
i 

Program Peningkatan Kualitas SMP/MTs  
(PELITA SMP/MTs) 

 

Panduan untuk Lesson Study Berbasis MGMP  

dan Lesson Study Berbasis Sekolah 

 
Juli 2009 

 
Bab 1 PENDAHULUAN 1 

1.1  MGMP di Indonesia 1 

1.1.1  Ikhtisar 1 

1.1.2  Pokok Permasalahan: Bagaimana Merevitalisasi MGMP? 2 

1.2  Lesson Study 2 

1.3  SISTTEMS 3 

1.4  Lesson Study Berbasis MGMP 5 

1.5  Tujuan Pedoman 5 

 

Bab 2 LANGKAH-LANGKAH LESSON STUDY BERBASIS MGMP 7 

2.1 MGMP Tingkat Kecamatan atau Wilayah 7 

2.1.1  Mata Pelajaran 8 

2.1.2  Guru-guru yang Berpartisipasi 8 

2.1.3  Fasilitator MGMP sebagai Pemimpin dan Pemandu 8 

2.1.4  Koordinator MGMP sebagai Administrator 8 

2.1.5  Peran Kepala Sekolah 9 

2.1.6  Peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 9 

2.2  Fasilitator MGMP 10 

2.2.1  Persyaratan 10 

2.2.2  Peranan Fasilitator MGMP 10 

2.2.3  Seleksi 11 

2.3  Pengaturan Jadwal 11 

2.3.1  Hari MGMP 11 

2.3.2  Jadwal Standar Plan, Do dan See 11 

2.3.3  Bagaimana Menghindari Benturan Jadwal 12 

2.4  Plan 13 

2.4.1  Apa yang Direncanakan 14 

2.4.2  Bagaimana Merencanakan 21 

2.4.3  Siapa yang Merencanakan 21 

2.4.4  Pemilihan Guru buka-kelas 22 

2.4.5  Persiapan untuk Open Lesson 22 

2.4.6  Kebutuhan akan Dukungan Teknis 26 

2.5  Do (Pelaksanaan) 27 

2.5.1  Apa yang harus Dilakukan:  Open Lesson dan Pengamatan 27 

2.5.2  Cara melaksanakan (1):  Persiapan Kelas 28 

2.5.3  Cara melaksanakan (2):  Lembar Pengamatan 29 

2.5.4  Apa yang diamati dalam Open Lesson 30 

2.5.5  Beberapa aturan dasar bagi para pengamat 31 

2.5.6  Hal Penting yang Harus Diingat oleh Guru buka-kelas 32 



ii 

2.6  See (Refleksi) 34 

2.6.1  Melihat Apa:  Refleksi 34 

2.6.2  Bagaimana Melaksanakan Refleksi: Tidak Menyerang 34 

2.6.3  Bagaimana Melaksanakan Refleksi (2):  Moderator 36 

2.6.4  Apa yang Perlu Diungkapkan Saat Refleksi 37 

2.6.5  Perlunya Nasehat dan Bimbingan Teknis 37 

2.7  Mengulang Plan-Do-See (merencanakan – melaksanakan – melihat kembali) Demi 

Pembelajaran yang Lebih Baik 38 

2.7.1  Belajar dari orang lain 38 

2.7.2  Belajar Sambil Melakukan 38 

2.7.3  Tahap Perkembangan Lesson Study 39 

2.8  Monitoring dan Evaluasi 40 

2.8.1  Tujuan Monitoring dan Evaluasi 40 

2.8.2  Siapa yang Memonitoring dan Mengevaluasi 42 

2.8.3  Bagaimana untuk Berbagi dan Memanfaatkan Hasil Evaluasi: Workshop Evaluasi 42 

2.9  Pertimbangan Finansial 42 

2.9.1  MGMP berpola Lesson Study tidaklah mahal 42 

2.9.2  Sumber dan Penggunaan Dana 43 

 

Bab 3 TANGGUNG JAWAB 45 

3.1  Kepala Sekolah 45 

3.2  Pengawas 45 

3.3  Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 45 

3.4  Dinas Pendidikan Provinsi 46 

3.5  LPMP 46 

3.6  Universitas (LPTK) 47 

3.7  DEPAG 47 

3.8  DIKTI 48 

3.9  PMPTK 49 

3.10  MANDIKDASMEN 50 

 

Bab 4 DARI LESSON STUDY BERBASIS MGMP MENUJU BERBASIS SEKOLAH 53 

4.1  Evolusi Menuju Lesson Study Berbasis Sekolah 53 

 

Bab 5 BEBERAPA HAL TERKAIT YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN 60 

5.1  Meningkatkan Sisi Pedagogi Tenaga Pengajar Universitas 60 

5.2  Memodifikasi Jadwal Umum Sekolah 60 

5.3  Program TV Nasional yang Menayangkan Pembelajaran Inovatif 61 

 

Referensi  62 

 

Lampiran 

 

1. Jadwal kegiatan MGMP Wilayah di SISTTEMS 

2. Daftar Sekolah Berdasar Wilayah di SISTTEMS 

3. Lembar Pengamatan di SISTTEMS 

4. Pedoman UM dalam Mengamati dan Merefleksi



 

iii 

 

Singkatan dan Daftar Istilah 

 

BOS Bantuan Operasional Sekolah  

DEPDIKNAS Departemen Pendidikan Nasional 

DIKTI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Dinas Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan yang bertanggung jawab secara sektoral 

Dinas Pendidikan  Dinas Pendidikan Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan 

LSBS Lesson Study Berbasis Sekolah 

JICA Japan International Cooperation Agency  

LKS Lembar Kerja Siswa  

LPMP Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan  

LPTK Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan 

KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran  

MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah 

MTs 
Madrasah Tsanawiyah (Sekolah Menengah Pertama berbasis Agama Islam 
dibawah naungan Departemen Agama) 

RPP Rencana pelaksanaan pembelajaran 

PKG Permantapan Kerja Guru 

PMPTK Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

SISTTEMS 
Program for Strengthening In-service Teacher Training of Mathematics and 
Science Education at Junior Secondary Level 

SMP Sekolah Menengah Pertama 

UM Universitas Negeri Malang 

UNY Universitas Negeri Yogyakarta  

UPI Universitas Pendidikan Indonesia 

Wilayah 

Satu atau beberapa kecamatan yang berdekatan yang memiliki beberapa 
sekolah menengah (SMP dan MTs) yang bergabung dalam satu kelompok 
MGMP, yang kemudian disebut MGMP wilayah. 
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Bab 1 PENDAHULUAN 

1.1 MGMP di Indonesia 

1.1.1 Ikhtisar 

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, titik perhatian besar telah lama diberikan untuk 

pengembangan profesionalisme guru sebagai prioritas terbesar dalam setiap kebijakan. 

Sebagai contoh adalah Undang-undang No.14 Tahun 1995 tentang Guru dan Dosen yang 

menjelaskan berbagai rincian tentang profesionalisme. Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) adalah suatu alat untuk mendorong peningkatan profesionalisme guru dan dibentuk 

sebagai suatu model pelatihan-guru di Tahun 1993, sebagai model kelanjutan dari 

Pemantapan Kerja Guru (PKG).  PKG adalah sebuah proyek pelatihan-guru dalam jabatan 

(in-service teacher training), dan merupakan satu-satunya program pengembangan profesional 

terbesar selama Tahun 1980-an dan 1990-an dengan penekanan yang kuat pada penggunaan 

pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (Monk and Dillon, 1995).  Di bawah 

PKG, dalam tiap semester setidaknya ada tiga kunjungan oleh guru inti ke sekolah-sekolah, 

dan pertemuan-pertemuannya diadakan seminggu sekali untuk para guru dan guru-guru inti 

membahas permasalahan dan saling berkonsultasi. Akan tetapi, setelah pergantian PKG 

menjadi MGMP, kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah tidak dilanjutkan lagi dan 

pertemuannya pun mulai diadakan tiap tiga minggu sekali, karena pergeseran pertimbangan 

terhadap kelangsungan paska-proyek dan keterbatasan dana (Thair and Treagust, 2003). 

Namun, keefektifan MGMP yang ada sekarang sangat dipertanyakan 

 

Di sisi lain, Undang-undang Pendidikan yang diratifikasi Tahun 2005 (Undang-undang Guru 

dan Dosen) mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran 

bagi peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan (Pasal 

13). Undang-undang ini juga menyebutkan kegiatan merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran sebagai bagian dari tugas keprofesionalan guru. Selain itu, disebutkan pula 

bahwa pembinaan dan pengembangan guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Pasal 32). Promosi dan 

penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang 

pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan 

(Undang-undang No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 43). Beragam 

undang-undang pendidikan di Indonesia ini menyiratkan keprihatinan mendalam tentang 

efektifitas dan efisiensi MGMP sebagai program pelatihan guru dalam jabatan yang utama. 

 

MGMP sekarang diselenggarakan pada berbagai tingkat: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan 

dan tingkat sekolah. Namun isi pertemuan-pertemuan MGMP cenderung bersifat administratif. 

