berbagai aspek temuan dalam implementasi Lesson 

Study ini dapat dijadikan bahan pembahasan dan contoh kontekstual dalam 

pembelajaran di kelas perkuliahan. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengukuran komponen-

komponen kompetensi guru serta angket respon guru bersertifikat pendidik dan siswa 

terhadap implementasi Lesson Study dapat disimpulkan bahwa: 

1) Implementasi Lesson Study cenderung meningkatkan kompetensi profesional guru 

bersertifikat pendidik 

2) Implementasi Lesson Study efektif mendorong guru bersertifikat pendidik untuk 

mempertahankan dan bahkan meningkatkan kompetensi pedagogis yang 

dimilikinya 

3) Implementasi Lesson Study cenderung meningkatkan kompetensi sosial dan 

kepribadian guru bersertifikat pendidik 

4) Proses implementasi Lesson Study tipe LSBS (Lesson Study Berbasis Sekolah) 

menjadi ajang belajar bersama para guru bersertifikat pendidik dari berbagai bidang 

studi dalam rangka membina dan meningkatkan keprofesionalannya. 

5) Bagi siswa, pelaksanaan implementasi Lesson Study, khususnya tahap open lesson, 

tidak mengganggu proses pembelajaran,  bahkan persiapan pembelajaran yang 

lebih matang dalam tahap perencanaan (plan) menjadikan pembelajaran yang lebih 

bermakna, menyenangkan dan memudahkan pemahaman materi pembelajaran.   

 

5.2  Saran 

Kendati hasil pengukuran kompetensi guru secara kuantitatif dalam penelitian ini 

tidak menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan, namun guru bersertifikat 

pendidik sangat menyadari kewajibannya mengembangkan keprofesionalannya secara 

berkesinambungan. Implementasi Lesson Study dirasakan guru sebagai ajang 

pembelajaran bermakna dalam kerangka pembinaan dan peningkatan kompetensi guru. 

Berdasarkan kenyataan ini maka disarankan agar penelitian implementasi Lesson Study 

dapat didiseminasikan dan dikuatkan dengan pelaksanaan penelitian lanjutan yang  

sasarannya lebih luas, sehingga peningkatan keprofesionalan guru dapat dirasakan 

sebagai kebutuhan setiap guru. Dengan demikian diharapkan keprofesionalan guru yang 
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telah diperoleh melalui kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesionalisme Guru (PLPG)  

minimal dapat dipertahankan, bahkan diharapkan dapat dikembangkan setiap guru 

secara mandiri. 

Berkenaan dengan rencana implementasi Kurikulum 2013 pada tahun mendatang, 

maka disarankan pula dilakukan penelitian lanjutan yang memadukan program 

implementasi Lesson Study dengan pelatihan pengembangan rencana dan pelaksanaan 

pembelajaran sesuai tuntutan Kurikulum 2013.  

Sebagai indikator keberhasilan sebuah proses pembelajaran perlu diukur hasil 

belajar siswa dengan penilaian autentik yang mencakup penilaian aspek pengetahuan, 

keterampilan serta sikap sosial dan religi.  Pada penelitian ini belum dilakukan 

pengukuran hasil belajar siswa sebagai efek dari pembelajaran yang dipersiapkan 

melalui implementasi Lesson Study. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disarankan 

agar pada penelitian mendatang aspek penilaian hasil belajar siswa dapat dijadikan 

salah satu komponen penelitian sehingga efek dari peningkatan aspek-aspek  

profesionalisme guru dapat lebih terukur.  
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Dokumen Program Implementasi Lesson Study 
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PENINGKATAN DAN PEMBINAAN  KEPROFESIONALAN 
GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK MELALUI LESSON STUDY 
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3
Mengembangkan kemampuan berpikir & kreatifitas siswa

Lesson  Study: strategi mengkaji berbagai aspek 

pembelajaraan agar pembelajaran menjadi lebih optimal

Bahan ajar
Metoda pembl
Media
Pengelolaan kelas
Asesmen 

Pembelajaran: 
aktif, ispiratif, 
menantang.
menyenangkan

Memperhatikan kondisi siswa
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Lesson study

4

Do

Implementasi 
pembelajaran 

berbasisi hands-on 
& mind-on activities, 
daily, local materials 

SEE

Diskusi 
merefleksikan 
pembelajaran 

berdasar fakta, 
analisis, solusi

PLAN
Perencanaan 
pembelajaran 
yang berpusat 

pada siswa

Penelitian Pembelajaran

Key words:

Collaborative

Continuing

Knowledge 

sharing & creation

Collegiality 

Community 

learning

Lesson Study merupakan strategi pembinaan profesi pendidik berbasis

sekolah dan berkelanjutan melalui pengkajian pembelajaran secara

kolaboratif melalui prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning

sehingga terbangun komunitas belajar

PELUANG BAGI GURU & DOSEN MELAKUKAN RISET KOLABORATIF
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Plan

 Permasalahan 
pembelajaran?

