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I.  Latar Belakang 

Supervisi akademik.  Supervisi akademik, atau pembinaan akademik oleh kepala sekolah 
terhadap guru-guru di banyak sekolah banyak yang tidak atau kurang berhasil.  Penyebabnya 
banyak hal, tunggal ataupun jamak; antara lain sebagaimana dipaparkan berikut ini.  (1) Kepala 
sekolah/pengawas sering memiliki kemampuan penguasaan yang terbatas dalam mata 
pelajaran.  Biasanya mereka hanya menguasai mata pelajaran yang pernah dipelajarinya dalam 
pendidikan prajabatannya dan/atau dalamm karir keguruannya. Padahal, supervisi akademik 
yang rinci dan mendalam, sering menuntut kemampuan penguasaan mata pelajaran yang 
cukup.  (2) Kepala sekolah bisa jadi juga sibuk oleh urusan yang nonakademik.  (3) Bisa jadi juga 
budaya sekolah tidak kondusif untuk tumbuhnya kapasitas-kapasitas akademik para guru.  (4) 
Kepala sekolah/pengawas dan guru-guru kurang memiliki insights yang cukup untuk dapat 
menggerakkan mereka terlibat menyungguhi supervisi akademik.  (5) Manajemen sekolah 
tidak fokus pada mutu.  (6) Budaya belajar (learning organization) belum diadopsi oleh 
sekolah.  (7) Pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang kompleks yang menuntut bukan hanya 
technical skills keguruan tetapi juga  seluruh kehidupan pribadi sang guru. 
 
Supervisi akademik perlu dilakukan oleh sekolah agar kapasitas-kapasitas guru tumbuh untuk 
dapat memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi sekolah, atau agar sekolah 
dapat survival dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakatnya.  Juga, sebuah 
pekerjaan yang kompleks, sebagaimana halnya pekerjaan pendidik atau guru, perlu dibangun 
bertahap melalui supervisi.  
 
Lesson study (LS).  LS sudah dipraktikkan di Jepang selama kurang lebih seratus tahun, dan 
posisi Jepang dalam bidang pendidikan IPA berada di depan mengalahkan banyak negara maju 
lainnya.  Dan sampai saat ini guru-guru Jepang masih menyelenggarakan LS.  Melalui LS, guru-
guru Jepang menulis laporan LS lebih banyak ketimbang laporan penelitian yang ditulis oleh 
para peneliti Jepang.  Di kemudian hari, dari 40-an negara yang menyelenggarakan LS, 20 
negara sudah memperlihatkan kemajuan pendidikannya.  Dewasa ini, sejak beberapa tahun 
yang lalu, LS sedang dikhalayakkan di Indonesia melalui salah satu proyek JICA (Japan-
Indonesia Cooperation Agency).  
 
 
II.  Lesson Study dan Beberapa Implikasinya 
LS adalah sebuah frasa yang berasal dari kata-kata to study lesson, mempelajari pelajaran.  Apa 
yang menjadi pelajaran dalam hal ini adalah KBM (kegiatan belajar-mengajar).  LS pada 
hakikatnya merupakan kegiatan pembaikan KBM melalui studi/observasi/refleksi. Studi atau 
observasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk dapat kita pikirkan dalam rangka menarik 
suatu penjelasan (eksplanasi).  Dalam hal ini adalah penjelasan yang penting yang berguna 
untuk pembaikan KBM.  Refleksi adalah sebuah kata yang relatif baru dalam dunia pendidikan 
Indonesia yang muncul seiring dengan berkembangnya penelitian kualitatif pendidikan di 
Indonesia.  Encarta Dictionary (2008) mendefinisikan (terjemahan penulis) refleksi sebagai: 
pemikiran cermat, khususnya proses pengkajian ulang atas tindakan, kejadian, dan putusan 
sebelumnya.      
 
Melalui LS setiap atau banyak  KBM seorang guru dipelajari secara berkelompok guna 
memperbaiki atau meningkatkannya.  Sehubungan dengan kegiatan berkelompok ini, seorang 
professor Jepang dalam diskusinya di UPI baru-baru ini menyebut LS sebagai gotong royong 
dalam perbaikan KBM.  KBM meliputi perencanaan (silabus & RPP), pelaksanaan, dan evaluasi.  
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Dari segi ini LS mirip dengan PTK (penelitian tindakan kelas), sebuah penelitian praktis untuk 
memperbaiki KBM. 
 
Pembaikan bertahap kualitas pekerjaan secara berkelanjutan adalah salah satu esensi dari LS.  
Ini mirip dengan kegiatan gugus kendali mutu (quality control circle) dalam meningkatkan 
kualitas pekerjaan industri Jepang yang dalam waktu 30 tahun, sejak tahun 50-an, telah 
membuat Jepang menjadi negara industri maju di dunia.  Jepang maju melalui apa yang 
disebut belajar terus-menerus secara berkelompok. 
 