Kadang, masalah-masalah pengembangan profesional memang diagendakan, namun bahkan 

dalam kesempatan-kesempatan tersebut sekalipun, guru-guru jarang mengamati dan 

merefleksi pelajaran bersama-sama: mereka cenderung membahas rencana-rencana 

pembelajaran saja. Jumlah pesertanya juga terbatas, terutama dalam MGMP yang 

diselenggarakan di luar sekolah. Para guru perwakilan biasanya dikirim untuk menghadiri 

pertemuan-pertemuan dalam acara-acara semacam itu dan mereka akan melaporkan 
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hasil-hasil diskusi kepada guru-guru lainnya di sekolah-sekolah mereka masing-masing. Akan 

tetapi, tidak bisa diharapkan bahwa semua guru dalam satu sekolah mendapatkan hasil-hasil 

diskusi tersebut secara terperinci, terutama ketika menyangkut urusan-urusan pengembangan 

profesional. 

1.1.2 Pokok Permasalahan: Bagaimana Merevitalisasi MGMP? 

Guru-guru di Indonesia, terutama untuk mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan 

alam, dikatakan memiliki kapasitas profesional yang lemah (Joni, 2000).  Meski ada sistem 

pelatihan guru dalam jabatan semacam MGMP, namun sistem ini belum dimanfaatkan secara 

maksimal karena berbagai alasan yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian, 

permasalahan yang utama adalah bagaimana merevitalisasi MGMP dengan cara-cara yang 

paling realistis. Oleh karena itu, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Republik 

Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mulai melaksanakan Program 

untuk Penguatan Pelatihan Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan Matematika dan IPA di 

Tingkat Menengah Pertama melalui Program Strengthening In-service Teacher Training of 

Mathematics and Science Education at Junior Secondary Level (SISTTEMS) pada bulan Mei 

2006. Dalam program ini, ditetapkan empat prinsip dalam rangka mereformasi MGMP:  (1) 

pengembangan profesionalisme harus menjadi titik perhatian; (2) frekuensi kegiatan harus 

ditingkatkan (setiap dua minggu); (3) jenis kegiatan harus bersifat lebih praktis dan 

menantang pemikiran (4) sistem yang digunakan harus diubah dari sistem terpusat menjadi 

sistem rumpun atau wilayah. 

1.2 Lesson Study 

Untuk mencapai tujuan merevitalisasi MGMP, diputuskan menggunakan kerangka Lesson 

Study sebagai sebuah instrumen di bawah SISTTEMS. Di sini, akan disajikan gambaran 

singkat mengenai latar belakang Lesson Study.  Lesson Study dimulai di Jepang sekitar tahun 

1870-an (Inagaki and Sato, 1996).  Lesson Study adalah suatu metode analisis kasus pada 

praktik pembelajaran, ditujukan untuk membantu pengembangan profesional para guru dan 

membuka kesempatan bagi mereka untuk saling belajar berdasarkan praktik-praktik nyata di 

tingkat kelas.  Lesson Study dibagi menjadi tiga bagian:  Plan (perencanaan), Do 

(pelaksanaan dan observasi) dan See (refleksi) (Gambar 1.1).  Pada bagian perencanaan, baik 

seorang atau sekelompok guru membuat rencana pembelajaran (lihat 2.4); satu orang guru 

melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana yang telah dibuat dan teman sejawatnya 

mengamati pembelajaran tersebut (2.5); dan mereka merefleksikan pembelajaran yang 

diamati bersama-sama (2.6). 
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*Di dalam dokumen ini, proses di atas disebut “open lesson”. 

Gambar 1.1  Tahap-tahap Lesson Study 

 

Akan ada lebih banyak penjelasan mengenai Lesson Study dalam pedoman ini, terutama 

mengenai apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya dalam Bab 2. 

1.3 SISTTEMS 

Direktorat Depdiknas yang bertanggung jawab untuk SISTTEMS adalah Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), khususnya pada Direktorat 

Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Ditbindiklat). Wilayah-wilayah yang menjadi targetnya 

adalah tiga kabupaten di Pulau Jawa: Sumedang, Pasuruan dan Bantul.  Periode pelaksanaan 

program mulai dari Mei 2006 sampai Oktober 2008.  Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

ditunjukkan dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1  Kegiatan-kegiatan di bawah SISTTEMS 

Periode Dua kali dalam sebulan untuk satu wilayah 

Peserta 

Semua guru Matematika untuk MGMP Matematika dan semua guru 
IPA untuk MGMP IPA di wilayah sasaran 

Para dosen Universitas 

Kepala Sekolah dari sekolah yang mengadakan atau ketempatan 
untuk open lesson dan para pimpinan dinas pendidikan (Pengawas, 
Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi) 

Kegiatan Lesson Study (meliputi tahap plan dan do-see) 

Penanggung- 
jawab 

Dinas Pendidikan dan Ketua Homebase dan Fasilitator MGMP 

Durasi 1 hari/pelatihan atau pertemuan 

MGMP 
Wilayah 

(Mat & IPA) 

Tempat 
Semua sekolah menengah pertama (SMP/MTs) di wilayah kabupaten 
sasaran 

PLAN

DO

SEE

Make a lesson plan

 (Design a lesson)

Teacher conducts a lesson

Other teachers observe it

Teachers reflect on the

lesson together

Menyusun rencana 
pembelajaran 
(Merancang pembelajaran) 

Guru “model” melaksanakan 
pembelajaran, guru-guru lain 
mengamati* 
 

Guru-guru merefleksi 
pembelajaran bersama-sama 
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Periode Dua kali sebulan 

Peserta 

Semua guru di sekolah rintisan (piloting) 

Para dosen pendamping dari Universitas 

Pengawas Sekolah 

Semua pihak terkait lainnya  

Kegiatan 

 Semua guru mata pelajaran mengimplementasikan Lesson Study 

 Melaksanakan Open Lesson dan diskusi dalam setiap bidang studi 

 Semua guru harus melakukan Open Lesson setidaknya sekali 
dalam setahun.  

Penanggung jawab Pimpinan sekolah rintisan 

Durasi 1 hari / pelatihan atau pertemuan 

Lesson Study 
Berbasis 
Sekolah 

Tempat Sekolah-sekolah rintisan 

Periode Setiap 3 bulan sekali 

Peserta 
Fasilitator MGMP, Kepala Sekolah, Pengawas (PMPTK, Dinas 
Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP) 

Penasehat/ 

narsumber 

Tenaga pengajar universitas  

Tim Ahli JICA 

Kegiatan 

 Lokakarya mengenai Lesson Study  

 Menyusun perencanaan pembelajaran, pelaksanaan Open Lesson 
dan refleksi  

Penanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten 

Durasi 2 hari/pelatihan 

Pelatihan 
Fasilitator 

MGMP 

Tempat 
Dinas Pendidikan, di sekolah menengah pertama di wilayah 
kabupaten sasaran secara bergantian 

Periode Setiap 6 bulan sekali 

Peserta 

Semua kepala sekolah di wilayah sasaran 

Dinas Pendidikan 

(LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi) 

Penasehat/ 

narasumber 

Tenaga pengajar universitas  

Tim Ahli JICA 

Kegiatan 
 Ceramah/Lokakarya mengenai Lesson Study  

 Pelaksanaan Open Lesson dan refleksi 

Penanggung jawab Dinas Pendidikan  

Durasi 1 hari / pelatihan 

Pelatihan 
Manajemen 

Sekolah 

Tempat Dinas Pendidikan, atau semua SMP di wilayah kabupaten sasaran 

Periode Setiap 6 bulan sekali 

Peserta 

Fasilitator MGMP, Dinas Pendidikan, tenaga pengajar universitas, 
Kepala Sekolah Koordinator Wilayah 

PMPTK, Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP  

Kegiatan 

 Meninjau kegiatan-kegiatan MGMP 

 Melaporkan hasil-hasil tinjauan  

 Mendapatkan pelajaran berharga untuk kegiatan-kegiatan MGMP 
di semester berikutnya 

Penanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten 

Durasi 1 hari / pertemuan 

Lokakarya 
Evaluasi 
MGMP 

Tempat Dinas Pendidikan , semua sekolah menengah pertama di wilayah 
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kabupaten sasaran 

Periode Setiap 6 bulan 

Peserta 
Dinas Pendidikan , Fasilitator MGMP, Para Kepala Sekolah di 
Wilayah, Para administrator dari Kabupaten/Kota tetangga, Dinas 
Pendidikan  Provinsi, Depdiknas, (LPMP sebagai observer) 

Presentasi/Laporan 
dari: 

Fasilitator MGMP, Para Kepala Sekolah di Wilayah, Dinas 
Pendidikan , tenaga pengajar universitas 

Kegiatan 
Melaporkan hasil-hasil kegiatan MGMP pada periode tersebut 

Melaporkan hasil-hasil Lokakarya Evaluasi 

Penangung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten 

Durasi 1 hari/forum 

MGMP 
Forum 

Tempat 
Dinas Pendidikan, semua sekolah menengah pertama di wilayah 
kabupaten sasaran secara bergantian 

 

1.4 Lesson Study Berbasis MGMP 

Lesson Study berbasis MGMP memiliki dua tujuan.  Tujuan yang pertama adalah agar para 

guru bisa saling belajar dari realita-realita pembelajaran siswa dalam kelas yang nyata:  

mengapa mereka bisa atau tidak bisa belajar dengan baik dalam situasi-situasi tertentu pada 

pembelajaran yang diamati dan bagaimana sebaiknya guru-guru menanggapi situasi-situasi 

semacam itu.  

 

Kedua, oleh karena MGMP adalah perkumpulan guru-guru bidang studi yang sama, tujuan 

penting lainnya adalah memperkuat latar belakang mereka tentang materi pelajaran. 