 Menetapkan 
goal

 Memilih topik 

kajian

 Sharing 
problems

 Mencari 
alternatif solusi

 Merancang 
lesson plan 
(memikirkan 

action dan 
respon siswa)
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DO (Open lesson)
tidak menilai guru mengajar tapi memperoleh inspirasi

6

 Bagaimana siswa belajar?
 Mengapa siswa tidak bElajar?
 Bagaimana usaha siswa mengatasi

kesulitan?

 Seorang guru mengajar, yang lain 

mengobservasi 

 Guru memfasilitasi pembelajaran yang 

berpusat pada siswa

 Observer memperoleh inspirasi  dan 

mengumpulkan data aktivitas siswa 

 Fokus observasi : aktivitas siswa

http://thestarstory.uhome.net/photo/earth7.jpg


Salah satu cara belajar

Siswa berkelompok untuk memecahkan masalah secara

kolaboratif

7
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Diskusi Kelas

8

Presentasi temuan oleh beberapa kelompok

Siswa difasilitasi untuk berdialog diantara siswa
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9

Temuan kelompok lain

Pertanyaan yang menantang & tanggapannya
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BAGAIMANA 

MENGOBSERVASI?
Observer belajar dari pembelajaran

 Bagaimana siswa belajar? 
 Adakah Siswa yang tidak belajar, 

mengapa?
 Bagaimana siswa mengatasi kesulitan

belajar?

<Fokus observasi> 
aktivitas siswa
belajar

Observer 
????

Good observer
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Refleksi

11

 Sharing temuan 

berdasarkan fakta

 Seting duduk 

memungkinkan 

interaksi secara 

mudah

 Diskusi diawali 

dengan 
penyampaian 

kesan oleh guru 

model  dilanjutkan 

dengan 

penyampaian 
temuan, analisis, 

dan alternatif

solusi oleh 

observer

 Moderator 
mengangkat isu-

isu untuk dibahas

 Membahas 

tindaklanjut
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KECENDERUNGAN KINERJA PEMBELAJARAN

12

Open lesson Open lesson Open lesson

Keseharian Keseharian Keseharian

K
in

e
rj
a

 P
e

m
b

e
la

ja
ra

n

harapan

Open lesson bukan pertunjukan mengajar  
Open lesson sebagai media untuk memberi & mencari inspirasi

Tidak diharapan
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Dua jenis Lesson Study
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Mat 

Sek A 

Mat 

Sek B 

Mat 

Sek C 
Mat 

Sek D 

Mat IPA

IPS

OR

B Ind

English

Agama

LSMGMP LSBS

Wilayah MGMP Sekolah



Gambaran Umum

Lesson Study

Merencanakan

pembelajaran

berdasarkan tujuan dan

perkembangan siswa

Mengobservasi

pembelajaran untuk

mengumpulkan data 

tentang aktivitas belajar

siswa

Menggunakan data hasil

observasi untuk

melakukan refleksi

pembelajaran secara

mendalam & luas

Jika perlu melakukan re-

planning dg topik sama

untuk pembelajaran

pada kelas lain

Tujuan Utama

Lesson Study

Meningkatnya pengetahuan

tentang materi ajar

Meningkatnya pengetahuan

tentang pembelajaran

Meningkatnya kemampuan

mengobservasi aktivitas

belajar

Semakin kuatnya hubungan

antara pelaksanaan

pembelajaran sehari-hari

dengan tujuan jangka panjang

Meningkatnya kualitas

rencana pembelajaran

Semakin kuatnya hubungan

kolegalitas

Semakin meningkatnya

motivasi untuk selalu

berkembang

Perbaikan mutu
pembelajaran
terus menerus

Kompetensi

profesional

Kompetensi
pedagogik

Kompetensi
Sosial

Kompetensi

kepribadian
14
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Manfaat mengikuti LS

 Mendukung sertifikasi profesi bagi yang belum dan 

sudah memiliki sertifkat profesi (300 – 400 poin)

 RPP (40 poin)

 Pelaksanaan pembelajaran (120 poin)

 Diklat  (20 poin / 8 jam) s.d. 100 poin per semester 

 Penilaian atasan (50)

 Pembimbingan kepada teman sejawat (20 poin)

 Karya pengembangan profesi  (10 – 25 poin)

 Forum ilmiah (40 – 50)

 Mendukung peningkatan karir 

 Membangun citra sekolah
15
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TERIMA KASIH
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