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Pendahuluan

Krisis di Indonesia sampai saat ini belum 

teratasi

Kualitas anak Indonesia rendah 

Kualitas pendidikan di Indonesia masih 

memprihatinkan

Nilai UAN rendah ?

Apa yang harus kita lakukan ?



Kuncinya

Pembenahan bidang pendidikan

Bagaimana ?

• Sistem

• Sarana dan prasarana

• SDM

• Proses pembelajaran



 Paradigma baru kurikulum 2004

• Konstruktivisme

• Inkuiri

• Keterampilan proses sains

• Kegiatan berbasis hands-on/minds-on

• Mengembangkan sikap dan nilai

 Dibutuhkan : Guru yang kompeten/profesional



 Bench mark guru yang profesional : Standar 

kompetensi guru (SKG), 2004

 Quality insurance : Sertifikasi kompetensi guru 

melalui uji kompetensi 

 Pencanangan kedudukan guru sebagai “profesi”  

(presiden SBY 11 Desember 2004)



Bagaimana menjadi  guru yang profesional ?

Apakah ciri-ciri guru yang profesional ?

 menguasai Substansi kajian yang mendalam

 Dapat melaksanakan pembelajaran yang

mendidik 

 memiliki kepribadian 

 Memiliki komitmen dan perhatian terhadap

perkembangan peserta didik



Secara umum, guru yang profesional adalah

mampu membelajarkan siswa

Bagaimana 

1.mengetahui bahwa dirinya 

mampu membelajarkan siswa ?

2. Meningkatkan kemampuan 

untuk membelajarkan siswa ?



Guru harus mampu menjawab “ya” untuk 

pertanyaan berikut :

Apakah siswa tertarik dan menunjukkan 

motivasi dalam mengikuti pelajaran kita ?

 Apakah siswa mampu mencerna materi yang kita 

sampaikan ?

 Apakah kedalaman materi yang kita berikan telah

memadai ?

 Apakah siswa terlibat aktif dalam pembelajaran?



Apa yang harus dilakukan ?

kolaborasi

bertukar pengalaman
Bagaimana ?

Salah satu solusi :

Lesson study

Pelatihan-pelatihan



PLANNING STAF MITRAGURU MITRA

DOING

Teacher

SEEING

OBSERVERS

REFLECTING
GURU NON 

BIDANG STUDI

GURU BIDANG 

STUDI
PENGAWAS/

KASUBDIN

ORANG TUA/KOMITE 

SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH



Siapa yang dapat menjadi 

pengamat?

Guru sejawat di dalam dan di luar bidang

studi (dari dalam/luar sekolah)

Kepala sekolah

Pejabat diknas (termasuk pengawas)

Orang tua siswa

Ahli pendidikan (atau dosen dari PT)

pemerhati pendidikan



Model pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam lesson study

Diawali dengan kegiatan individu:

Siswa diberi kesempatan untuk bekerja 

secara individu



Dilanjutkan dengan kegiatan kelompok

*Collaborative learning

*Discourse community 



Dilanjutkan dengan diskusi kelas



Diakhiri dengan latihan, merangkum, 

menyimpulkan (Guru yang berperan), 

Menegaskan makna



Kegiatan Refleksi

Para pengamat mengomentari 

* Bagaimana siswa belajar ?

Bukan

* Bagaimana guru mengajar ?

Para pengamat memberikan masukan, 

usulan untuk memperbaiki proses

pembelajaran



Kegiatan 

refleksi



Yang penting dari lesson study

Guru bisa saling belajar, sharing

pengalaman dari proses KBM yang

diamati/yang pernah dilakukan

Guru harus memiliki sikap terbuka terhadap

masukan yang diberikan

Kegiatan lesson study bukan ajang “ pembantaian”



Implementasi Lesson Study dalam 

pembelajaran kimia di SMP

Melibatkan 4 SMP (4 guru IPA) dalam perencanaan

Materi : Zat aditif alami

zat aditif sintetik

Kelas 1 SMP (semester 2)

Guru Kelas: 3 orang (untuk kelas yang berbeda)

Observer: Guru dari SMP lain, Kepala sekolah, Dewan 
sekolah, Pengawas, Kasubdin Dik., staf dosen)

(sekitar 17 orang)



Mekanisme implementasi
Guru 1.

melaksanakan PBM topik zat aditif alamiah

Hasil refleksi menjadi masukan untuk guru 2 dalam 

pelaksanaan PBM berikutnya untuk materi zat aditif sintetis

Guru 2.

Melaksanakan PBM Topik Zat aditif sintetik

Hasil refleksi menjadi masukkan guru 3 dalam pelaksanaan 

PBM berikutnya untuk materi yang sama

Guru 3.

Melaksanakan PBM untuk topik zat aditif sintetik



Hasil implementasi

Guru menjadi lebih percaya diri

Guru menjadi lebih memahami cara 

mengelola pembelajaran

Guru menjadi lebih bersemangat dalam 

melaksanakan pembelajaran

Siswa menjadi lebih “hidup” di kelas

Hasil belajar siswa meningkat



Hasil implementasi

Kelas A Kelas B Kelas C

H
a
si

l 
b
e
la

ja
r

50

100
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pretes

53

82

61

80

62

79

Nilai pre-postes siswa



Kesimpulan

Kegiatan lesson study dapat meningkatkan:

Kompetensi guru

Kualitas proses pembelajaran

Hasil belajar siswa

Rekomendasi

Kegiatan lesson studi prospektif untuk 

dikembangkan Perlu diseminasi lebih lanjut





Lesson study berdasarkan ruang 

lingkupnya
Subject-based lesson study

- terbatas hanya untuk guru bidang studi 

School-based Lesson study

- di lingkup satu sekolah

- terbuka bagi guru/pengamat dari sekolah/

instansi lain

Broad-based Lesson study

- hasil rekaman pembelajaran di diseminasikan 

dalam kegiatan workshop atau seminar



Guru-guru SMP IPA sedang mendiseminasikan 

Implementasi/hasil kegiatan lesson study



Apa yang menjamin keberhasilan 

kegiatan lesson study ?

Komitmen pemerintah

Komitmen kepala sekolah

Komitmen guru

Komitmen masyarakat  dan kita bersama,

Untuk meningkatkan mutu pendidikan