Kelebihan dan keistimewaan Lesson Study berbasis MGMP adalah mampu mempererat 

pertalian antar guru-guru di sekolah-sekolah yang saling berdekatan. Jika para guru hanya 

mau bekerja sama dengan teman-teman sejawatnya di sekolah yang sama, maka mereka akan 

kesulitan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Di sekolah lain, mungkin saja ada 

guru yang memiliki latar belakang lebih kuat atas satu mata pelajaran atau aspek-aspek 

pedagogis tertentu. Jadi, interaksi dengan guru dari sekolah lain sangat bermanfaat terutama 

bagi guru yang latar belakang pendidikannya “tidak sesuai”, atau yang mengajar mata 

pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Di Indonesia, banyak 

guru yang ditugaskan untuk mengajar berbagai mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar 

belakang pendidikan asli mereka, karena terbatasnya jumlah tenaga pengajar di sekolah.  

Dalam kasus semacam itu, para guru pasti tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam 

kelas dan mereka perlu mendapatkan peluang guna memperkuat kapasitas mereka.  Lesson 

Study berbasis MGMP harus dimanfaatkan semaksimal mungkin guna memberi dukungan 

bagi guru-guru yang semacam itu. 

1.5 Tujuan Pedoman 

Tujuan-tujuan dari Lesson Study berbasis MGMP adalah sebagai berikut: 

 

• Membantu para administrator memperbaiki pengelolaan dan kegiatan MGMP di 

wilayah-wilayah mereka; 

• Membantu para pimpinan sekolah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan MGMP; 
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• Membantu para guru memanfaatkan MGMP dalam pengembangan profesi mereka; dan 

• Membantu semua pihak yang berkepentingan memahami apa yang perlu dilakukan untuk 

memperbaiki MGMP. 

 

Tujuan dari Pedoman ini adalah: 

 

Membantu semua pihak terkait di kabupaten/kota untuk mengklarifikasi hal-hal yang perlu 

dilakukan dalam melaksanakan Lesson Study berbasis MGMP 

 

 



Panduan untuk Lesson Study Berbasis MGMP dan Lesson Study Berbasis Sekolah 

 

7 

Bab 2 LANGKAH-LANGKAH LESSON STUDY BERBASIS MGMP 

 

Bentuk dasar dari Lesson Study berbasis MGMP akan dijelaskan dalam bab ini.  Karenanya, 

bab ini akan dibagi menjadi sembilan bagian. Bagian 2.1 menyajikan penjelasan mengenai 

prosedur pelaksanaan. Kemudian, fokus selanjutnya akan diberikan untuk fasilitator MGMP, 

yang memainkan peranan penting guna mengembangkan Lesson Study di MGMP. Berikutnya, 

pada bagian 2.3, akan ada pembahasan mengenai pengaturan jadwal. Bagian 2.4, 2.5 dan 2.6 

membicarakan tentang langkah-langkah nyata dari Lesson Study:  perencanaan, pelaksanaan 

dan refleksi pembelajaran. Kemudian, akan diberikan penekanan pada pentingnya mengulangi 

putaran ini pada Bagian 2.7. Hal-hal penting dari sudut pandang administratif, seperti 

pemonitoran, evaluasi dan masalah keuangan, akan dibahas dalam Bagian 2.8 dan 2.9. 

2.1 MGMP Tingkat Kecamatan atau Wilayah 

Umumnya, MGMP diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Akan tetapi, 

seperti yang telah disebutkan di atas, ada permasalahan yang sangat pelik yakni terbatasnya 

jumlah peserta serta hasil-hasil kegiatan yang jarang disebarkan kepada guru-guru lainnya. 

Oleh karena itu, MGMP dirombak secara besar-besaran di bawah Program SISTTEMS 

(Gambar 2.1).  Pertimbangan utama dari pembagian ini adalah: 

 

Wilayah sebagai Unit untuk Kegiatan-kegiatan Umum 

Tiap kabupaten dibagi menjadi delapan wilayah. Tujuan dari pembentukan ulang 

(reorganisasi) ini adalah untuk memungkinkan semua guru matematika dan ilmu pengetahuan 

alam bisa berpartisipasi dalam MGMP. Oleh karena itu, MGMP di tingkat wilayah perlu 

ditata ulang, sehingga semua guru bisa dengan mudah menghadirinya.  

 

Frekuensi Penyelenggaran MGMP 

Kegiatan MGMP dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Pada minggu pertama, ketika 

TAHAP I (lihat Tabel 1.1), para peserta akan merancang RPP, dan pada minggu kedua mereka 

melaksanakan dan mengamati pembelajaran yang didasarkan pada rencana yang telah dibuat 

serta merefleksikan hasil dari pembelajaran yang diamati. 

 

Program SISTTEMS memang telah memakai sistem wilayah sebagai unit MGMP, namun hal 

ini bukan sesuatu yang baku. Kecamatan bisa menjadi bentuk alternatif lain sebagai unit  

MGMP, tergantung pada kondisi geografis di wilayahnya. Pejabat pendidikan daerah dan para 

guru harus memilih unit MGMP yang tepat untuk kegiatan-kegiatan mereka. 
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 MGMP saat ini (Kabupaten/Kota) MGMP(wilayah) di dalam SISTTEMS 

Tingkat 
Kabupaten/ 
Kota 
 
 
 
 

  

Tingkat 
Wilayah 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gambar 2.1  Penataan ulang MGMP di bawah SISTTEMS 

2.1.1 Mata Pelajaran 

Meski SISTTEMS membidik mata pelajaran matematika dan IPA; sebenarnya, baik MGMP 

ataupun Lesson Study bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran. Karenanya, pendekatan 

MGMP pada tingkat kecamatan atau wilayah ini juga cocok untuk semua mata pelajaran. 

2.1.2 Guru-guru yang Berpartisipasi 

Unit MGMP dipecah agar jumlah guru yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatannya bisa 

sebanyak mungkin. Untuk itu, semua guru mata pelajaran di wilayah atau kecamatan tersebut 

adalah calon peserta. SISTTEMS menargetkan sebesar 80% guru di tiap wilayah ikut aktif 

dalam kegiatan-kegiatan MGMP berdasarkan rata-rata tahunan. 

2.1.3 Fasilitator MGMP sebagai Pemimpin dan Pemandu 

Kegiatan Lesson Study berbasis MGMP memerlukan seseorang yang dapat secara teknis 

memfasilitasi kegiatan. Itulah peran seorang “Fasilitator MGMP”, yang tugas-tugasnya akan 

dijelaskan secara lebih terperinci pada bagian selanjutnya. 

2.1.4 Koordinator MGMP sebagai Administrator 

Selain Fasilitator MGMP, terdapat seseorang yang dapat melakukan koordinasi antar sekolah 

anggota dan melaksanakan berbagai tugas admnistratif, melakukan pencatatan saat 

perencanaan serta refleksi, dan berhubungan erat dengan para anggota dan lain sebagainya. 

Koordinator MGMP akan memegang tanggung jawab ini, dan mereka akan dipilih dari para 

anggota MGMP wilayah.  

MGMP Kabupaten/Kota 

Guru-guru terpilih saja  

Sekolah 

Sekolah 

Sekolah Sekolah 

Sekolah Sekolah 

-Diseminasi kebijakan, kurikulum, 
atau PP baru 
-Koordinasi berbagai 
permasalahan 

Wilayah 
MGMP 

Sekolah 

 

Setiap guru dapat ikut serta dalam 
pelatihan praktis berbasis Lesson Study 

Sekolah 

 
Sekolah 

Sekolah 

 
Sekola

h 

Sekolah 

 

Wilayah 
MGMP 

Wilayah 
MGMP 

MGMP Kabupaten/Kota  
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2.1.5 Peran Kepala Sekolah 

Ada dua peran utama kepala sekolah, termasuk juga wakil kepala sekolah, dalam kegiatan 

Lesson study berbasis MGMP. 

 

Peran 1: 

Kepala sekolah harus memastikan bahwa para guru bisa menghadiri MGMP. Ia harus 

menyesuaikan beban mengajar dan menanggung biaya transportasi bagi para guru-guru yang 

menghadiri kegiatan MGMP. 

 

Peran 2: 

Kepala sekolah juga harus turut serta dalam pengamatan dan refleksi, setidaknya ketika 

kegiatan MGMP diselenggarakan di sekolahnya sendiri. 

 

Akan tetapi, agar kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bisa memainkan peranan ini, 

mereka harus dapat mengubah persepsi mereka sendiri tentang konsep kepemimpinan yang 

tadinya hanya bersifat administratif, menjadi lebih akademis dan pedagogis. Kepala sekolah 

dan wakil kepala sekolah bertanggung jawab untuk pengembangan profesi para guru guna 

menciptakan sekolah yang lebih baik. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah harus menjadi 

penggerak bagi perubahan pendidikan. Tanpa kepemimpinan dan dukungan mereka, para 

guru akan merasa sulit untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari di MGMP dalam 

pembelajaran mereka sehari-hari. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus senantiasa 

memonitoring dan memotivasi guru untuk selalu memanfaatkan apa yang dipelajari di Lesson 

Study berbasis MGMP dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Selain itu, mereka juga harus 

menghadiri kegiatan MGMP sebagai salah seorang peserta, terlebih bila kegiatan tersebut 

diadakan di sekolah mereka sendiri. Peran moderator dalam kegiatan plan dan refleksi 

haruslah diserahkan pada para fasilitator MGMP. 