LS sama dengan kegiatan supervisi, atau pembinaan atau pengawasan.  Hanya saja supervisi 
selama ini dikerjakan oleh pimpinan (kepala sekolah dan pengawas).  Justru inilah sumber 
kelemahannya, atau tepatnya dapat menimbulkan kelemahan.  Supervisi oleh pimpinan 
sekolah terhadap guru-guru sering terjadi sebagai bagian dari strategi power-based 
management yang menyebabkan kepatuhan guru dalam bekerja bersifat artifisial, tidak 
sungguh-sungguh, tapi sekedar memenuhi tuntutan otoritas administratif kepala 
sekolah/pengawas tanpa disertai oleh otoritas batin sang guru.  Otoritas batin yang dimaksud 
di sini adalah panggilan batin sendiri untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pekerjaan.  
Dalam jangka panjang, LS dapat meningkatkan otoritas batin ini. 
 
Penyelenggaraan LS lebih bertumpu pada konsep ikhlas-based management.  Artinya, LS akan 
berbuah bernas jika para guru melaksanakannya didorong oleh kecintaannya pada 
pekerjaannya, pada anak-anak muridnya, pada bangsa dan agamanya.  Keikhlasan dan 
kecintaan yang demikian adalah sebuah conditio sine qua non (persyaratan yang niscaya) bagi 
sebuah studi pembaikan yang berkelanjutan KBM atau pendidikan.  Dalam LS, guru dituntut 
untuk melakukan studi/observasi dalam kerangka penelitian dan pengembangan (research and 
development) KBM/pendidikan; atau, dengan LS, guru menjadi praktisi yang reflektif.  Praktisi 
tanpa refleksi sama dengan implementer atau operator yang sering tidak harus banyak berpikir 
dan berjuang guna peningkatan pekerjaannya.  Paradigma praktisi sebagai operator sudah 
ketinggalan zaman.  Dewasa ini tugas guru bukan hanya mengajar di kelas. 
 
Sebagai sebuah bagian dari penelitian, LS cenderung berada pada jalur penelitian kualitatif.  
Studinya cenderung pada kasus-kasus KBM dalam rangka peningkatannya.  Studinya kurang 
tertuju pada pembangunan teori atau generalisasi.  Sekalipun demikian terdapat kemungkinan 
seorang guru membangun suatu teori tersendiri setelah banyak menggeluti kasus-kasus 
KBM/pendidikan.   
 
LS sama dengan supervisi, namun tepatnya adalah peer supervision, supervisi teman sejawat.  
Secara demikian unsur administrative power mengurang dan unsur keikhlasan dan kecintaan 
dalam bekerja lebih diandalkan untuk berjalan. Karena itu sebuah tantangan yang penting 
dalam penyeleggaraan LS adalah menumbuhkan kecintaan guru yang genuine dalam menjadi 
guru/pendidik.  
 
Dengan LS, supervisi dapat lebih sering dilakukan karena yang menjadi supervisor adalah 
teman-teman sejawat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kepala sekolah atau 
pengawas.  Supervisi yang lebih sering dilakukan diharapkan lebih banyak dalam melakukan 
perbaikan. 
 
LS juga meningkatkan transparansi pekerjaan seorang guru.  Dalam supervisi yang 
konvensional transparansi KBM seorang guru terbatas terhadap kepala sekolah/pengawas 
yang tenaganya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah guru yang ada di sebuah sekolah.  
Tidak demikian halnya dengan LS, transparansi KBM seorang guru dapat meluas; KBM-nya 
menjadi transparan terhadap teman-teman guru di samping terhadap kepala sekolah dan 
pengawas, dan jumlah KBM yang menjadi transparans dapat lebih banyak karena supervisi 
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teman sebaya dapat lebih sering dilakukan.  Transparansi dalam bidang birokrasi 
pemerintahan diketahui dapat meningkatkan niat baik pejabat untuk tidak korupsi.  Hal yang 
kurang-lebih sama dapat terjadi dalam bidang KBM.  Transparansi KBM yang lebih luas 
diharapkan meningkatkan niat luhur guru untuk selalu meningkatkan KBM-nya.         
 
LS dapat menjadi wahana untuk menumbuhkan budaya belajar di kalangan guru.  Ketika LS 
mencapai tahapan guru-guru mulai menyenanginya, maka atmosfir kehidupan kelompok guru 
akan berubah.  Guru-guru menjadi senang berdiskusi tentang KBM/pendidikan seperti 
kelompok peneliti, ketimbang ngobrol tanpa tujuan dan makna yang jelas. Ini adalah sebuah 
tahapan awal bagi guru untuk menjadi praktisi yang reflektif. 
 
