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PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pendidikan
GURU IPA-Kimia SMP

Profesionalisme 



GURU PROFESIONAL : 

UU No.14/20065

KOMPETENSI PEDAGOGIK

KOMPETENSI PROFESIONAL

KOMPETENSI KEPRIBADIAN

KOMPETENSI SOSIAL



MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU

PENDIDIKAN PROFESI

PELATIHAN KONVENSIONAL

PELATIHAN  BERKELANJUTAN



PELATIHAN 

CONTINOUS IMPROVEMENT 

(BERKELANJUTAN)

LESSON STUDY

Model pembinaan profesi pendidik melalui 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan 

berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip 

kolegalitas dan mutual learning untuk membangun 

komunitas belajar.



Rumusan Masalah

Apa yang menjadi tolok ukur 

keberhasilalan

Kendala yang dihadapi 

Solusi yang dikembangkan dalam model 

Lesson study .



Kegiatan Program SISTTEMS

Sosialisasi LS

Baseline survey

Pelatihan manajemen untuk kepala sekolah 

dan fasilitator MGMP

Kegiatan LS berbasis MGMP ---berbasis 

sekolah

Monev LS



Tahapan satu putaran LS

Satu putaran Lesson study dilaksanakan  

melalui tiga tahapan

 plan (merencanakan), 

Do (melaksanakan), 

 See (merefleksi) yang berkelanjutan. 



Mekanisme LS

Pada putaran 1, 2, dan 3 tahun 2006/2007 

dilakukan lima pertemuan dengan  rincian sebagai 

berikut : Fase plan 3 pertemuan terdiri dari:

materi subyek, strategi/metode pembelajaran, 

media pembelajaran, evaluasi dan perencanaan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa 

mengembangkan teaching materials berbasis local 

material, LKS 

 uji coba teaching material



Putaran  3,4,dan 5(2007/2008)

Pelaksanaan legiatan LS dilakukan :

Fase plan hanya dilakukan 2 pertemuan 

saja. Sedangkan  fase Do &See yang 

dilakukan masing-masing pertemuan ke 

3, 4, dan 5



Putaran 6,7,8 (2008/2009)

Pelaksanaan kegiatan LS  dilakukan melalui 

4 pertemuan saja. 

Fase plan,  satu pertemuan serta tanggung 

jawab penuh diberikan pada pimpinam guru 

bidang studi kimia di kelompok MGMP

Fase Do dan See dilakukan pada pertemuan 

2,3,dan 4 untuk tiap-tiap bidang study 

(Fisika, Kimia, dan Biologi)



Tolok ukur keberhasilan

 Terjalinnya kolegalitas

 guru semakin terbuka dan kreatif, 

 kemampuan guru dalam  melakukan observasi 

dan refleksi semakin meningkat,

 motivasi guru untuk menjadi guru model

 karya ilmiah yang dihasilkan,

 manajemen sekolah yang semakin konduksif

dinas pendidikankabupaten yang semakin terbuka 

untuk peningkatan kualitas pendidikan



kendala

Kebosanan para guru, ada anggapan 

yang salah tentang opini LS

Keterbatasan memanfaatkan local 

material,  karena minimnya penguasaan  

materi subjek dan pedagoginya



Solusi

Menanamkan pemahaman pada guru 

bahwa perbaikan itu tiada akhir 

(keinginan dan komitmen untuk 

berubah)

Membuka jejaring komunikasi :email, 

kunjungan untuk penguatan subjek 

mater



Menginovasi  kegiatan Lesson 

study, dengan menambahkan 

subjek mater dalam kegiatan LS