 

Di bawah SISTTEMS, Pelatihan Manajemen Sekolah telah dilakukan untuk meningkatkan 

pemahaman kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mengenai pentingnya kegiatan-kegiatan 

MGMP, Lesson Study, peningkatan pembelajaran, dan reformasi sekolah. Dalam pelatihan ini, 

semua kepala sekolah SMP (negeri dan swasta) dan MTs negeri diundang untuk 

berpartisipasi. 

2.1.6 Peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/Kota memiliki dua peran utama dalam mengembangkan 

kegiatan Lesson Study berbasis MGMP. 

 

Peran 1: 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus mendukung pendanaan kegiatan-kegiatan MGMP 

secara berkesinambungan. 

 

Peran 2: 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus secara berkala memonitoring, mengevaluasi, serta 

mendukung kegiatan-kegiatan MGMP dari segi teknis dan administratif. 
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Sama halnya seperti para kepala sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus menyadari 

bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan profesionalisme para guru guna 

meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah mereka. 

2.2 Fasilitator MGMP 

Guna melaksanakan kegiatan-kegiatan MGMP, para fasilitator dengan keahlian yang tinggi 

diperlukan untuk memimpin anggota-anggota MGMP lainnya. Di bawah SISTTEMS, ada 32 

fasilitator, 16 Matematika dan 16 IPA, yang terpilih dari tiap wilayah di tiap kabupaten. 

Sampai saat ini, mereka telah menunjukkan kapasitas yang luar biasa dalam aspek manajerial 

maupun teknis, dan telah menunjukkan peningkatan kapasitas profesional secara signifikan. 

Guna memajukan Lesson Study berbasis MGMP, guru-guru semacam itu sangat berharga. 

Dalam sub-sub bagian berikutnya, ada tiga hal penting yang dibahas: persyaratan, peranan 

dan pemilihan fasilitator. 

2.2.1 Persyaratan 

Kualifikasi untuk fasilitator MGMP bisa dirangkum dalam tiga aspek. 

 

 

Persyaratan 1: 

Fasilitator MGMP harus memiliki pengetahuan dan latar belakang pendidikan yang kuat. Hal 

ini diperlukan mengingat mereka harus membantu memperkuat pemahaman materi para guru, 

terutama para guru yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

 

Persyaratan 2: 

Fasilitator MGMP harus memiliki kapasitas pedagogis yang kuat. Setidaknya, mereka harus 

memiliki minat yang kuat dalam hal ini. 

 

Persyaratan 3: 

Fasilitator MGMP harus mampu memfasilitasi diskusi, baik pada tahap perencanaan 

pembelajaran maupun diskusi refleksi. 

 

 

Memang sulit sekali untuk menemukan seseorang yang sepenuhnya memenuhi persyaratan 

ketiga aspek sejak awal. Akan tetapi, para  kandidat yang prospektif berkesempatan untuk 

menjadi fasilitator MGMP yang handal setelah beberapa tahun jika mereka berusaha dengan 

gigih untuk menjadi seorang pendidik yang baik dan terus saling belajar dari guru-guru 

lainnya melalui MGMP. Selain itu, haruslah dipahami bahwa fasilitator sebaiknya dipilih 

bukan dari kalangan kepala sekolah. 

2.2.2 Peranan Fasilitator MGMP 

Peranan fasilitator MGMP diuraikan sebagai berikut: 
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1. Memandu diskusi dalam sesi perencanaan dan refleksi Lesson Study; 

2. Memberi dukungan teknis dan tambahan pengetahuan materi pada guru-guru sejawat 

melalui Lesson Study berbasis MGMP; 

3. Apabila bisa bekerja sama dengan universitas, fasilitator bertugas untuk berkoordinasi 

dan berkomunikasi dengan para tenaga pengajar universitas untuk urusan-urusan teknis; 

dan 

4. Berkoordinasi dengan koordinator MGMP wilayah, Kepala Sekolah Homebase dan 

Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota. 

 

2.2.3 Seleksi 

Di bawah SISTTEMS, fasilitator MGMP dipilih melalui cara berikut. Di Kabupaten 

Sumedang dan Kabupaten Pasuruan, persyaratan yang diterapkan adalah sebagai berikut; (1) 

latar belakang pendidikan yang setara dengan tingkat S.1, (2) kemampuan kepemimpinan 

yang baik, dan (3) kompetensi TI. Di Kabupaten Bantul, para guru di tiap wilayah memilih 

fasilitator mereka sendiri. Bagaimanapun juga, para fasilitator telah dilatih secara ekstensif di 

ketiga kabupaten. Seperti yang terlihat, tidak ada cara yang baku untuk memilih fasilitator 

MGMP. Anda bisa melakukan pemungutan suara di MGMP, berkonsultasi dengan Dinas 

Pendidikan , atau meminta Dinas Pendidikan yang memilih. Pilihlah cara yang paling sesuai 

dengan kondisi-kondisi anda sendiri. 

2.3 Pengaturan Jadwal 

2.3.1 Hari MGMP 

Tiap kabupaten/kota menentukan “hari MGMP” yang resmi. Pada hari tersebut, para guru 

mata pelajaran yang telah ditentukan (yang ber-MGMP) dijadwalkan untuk tidak mengajar 

(hari kosong), guna mencurahkan waktu demi pengembangan profesional mereka. “Hari 

MGMP” harus digunakan untuk Lesson Study berbasis MGMP juga. Di bawah SISTTEMS, 

misalnya, “hari MGMP Matematika” ditetapkan pada hari Rabu di Sumedang. Sedangkan di 

Pasuruan dan Bantul MGMP dilaksanakan pada hari Kamis. Di semua kabupaten tersebut, 

Sabtu ditetapkan sebagai “hari MGMP IPA”. 

2.3.2 Jadwal Standar Plan, Do dan See 

Jadwal kegiatan MGMP dapat dibedakan berdasarkan tahapan perkembangan dari segi 

kualitas praktik. Tabel 2.1 menunjukkan suatu contoh kegiatan-kegiatan: 

Tabel 2.1  Kegiatan-kegiatan menurut Tahapan Perkembangan  

Periode Aktivitas Kriteria 

Pendahuluan 

Langkah I  

Plan sekali dari dua pertemuan (sekali dalam 

sebulan) 

Do See sekali dari dua pertemuan (sekali 

dalam sebulan) 
 
 

Dari permulaan sampai sekitar 
satu tahun berikutnya  
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Contoh: 

Kamis minggu pertama Plan saja 

Kamis minggu ketiga Do See 

   

Pengembangan 
(Langkah II) 

Plan: Dirancang oleh tiap guru 
Do+See:  setiap waktu 
 
Contoh: 

Kamis minggu pertama Do See 

Kamis minggu ketiga Do See 

   

Satu tahun setelah permulaan 
Lesson Study berbasis MGMP 
 
 

 

2.3.3 Bagaimana Menghindari Benturan Jadwal  

Ketika kegiatan MGMP diselenggarakan di tingkat kecamatan atau wilayah, benturan jadwal 

tidak boleh terjadi karena sumber daya manusia yang jumlahnya terbatas harus dapat 

dimobilisasi semaksimal mungkin secara serentak. 

 

Dalam kasus SISTTEMS, kabupaten dibagi menjadi delapan wilayah terlebih dahulu. 

Delapan wilayah ini lebih selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok: kelompok A dan 

kelompok B. Diatur sedemikian rupa agar keempat wilayah di kelompok A dan keempat 

wilayah di kelompok B melaksanakan MGMP secara bergantian tiap minggunya. Yaitu, 

secara berturut-turut, guru-guru di kelompok A melaksanakan kegiatan MGMP pada minggu 

ke-1 dan ke-3 dalam satu bulan, sedangkan mereka yang di kelompok B pada minggu ke-2 

dan ke-4 (Tabel 2.2). Dengan cara ini, mereka bisa secara sistematis memobilisasi sumber 

daya manusia (pengawas, dosen-dosen universitas, dan lain-lain) tanpa menguras tenaga 

mereka. 

Tabel 2.2  Contoh Jadwal dalam Membagi Wilayah menjadi 2 Kelompok  

 Minggu ke-1 Minggu ke-2 Minggu ke-3 Minggu ke-4 

Mat ○ - ○ - Kelompok A 

(Wilayah 1, 2,3,4  IPA ○ - ○ - 

Mat - ○ - ○ Kelompok B 

Wilayah 5, 6,7,8  IPA - ○ - ○ 

Keterangan: ○ = pertemuan Lesson Study berbasis MGMP , - = tidak ada pertemuan MGMP 

 

Benturan dalam pelaksanaan Lesson Study berbasis MGMP juga bisa terjadi di tingkat 

sekolah. Jika guru-guru matematika harus mengajar pada hari MGMP matematika, mereka 

tidak akan bisa mengikuti kegiatan MGMP. Guna mencegah terjadinya hal ini, di bawah 

SISTTEMS, para kepala sekolah telah diminta untuk memodifikasi jadwal sekolah mereka 

agar para guru bisa berpartisipasi dalam MGMP. Para kepala sekolah telah bekerja sama 

untuk melakukan hal itu. Akan tetapi, masih ada saja guru-guru yang harus mengajar pada 

hari MGMP terutama untuk sekolah-sekolah kecil atau para guru bantu (paruh-waktu). Untuk 

mengatasi masalah ini, jika memungkinkan dan tepat, Dinas Pendidikan kabupaten/Kota 

diharapkan untuk menghitung partisipasi guru dalam kegiatan MGMP sebagai “jam 
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mengajar”. 