 
III.  Strategi Pelaksanaan Lesson Study 
Penyelenggaraan LS melibatkan sejumlah kegiatan bertahap yang selaras dan terkait dengan 
kegiatan KBM.   
 
A. Tahap Pra-LessonStudy 

 Kegiatan pembekalan, yaitu kegiatan guru menguasai berbagai teori atau model 
pembelajaran.  Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengundang nara sumber dari PT 
atau praktisi pendidikan yang berhasil, atau dilaksanakan secara individual atau secara 
kelompok tanpa mengundang nara sumber.  Penguasaan teori atau model 
pembelajaran ini diperlukan  sebagai kerangka acuan ketika melakukan observasi/studi 
KBM.  Terdapat kemungkinan observasi KBM tanpa menggunakan kerangka acuan 
tertentu yang sudah mapan dalam dunia akademis pendidikan, yaitu observasi secara 
grounded.  Akan tetapi observasi yang dibantu oleh suatu kerangka acuan sangat 
membantu bagi pemula.   

 Bentuklah kelompok-kelompok kecil guru, pilihlah Ketua dan Sekretarisnya:  
kelompok-kelompok guru kelas bawah dan kelompok-kelompok guru untuk masing-
masing mapel atau rumpun mapel. 

 Buatlah jadwal untuk kegiatan kelompok diskusi/refleksi  silabus-RPP dan 
diskusi/refleksi hasil observasi KBM, dan observasi KBM. 

 Tetapkan guru yang menjadi model, yang silabus-RPP dan KBM-nya akan dikaji.  Guru 
model bergiliran. 
 

B. Tahap Studi Silabus-RPP 
Kajilah RPP (untuk 1 KD) dalam rangka peningkatannya, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan 
berikut: 

  Indikator: Apakah menjamin ketercapaian KD? 

 Tujuan pembelajaran: Apakah relevan dengan indikator? Apakah memenuhi kriteria 
ABCD (audience/siswa, behavior/tingkah laku hasil belajar, condition/kondisi bagi 
tercapainya behavior, degree/tingkat hasil belajar)?  

 Bahan ajar: Apakah bahan ajar relevan dengan indikator? 

 Kegiatan pembelajaran: Apakah relevan dengan indikator? 

 Apakah media/alat pembelajaran relevan dengan indikator? 

 Apakah evaluasi relevan dengan indikator? 
 
Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah “tidak,” usulkan perbaikannya.  Dan 
laksanakan perbaikannya.  
 
C. Tahap Observasi KBM 

 Buatlah denah tempat duduk siswa, dan beri nomor masing-masing tempat duduk 
siswa dalam denah ini.  Gunanya untuk memudahkan observasi dan pendataan siswa 
bagi observer yang tidak mengenali masing-masing siswa yang akan diobservasi. 



4 
 

 Siapkan buku catatan. 

 Lakukan observasi dan buat cacatan hasil observasi.  Fokus utama observasi adalah 
siswa, tetapi ini tidak berarti hal-hal lainnya tidak boleh diobservasi. 

 
D. Tahap Pasca Observasi 

 Diskusikan hasil-hasil observasi dalam kelompok. 

 Temuan negatif didiskusikan dalam rangka perbaikannya.  Perbaikannya, jika tidak bisa 
langsung dilaksanakan, dicoba secara simulatif.  Temuan positif didiskusikan untuk 
dilaksanakan oleh masing-masing guru pada pembelajaran berikutnya. 

 Hasil evaluasi KBM per satu KD langsung dianalisis dan dipelajari dalam kelompok.  
Kelemahan dicari penyebab dan solusi/remedinya. 

 Buatlah laporan temuan-temuan LS.  Agar praktis, buatlan laporan ini dalam bentuk 
format.  

 
LANGKAH-LANGKAH POKOK LESSON STUDY 
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Pembekalan, belajar sendiri/berkelompok, 

dan/atau workshop guru dan IHT untuk 

menambah ilmu dan praktik pendidikan.  

Studi RPP oleh kelompok guru, ditujukan 

untuk peningkatan RPP dan KBM 

Observasi KBM oleh kelompok, guru-guru 

lainnya menjadi pengamat (observer) 

Studi/Refleksi hasil-hasil observasi KBM, 
ditujukan untuk penguatan dan 
penyebaran temuan positif dan perbaikan 
temuan negatif. 

Penulisan Laporan Kelompok 
dan 

Penyampaiannya kepada Kepala Sekolah 
dan Bagian Kurikulum  
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