2.4 Plan 

Bagian ini sampai bagian 2.6 menjelaskan tiga siklus konkrit dari Lesson Study, “Plan”, “Do” 

dan “See”. Beberapa hal sebagai tahapan pertama dari Lesson Study: apa yang direncanakan; 

bagaimana merencanakan; siapa yang merencanakan; pemilihan guru buka-kelas; persiapan 

untuk Open Lesson; dan kebutuhan akan dukungan teknis. Hal-hal yang penting dalam 

perencanaan dicantumkan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3  Hal-hal yang Perlu Dipersiapkan dalam Perencanaan 

Hal-hal yang 
akan 

dipersiapkan 

Jumlah yang 
Diperlukan 

Penjelasan 
dalam Pedoman 

Pelaksana 
Periode 

Persiapan 

RPP Jumlah pengamat 
2.4.1 Guru buka-kelas 

Sebelum Open 
Lesson 

LKS Jumlah pengamat 
dan siswa secara 
keseluruhan 

2.4.1 Guru buka-kelas 
Sebelum Open 

Lesson 

Peralatan 
Percobaan 

Jumlah kelompok 
-- Guru buka-kelas 

Sebelum Open 
Lesson 

Denah Tempat 
Duduk 

Jumlah pengamat 
2.5.2 

Fasilitator 
Koordinator 

Sebelum Open 
Lesson 

Kartu Identitas 
Kelompok 

Jumlah kelompok 
2.5.2 Guru buka-kelas 

Sebelum Open 
Lesson 

Lembar 
Pengamatan 

Jumlah pengamat 
2.5.3 

Fasilitator 
Koordinator 

Sebelum Open 
Lesson 

Daftar Peserta Daftar pengamat 
-- 

Fasilitator 
Koordinator 

Sebelum/pada 
hari Open 
Lesson  
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2.4.1 Apa yang Direncanakan 

Langkah Pertama 

 

Tabel 2.4 (Alur Rancangan 

Pembelajaran) adalah suatu 

rangkuman strategi dasar dalam 

proses belajar mengajar, sebagai 

rancangan yang ditentukan untuk 

suatu Open Lesson. Setelah 

mencermati kedua Tabel tersebut, 

diskusi mengenai persiapan RPP 

dan LKS akan menjadi lebih 

mudah. Sebaiknya gaya proses 

belajar mengajar diubah menjadi 

seperti yang dijelaskan di bawah 

ini. Namun, gaya ini harus 

diterapkan dengan cermat, 

tergantung pada topik dan tujuan 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Prinsip-prinsip of Reformasi Pembelajaran 

 

Pemanfaatan Kerja Kelompok 

 

Agar menjadi lebih bersifat konkrit, penyusunan kelompok belajar menjadi semakin penting. 

Kelompok belajar terdiri atas tiga sampai empat siswa. Tujuannya adalah untuk mencapai 

pembelajaran yang lebih tinggi dari pembelajaran “kapur dan ceramah”. Dalam pendekatan 

seluruh-kelas dimana seorang guru menyampaikan ceramah satu-arah dari awal sampai akhir 

pelajaran, para siswa tidak dapat bertanya mengenai apa yang belum mereka pahami. Oleh 

karena itu, mereka kehilangan minat pada pelajaran dan pemahaman mereka tetap berada 

Penggunaan Topik/Materi yang 

konkrit 
Pemanfaatan Dialog 

 

Pemanfaatan Kerja 

Kelompok 

KOTAK1: Menciptakan Pembelajaran untuk 
membelajarkan siswa 

 
Dalam perencanaan, biasanya guru di Indonesia lebih 

menekankan pada persiapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Dengan kata lain, mereka 

menganggap bahwa begitu mereka menyusun informasi ke 

dalam format tersebut, mereka telah merencanakan suatu 

pembelajaran. 

Akan tetapi, seperti yang dikemukakan oleh Bransford dan 

lain-lain. (2000), Agar para siswa belajar secara mendalam dan 

penuh makna, ada tiga aspek yang harus dapat dipenuhi. 

Pertama, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam 

mengenai materi yang diajarkan. Kedua, mereka harus memiliki 

kemampuan untuk menduga situasi pembelajaran yang riil 

(Shulman, 1986). Dan yang ketiga? Banyak guru di Indonesia, 

dan kemungkinan besar semua tenaga pengajar universitas, 

memiliki berbagai pengetahuan mengenai “model mengajar” 

tertentu yang penuh dengan “langkah” atau “format”. 

Sebenarnya, kemampuan untuk memperkirakan situasi 

pembelajaran yang riil merupakan konsep yang lebih penting 

daripada “model-model” khusus tersebut. Dalam kaitannya 

dengan pengetahuan isi materi, para guru harus memikirkan 

tentang “tugas-tugas apa yang akan diberikan” atau 

“pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diberikan pada para 

siswa”. Kemudian, mereka juga harus memikirkan tentang 

“bagian-bagian mana yang bisa dengan mudah dipahami oleh 

para siswa” atau “sebaliknya, bagian-bagian mana yang mungkin 

sulit untuk mereka pahami”. Guru harus memiliki pengetahuan 

akan pemahaman awal para siswa. 



Panduan untuk Lesson Study Berbasis MGMP dan Lesson Study Berbasis Sekolah 

 

15 

pada tingkat yang rendah. Jadi, guru harus memberi kesempatan bagi para siswa untuk saling 

berinteraksi mengenai permasalahan atau pertanyaan-pertanyaaan mereka. 

 

Ada banyak pembelajaran yang menekankan pada kerja kooperatif dalam kelompok. Hal ini 

bisa dilanjutkan. Selanjutnya, sebaiknya para siswa diberi kesempatan guna memeriksa hasil 

kegiatan kelompok dan saling bertanya mengenai bagian yang sulit dipahami. Karena, para 

siswa yang kemampuannya lebih tinggi biasanya mendominasi pengerjaan tugas, sehingga 

anggota kelompok yang lainnya memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Kegiatan 

kelompok tidak bertujuan untuk menelurkan “hasil kerja sebagai satu kelompok”. Namun 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman setiap siswa. 

 

Penggunaan Materi/Topik yang Konkrit 

Materi yang “konkrit’ tidak selalu berupa “materi yang ada di sekitar siswa”, namun bisa 

berupa model yang dapat dikuasai dan dikerjakan oleh para siswa, sebagaimana yang 

ditunjukkan dalam sub-bagian di bawah ini. Tujuan yang terpenting adalah agar ide dan 

pemikiran siswa menjadi konkrit. 

 

Penggunaan Dialog 

Siswa harus diberi kesempatan untuk saling bertukar gagasan. Jadi siswa tidak hanya sekedar 

“melaporkan” di akhir pelajaran. Agar setiap siswa bisa paham, mereka harus mendengarkan 

siswa lainnya, memikirkan kembali gagasan-gagasan mereka dan saling berdialog. Segala 

tindakan semacam itu bersumber dari pertanyaan dalam benak mereka dan keberanian untuk 

mengemukakan pertanyaan semacam itu kepada siswa lainnya. 

 

Banyak guru yang berpikir bahwa arti konsep penggunaan dialog hanyalah “pemanfaatan 

kelompok” semata. Akan tetapi, sebenarnya dialog adalah konsultasi antar siswa, 

perbandingan antara ide-ide sebelumnya dan ide-ide sekarang dalam diri siswa itu sendiri, 

dialog di dalam lingkup satu kelas (Gambar 2.3). Dengan kata lain, para guru harus 

melakukan berbagai upaya agar para siswa berkesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas 

perorangan atau berdiskusi dengan seluruh kelas yang sifatnya dialogis. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Pengembangan Dialog 

Dialog 

Individu 

Dialog 

Kelompok 

Dialog 

Seluruh kelas 
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Akan tetapi, dalam banyak kesempatan, kecuali para siswa “elit atau pintar” yang jumlahnya 

sangat terbatas, sebagian besar siswa cenderung diam dan membisu, enggan mengemukakan 

gagasan-gagasan mereka sendiri. Guna mengatasi situasi semacam itu, para guru harus bisa 

memfasilitasi diskusi. Lesson Study akan menjadi kesempatan yang bagus bagi para guru guna 

melatih diri mereka sendiri dengan keterampilan ini, melalui pengamatan dan refleksi. 

Rincian mengenai hal ini akan dijelaskan dalam sub-bagian berikutnya. 
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Pedoman Pelaksanaan MGMP Berpola Lesson Study 
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Upaya-upaya semacam ini juga harus dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Open Lesson 

tidak bertujuan untuk “menciptakan sesuatu yang istimewa”. Upaya semacam ini, yaitu 

mempertimbangkan suatu pelajaran secara cermat sebelum pelaksanaanya atau 

memperkenalkan ketiga prinsip reformasi pembelajaran, bisa berfungsi dengan baik setelah 

mengakumulasi pengalaman dan praktik sehari-hari. 

 

(1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sebagian besar hal-hal yang perlu dimasukkan dalam RPP akan dijelaskan dalam pembahasan 

pada Tabel 2.5. Guru bisa memasukkan informasi yang diperlukan ke dalam bagian-bagian 

yang ditetapkan di RPP. Format RPP bisa berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah 

lainnya, harus mengacu pada ketentuan Dinas Pendidikan di wilayah tersebut. Guru-guru bisa 

mengikuti cara penulisan yang diwajibkan oleh daerah masing-masing. 

 

(2) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Hal penting kedua yang perlu direncanakan adalah LKS. Guru-guru di Indonesia cenderung 

memberi LKS dengan prosedur yang ditentukan secara kaku untuk memecahkan soal-soal 

yang diberikan. Pertanyaannya biasanya berjumlah tujuh sampai delapan soal, terkadang 

bahkan lebih (lihat Gambar 2.4). 

 

Di SISTTEMS, salah seorang pakar dari Jepang (mantan kepala sekolah dan guru sekolah 

menengah pertama) memberi contoh pembelajaran (matematika) di Indonesia pada tahun 

2008.  Topik saat itu adalah “pola bilangan”. Si ahli tersebut mempersiapkan sebuah LKS 

yang sangat sederhana, yang sangat berbeda dengan yang umumnya digunakan di Indonesia. 

Tentu saja, tidak ada niatan untuk memaksakan LKS jenis ini dalam setiap pelajaran. Akan 

tetapi, tujuan dari guru tersebut dalam pembelajaran materi ini adalah agar para siswa 

mempelajari penalaran matematis yang mendalam, dan eksplorasi beliau menghasilkan LKS 

yang sederhana ini. 

 

Meski para guru di Indonesia mencoba untuk mengadakan pembelajaran yang bersifat 

eksploratoris, LKS yang digunakan seringkali menekankan pada penerapan prosedur yang 

ditetapkan oleh guru guna diikuti para siswa.  Akibatnya, para siswa hanya bisa dan harus 

menghitung serta mengisi titik-titik. Di sisi lain contoh yang dipersiapkan oleh Ahli Jepang 

tersebut memberi kesempatan bagi para siswa untuk bergulat dengan permasalahan dan 

menggunakan semua pengetahuan serta wawasan yang mereka miliki, karena LKS tersebut 

bersifat “abstrak”. Guna menyusun pembelajaran yang eksploratori, persiapan LKS yang 

“tidak terlalu kaku” semacam itu sangatlah penting. 

 

Pendekatan dalam pembelajaran terdiri dari dua jenis; pendekatan “mendalam” dan 

pendekatan “dangkal” (Anderson, 1995).  Stigler dan Stevenson (1991) membandingkan 

kelas-kelas di tingkat SD di AS, Jepang dan Taiwan, untuk menemukan alasan di balik 

rendahnya prestasi para siswa di Amerika dalam mata pelajaran matematika bila 

dibandingkan dengan yang lainnya. Penelitian ini memicu munculnya minat terhadap Lesson 

Study di negara-negara maju, seperti AS. Perbandingan yang mereka buat diterapkan untuk 

membedakan pendekatan “mendalam” dengan pendekatan “dangkal” dalam Tabel 2.5. 
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Gambar 2.4  Perbedaan dalam LKS 
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Gambar 2.4  (Lanjutan) 
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Tabel 2.5  Perbandingan antara Pendekatan Dangkal dan Pendekatan Mendalam  

Pendekatan dangkal Pendekatan Mendalam 

Memperhatikan prosedur tugas dan hafalan Menggali ide secara lebih mendalam 
Memahami topik secara fleksibel 

Tugas bagi para siswa di Amerika biasanya 
berbentuk soal hitungan untuk latihan 
menerapkan algoritma. Akibatnya, skor prestasi 
aritmatika siswa Amerika lebih rendah daripada 
siswa Jepang dan Taiwan. 

Tugas di kelas Jepang dan Taiwan berupa satu 
persoalan rumit, mengajak anak untuk 
tenggelam dalam berpikir mengenai hubungan 
konseptual, bukan sekedar penerapan yang 
sifatnya prosedural. 

Sumber: Dipersiapkan oleh Para Penulis, berdasarkan Anderson (1995) serta Stigler dan Stevenson (1991). 

 

Para guru harus menahan diri untuk tidak menyampaikan semua pengetahuan atau ide pada 

LKSnya, jika mereka berharap agar siswa bisa belajar secara mendalam. Mereka juga harus 

menghindari LKS yang penuh dengan tuntunan langkah yang terperinci. Guru-guru 

sebaliknya harus lebih selektif dalam merumuskan pertanyaan dan membatasi jumlah 

pertanyaan atau tugas sampai tiga nomor saja. Para guru harus memikirkan secara mendalam 

mengenai apa yang perlu diberikan dalam LKS guna merangsang penalaran para siswa. 

2.4.2 Bagaimana Merencanakan 

Dengan menggunakan tabel-tabel di atas, guru-guru harus menjelaskan (1) apa yang harus 

mereka ketahui; (2) tugas-tugas apakah yang harus digunakan untuk memancing minat siswa 

sambil tetap membuka kesempatan bagi para siswa untuk memikirkan topik secara 

mendalam; dan (3) pengetahuan dasar apa yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki para 

siswa. 

2.4.3 Siapa yang Merencanakan 

Ada dua cara perencanaan yang dapat ditempuh. 

 

Siapa yang Merencanakan 1 (Cara I): 

Suatu pembelajaran direncanakan melalui pembahasan bersama di antara para peserta mulai 

dari awal sampai akhir. Fasilitator MGMP bisa memulai diskusi, dengan mengucapkan “Apa 

yang harus kita lakukan untuk pelajaran dengan topik ini? Apa yang kita ketahui atau tidak 

ketahui?...” Jadi, RPP adalah hasil bersama dari semua peserta yang hadir. 

 

Siapa yang Merencanakan 2 (Cara II): 

Seorang guru buka-kelas membuat konsep RPP terlebih dahulu dan selanjutnya memberi 

kesempatan bagi para peserta lain mengkaji konsep tersebut. Sebagai contoh, seorang guru 

buka-kelas bisa mengawali diskusi dengan teman sejawat yang lain dengan mengatakan, “Ini 

adalah konsep RPP saya. Tujuannya adalah...” 

 

Banyak guru yang mungkin lebih memilih cara pertama. Akan tetapi, guru-guru di wilayah 

cakupan SISTTEMS telah mulai mempraktikkan cara yang kedua. Ini karena mereka telah 

menyadari bahwa mereka harus menghargai hak guru buka-kelas untuk menyusun 

pembelajaran dengan caranya sendiri. Memang benar, pada cara yang pertama, para guru bisa, 

mendapatkan berbagai pengetahuan dan masukan dari sesama guru lainnya dan menghargai 
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tanggung jawab bersama. Akan tetapi, ada resiko pada cara yang pertama, yaitu tak 

seorangpun yang mengemban tanggung jawab atau mengakui hak kepemilikan “RPP yang 

disusun bersama”. Sebaliknya, cara yang kedua selalu bisa mengklarifikasikan hak 

kepemilikan RPP, serta memperkuat kapasitas masing-masing guru untuk merancang 

pembelajarannya sendiri. 

2.4.4 Pemilihan Guru Buka-Kelas 

Pemilihan guru buka-kelas bergantung pada siapa yang merencanakan seperti yang telah 

dibahas dalam sub-bagian sebelumnya. Apabila pembahasan RPP dilakukan terlebih dahulu, 

maka pemilihan guru buka-kelas harus dilakukan sesudahnya. Sebaliknya, jika para guru 

lebih memilih untuk membuat konsep RPP sendiri, maka pertama-tama mereka harus 

memutuskan giliran siapa yang menjadi guru buka-kelas. Namun, sekali lagi, para guru 

diharapkan untuk bisa melaksanakan cara yang terakhir ini di masa mendatang. Rangkuman 

sub-bagian 2.4.3 and dan sub-bagian ini ditunjukkan dalam Tabel 2.6. 

Tabel 2.6  Cara-cara untuk Merencanakan Open Lesson 

Cara 
Bagaimana 

merencanakan 

Bagaimana 
memutuskan 

guru 
buka-kelas 

Kelebihan dan kelemahan Jangka waktu 

CARA I Perencanaan 
bersama 

Setelah 
perencanaan 

• Kelebihan: mudah untuk 
saling berkonsultasi  

• Kelemahan: sulit untuk 
mengakui hak kepemilikan 
atas pembelajaran yang telah 
direncanakan 

Setelah permulaan 
program sampai 
sekitar satu tahun 
berikutnya 

CARA II Penyusunan 
konsep oleh 
guru 
buka-kelas 
dulu, kemudian 
diberi masukan 
oleh para 
peserta 

Sebelum 
perencanaan 

• Kelebihan:  
hak-kepemilikan atas 
pembelajaran model mereka 

• kelemahan: kesempatan 
untuk berkonsultasi dengan 
para anggota lain belum 
tentu tersedia 

Satu tahun setelah 
permulaan Lesson 
Study berbasis 
MGMP 

 

2.4.5 Persiapan untuk Open Lesson 

(1) Pemilihan kelas 

 

Hal Penting: 

Kelas untuk pengamatan harus merupakan kelas yang memang diajar oleh guru buka-kelas 

setiap harinya. 

 

Kelas yang diamati harus merupakan kelas yang memang diajar oleh guru buka-kelas 

sehari-harinya. Berdasarkan laporan, sayangnya, masih ada sejumlah guru yang memilih kelas 

yang tidak diajar oleh guru buka-kelas sebagai kelas yang dibuka. Pemilihan semacam itu 
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harus dihindari karena guru tidak mengenal para siswanya secara dekat, sehingga guru akan 

mengalami kesulitan untuk merespon beraneka ragam situasi secara efektif. 

 

Ada juga guru yang tidak mengikut-sertakan siswa yang lemah dalam kelas yang dibuka. Hal 

semacam ini sangat keliru dan harus dihindari. Karena memang inilah salah satu tujuan dari 

Lesson Study: agar guru bisa mengeksplorasi jenis-jenis tugas yang menarik minat dan 

menginspirasi siswa-siswa semacam ini. Menyisihkan siswa berprestasi rendah dari kelas 

yang dibuka bukan merupakan inti dari Lesson Study. Sebaliknya, keberadaan siswa semacam 

itu sangatlah penting untuk memahami realita pembelajaran para siswa seperti yang 

dikemukakan pada bagian berikut ini. 

 

Tabel 2.7 Rangkuman alasan mengapa menyisihkan satu kelompok siswa harus dihindari. 

Tabel 2.7  Pemilihan Kelas untuk Pengamatan 

Kasus Kelas  Alasan 

Kelas yang berbeda 
dengan yang diajar 
sehari-hari 

 Kurangnya pengetahuan guru buka-kelas mengenai 
siswa 

 Kesulitan dalam memberikan respon secara efektif 
terhadap para siswa 

Tidak tepat 

Menyisihkan mereka 
yang prestasinya 
rendah 

 Melanggar hak belajar para siswa yang disisihkan 

 Minat para siswa dan permasalahan mereka tidak 
tampak  

 Tidak bisa mempelajari respon guru atas siswa 

Tepat 
Kelas sehari-hari 
seperti apa adanya 

 Kesempatan untuk mempelajari cara guru buka-kelas 
menangani pelajaran sehari-hari 

 Perencanaan yang realistis untuk Open Lesson 

 

(2) Pembentukan Kelompok-kelompok Siswa 

 

Bila ada 4 siswa dalam satu kelompok, pembagian yang lebih tepat adalah 2 siswa putra dan 2 

siswa putri, dan pola tempat duduk mereka harus dibuat menyilang, seperti yang ditunjukkan 

dalam Gambar 2.5. Bila instruksi diberikan dengan tepat, tiap siswa akan memiliki 

kesempatan besar untuk memperoleh pemahaman yang merata, melalui pengelompokan 

berdasarkan jenis kelamin campuran daripada kelompok satu gender. 

 

Akan tetapi, karena adanya aturan agama, sebagian guru mungkin merasa enggan untuk 

langsung membentuk kelompok yang terdiri atas gender campuran. Kalau demikian halnya, 

maka disarankan untuk mulai dengan kelompok satu gender dulu. Setelah terbiasa dengan 

kegiatan-kegiatan kelompok, mereka bisa membentuk kelompok gender-campuran secara 

Hal Penting: 

Jumlah yang tepat untuk  para siswa dalam satu kelompok adalah 3 sampai 4 orang. Jika 

jumlahnya lebih dari 5 orang, maka mungkin akan terlalu banyak. Dalam kelompok besar, 

umumnya tampak bahwa sebagian besar siswa tidak bisa terlibat dalam kegiatan dan makin 

kehilangan konsentrasi. Perlu diupayakan agar jumlah siswa putra dan putri seimbang dalam 

tiap kelompok. 
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bertahap. 

 

 

Gambar 2.5  Contoh Membentuk Kelompok Menyilang dengan Meja yang Berat  

 

Beralih ke pengaturan meja, meja yang di miliki berbagai sekolah kadang terlalu besar dan 

berat untuk membentuk kelompok. Bila demikian, sebaiknya mencari pola pengaturan meja 

yang tidak merepotkan para siswa untuk mengangkat meja. Dengan penataan semacam itu, 

para siswa bisa berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan kelompok. 

 

Satu solusi sederhana adalah meminta sebagian siswa berbalik agar saling berhadapan dengan 

siswa lain dalam kelompoknya, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.5. Para siswa di 

satu baris tidak memutar meja mereka, namun hanya memutar kursi mereka (di sebelah 

kanan) agar saling berhadapan dengan anggota-anggota kelompok mereka (di sebelah kiri). 

Meja-mejanya memang berat tapi cukup besar untuk mendukung kerja kelompok. Selain itu, 

para siswa juga bisa lebih dekat. 

 

(3) Tujuan Kerja Kelompok 

 

Hal Penting: 

Tujuan kerja kelompok adalah memberi kesempatan bagi para siswa yang kurang 

memahami untuk mengajukan pertanyaan dan memperdalam pemahaman mereka. Para 

siswa yang mendapat pertanyaan dari temannya tersebut juga bisa memperdalam 

pemahaman mereka dengan memberi penjelasan kepada teman-temannya yang lain. 

 

Tujuan dari kerja kelompok adalah agar siswa berpikir dan memahami secara mendalam 

melalui dialog. Sebagian guru salah mengartikan bahwa mereka harus meminta siswa 

menyampaikan presentasi pada akhir kerja kelompok. Pemikiran ini keliru. Selama tujuan 
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pembelajaran tercapai, presentasi siswa tidak selalu menjadi satu kewajiban. Dalam kerja 

kelompok, biasanya hanya sebagian siswa mendominasi peralatan percobaan. Guna 

menghindari situasi semacam itu, disarankan untuk mempersiapkan peralatan bagi tiap siswa 

atau memfasilitasi partisipasi setiap siswa dalam proses percobaan. 

 

(4) Mengembangkan Alat Bantu Ajar 

 

Hal Penting: 

Sebaiknya LKS yang berisi “langkah-tertuntun” yang “terperinci” yang didasarkan pada 

pendekatan dangkal, dihindari dalam pembelajaran yang bersifat eksploratori. 

 

Agar pembelajaran bersifat eksploratori, LKS harus mengandung sedikit pertanyaan namun 

memaksa siswa untuk berpikir secara mendalam. Selain LKS, sejumlah bahan yang lebih 

konkrit juga perlu digunakan untuk meningkatkan penalaran siswa. Bahan-bahan tersebut bisa 

berupa materi nyata yang diambil dari konteks kehidupan. Akan tetapi, bahan-bahan tersebut 

tidak hanya terbatas untuk “hal yang asli dan nyata”, namun bisa berupa model atau peralatan 

(Gambar 2.6). Karakteristik dari model atau peralatan yang ditunjukkan di sini adalah 

sederhana, bermuatan lokal namun mampu mengembangkan penalaran para siswa menjadi 

konkrit. Kertas lipat banyak tersedia di toko-toko buku di Indonesia. Kaca pembesar dan 

kertas karbon juga tersedia. Model yang ditunjukkan pada gambar paling kanan adalah buatan 

tangan para siswa sendiri, terbuat dari sedotan. Hal yang paling penting adalah terus mencoba 

cara demi cara, untuk memperbaiki situasi. 

 

Upaya-upaya semacam ini juga harus dilakukan di kelas sehari-hari. Tujuan dari Open Lesson 

bukanlah untuk “menciptakan sesuatu yang istimewa”. 

 

 

  
Kertas lipat sangat mudah didapatkan di toko buku di Indonesia. Kaca pembesar dan kertas karbon juga 

mudah ditemukan. Model yang terlihat di gambar pojok kanan merupakan hasil kerja siswa sendiri, terbuat 

dari sedotan. 

Gambar 2.6  Beragam Alat bantu ajar 
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(5) Gladi bersih 

 

Hal Penting: 

Apabila para guru memaksa para siswa berlatih apa yang akan mereka katakan dalam kelas 

yang dibuka dan untuk “tampil” di depan “pengamat”, maka tidak akan ada yang bisa 

dipelajari oleh para pengamat dari pelajaran semacam itu. 

 

Wajar bila seorang guru merasa takut ditertawakan oleh teman-teman sejawatnya: “Oh, 

kemampuannya begitu rendah” “Dia bodoh sekali bukan?” – pernyataan ini tak terhindarkan 

apabila yang dicari dalam Open Lesson hanyalah kesempurnaan. Pada beberapa kasus yang 

sangat ekstrem, para guru bahkan memaksa para siswa untuk menghafal apa yang akan 

mereka katakan dalam kelas yang dibuka dan untuk “tampil” di depan “pengamat”. 

Sayangnya, hampir tidak ada satu halpun yang bisa dipelajari oleh para pengamat dari 

pembelajaran yang semacam itu. Pembelajaran sehari-hari yang tak sempurna jauh lebih 

bernilai bagi para pengamat. Apabila para siswa tidak dapat belajar, tidak apa-apa. 

Pembelajaran semacam itu sangatlah penting karena para guru bisa belajar banyak hal. 

 

Memang wajar kalau seorang guru merasa perlu untuk mencoba RPPnya terlebih dahulu. 

“Apakah RPP saya cocok dengan realita di kelas? Apakah tugas-tugasnya tepat untuk para 

siswa?. Apabila mereka memiliki kekhawatiran seperti di atas, mereka bisa mencoba RPPnya 

sebelum kelas dibuka. Akan tetapi, mereka harus mengajar kelas yang berbeda untuk praktik; 

mereka tidak boleh mengajar kelas yang sama untuk “gladi bersih”. Jika mereka ingin 

mempraktikkan RPP di kelas yang akan diamati, maka dalam Open Lesson mereka harus 

melakukan beberapa perubahan atau perbaikan yang dipelajari dari uji coba sebelumnya. 

Sebagai contoh, apabila para siswa dihadapkan dengan beberapa hal yang sulit dipahami, guru 

tersebut harus memusatkan perhatiannya pada bagian-bagian yang menyusahkan ini dalam 

Open Lesson. 

2.4.6 Kebutuhan akan Dukungan Teknis 

Lesson Study pada intinya adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh para guru sendiri. 

Guru-guru bisa belajar banyak dari sesama guru lainnya. Fasilitator MGMP akan memimpin 

pembelajaran timbal-balik ini terutama dalam perencanaan dan refleksi. 

 

Dalam berbagai aspek pembelajaran, konsultasi dengan teman-teman sejawat adalah hal yang 

penting dan vital. Seperti yang terbukti dalam SISTTEMS, pengembangan RPP dan LKS 

secara kolektif adalah satu cara yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan profesi guru. Membantu orang lain tentu saja akan bermanfaat bagi mereka yang 

memberi bantuan. Saling membantu juga bisa menumbuhkan kolegialitas di antara para 

peserta. Jadi, dalam tahap perencanaan, para peserta harus secara aktif saling memberi 

dukungan. 

 

Meskipun demikian, dukungan teknis oleh ahli dari pihak luar sangat bermanfaat utamanya 

dalam tahap-tahap awal Lesson Study berbasis MGMP. Ini dikarenakan sejumlah guru 
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memiliki kepercayaan diri yang rendah akan pengetahuan mereka terhadap materi atau 

keterampilan dalam merancang pembelajaran. Para pakar dari pihak luar, terutama para dosen 

universitas, sangat diterima di MGMP dari sudut pandang para guru tersebut. 

2.5 Do (Pelaksanaan) 

2.5.1 Apa yang harus Dilakukan:  Open Lesson dan Pengamatan 

Hal Penting: 

Para pengamat harus berdiri di posisi-posisi dimana mereka bisa melihat wajah para siswa. 

Karena tujuan Lesson Study adalah untuk belajar dari realita pembelajaran siswa. 

 

Sub-bagian ini akan diawali dengan suatu perbandingan dari dua gambar yang ditunjukkan di 

bawah ini (Gambar 2.7). Gambar-gambar ini diambil pada satu pembelajaran yang sama. 

Apakah perbedaan dari kedua gambar tersebut? Pada gambar di sebelah kiri, kita melihat 

wajah dan badan guru serta kepala dan punggung para siswa. Pada gambar sebelah kanan, kita 

bisa melihat wajah dan tubuh para siswa dari depan. Apakah perbedaan diantara kedua adegan 

ini terlihat jelas? Mengapa para pengamat harus memperhatikan mengenai di mana mereka 

harus berdiri di dalam kelas? Dalam mengamati suatu pembelajaran, apa implikasi dari 

pandangan yang berbeda? 

 

  
Hanya terlihat wajah dan tubuh guru, kepala dan 

punggung siswa. 

Bagian depan wajah dan tubuh siswa bisa terlihat. 

Gambar 2.7  Perbedaan Pandangan dari Posisi Berdiri 

 

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Lesson Study adalah belajar dari realita 

pembelajaran siswa. Pembelajaran adalah satu bentuk perilaku dan komunikasi manusia. 

Guna belajar dari perilaku dan komunikasi manusia, apakah yang kita butuhkan? Jawabannya 

adalah pengamatan yang cermat. Menurut sebuah penelitian, komunikasi non-verbal 

menyusun sampai 60% dari semua komunikasi manusia (Birdwistel, 1970). Komunikasi 

non-verbal yang umum adalah ekspresi wajah dan gerak tubuh. Guna mengamati pesan-pesan 

non-verbal dari para siswa semacam itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengamati 

para siswa dari depan. Dari gambar sebelah kiri di atas, kita hanya bisa mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan gurunya. Bukan berarti bahwa mengamati guru atau 



Panduan untuk Lesson Study Berbasis MGMP dan Lesson Study Berbasis Sekolah 

 

28 

tindakan guru tidak berguna. Maksud kami di sini adalah bahwa pengajaran guru harus selalu 

dianalisis berdasarkan realita belajar. Kalau tidak, Lesson Study akan menjadi hal yang sia-sia 

untuk dilakukan. Para peserta cenderung selesai hanya dengan membicarakan tentang 

“metode mengajar” mereka saja. Ini sama sekali tidak bermanfaat. 

 

Karenanya, para pengamat harus secara cermat memutuskan di mana mereka harus berdiri 

dalam suatu kelas yang dibuka untuk melakukan pengamatan. Perhatikanlah Gambar 2.8. 

Posisi tempat berdiri yang paling tepat bagi para pengamat adalah titik A ataupun B. Pada 

kedua titik ini, para pengamat bisa dengan jelas melihat semua siswa dari depan. 

 

Jadi dalam mengamati kelas yang dibuka, pengamat sebaiknya memilih posisi berdiri dengan 

cermat. Silahkan amati gambar 2.8. Posisi berdiri yang paling tepat dan baik untuk 

mengamati kelas yang dibuka adalah posisi A atau B.  Pada posisi ini, para pengamat dapat 

dengan jelas mengamati seluruh siswa dari depan. Akan tetapi, tentu saja tidak semua 

observer dapat berdiri di posisi ini. Oleh sebab itu, observer yang lain harus dapat mengamati 

pembelajaran setidaknya dari sisi-sisi kelas. Namun pada suatu saat, misalnya ketika siswa 

sedang kerja kelompok, para observer berpindah posisi dan mendekat siswa di 

kelompok-kelompok. 

 

Gambar 2.8  Pengamatan dari depan kelas 

2.5.2 Cara melaksanakan (1):  Persiapan Kelas 

Hal penting: 
Sebaiknya antara tempat duduk siswa dengan dinding sisi kanan dan kiri kelas diberi jarak 

yang cukup luas demi kenyamanan para pengamat. Guru buka-kelas atau teman sejawat 

menyiapkan lembar denah tempat duduk yang mencatumkan nama para siswa bagi para 

pengamat. 

 

 
AAAA    

BBBB    
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Jumlah peserta dalam kegiatan MGMP 

berpola Lesson Study berkisar antara 

kurang dari sepuluh sampai puluhan orang, 

terkadang bahkan mencapai 70 sampai 80 

orang. Bila jumlah pengamat sangat besar, 

maka sebaiknya kita menyediakan tempat 

berdiri bagi mereka dalam kelas. Jangan 

sampai para pengamat tidak dapat 

memasuki kelas karena adanya  

pengaturan tempat duduk siswa yang 

hanya menyisakan ruang sempit bagi para 

pengamat. Biasanya para pengamat yang 

mengamati dari luar kelas cenderung 

kehilangan minat dalam mengamati dan 

kemudian mulai mengobrol dengan 

pengamat lain. Meski pada prinsipnya 

tidak ada yang perlu disiapkan secara khusus bagi para pengamat dalam Lesson Study, hal 

tersebut di atas merupakan suatu pengecualian. Setidaknya, para pengamat disediakan ruang 

berdiri di kanan kiri dalam kelas. Bila mungkin, sebaiknya tempat duduk siswa diatur secara 

lebih berdekatan dari biasanya. 

 

Sebaiknya bapak/ibu guru buka-kelas atau teman sejawatnya menyiapkan denah tempat 

duduk siswa yang mencantumkan nama para siswa. Hal ini akan sangat berguna bagi para 

pengamat dalam mengenali tiap siswa ketika mereka membuat catatan dan merefleksi tentang 

kelas yang diamati. Dalam refleksi, para pengamat harus menyampaikan komentar yang 

berdasar pada fakta pembelajaran siswa. Hal tersebut akan lebih mudah bila mereka 

mengetahui nama siswa yang dimaksud. Mereka juga akan jauh lebih terbantu bila tiap 

kelompok kerja siswa memiliki nama atau nomor kelompok yang di letakkan di atas meja 

masing-masing. 

2.5.3 Cara melaksanakan (2):  Lembar Pengamatan 

Hal penting: 
Para observer pemula sebaiknya menggunakan lembar pengamatan. 

 

Para guru diharapkan untuk membuat catatan ketika mengamati kelas yang dibuka. Pada 

tahap awal Lesson Study, sebaiknya seluruh pengamat menggunakan lembar pengamatan yang 

sama untuk mencatat temuan-temuan. Hal ini akan sangat berguna ketika melakukan 

pengamatan serta refleksi karena akan menarik perhatian mereka pada hal-hal yang penting. 

Sebenarnya tidak ada bentuk standar untuk lembar pengamatan. Namun dalam SISTTEMS, 

para pakar Indonesia telah mengembangkan sejumlah tipe lembar pengamatan. Tabel 2.8 

merangkum bagaimana proses perkembangan serta kelebihan dan kelemahan dari lembar 

pengamatan yang dimaksud. Seluruh lembar pengamatan tersedia dalam lampiran 

KOTAK2: Komentar yang biasanya 

disampaikan para pengamat pemula 
“Apakah para siswa tidak merasa grogi atau terganggu 

bila kita berdiri di depan kelas?” Bahkan ada yang 

mengatakan, “Kita harus bersembunyi dibalik tirai 

atau menggunakan sistem CCTV untuk mengamati 

kelas dari ruang lain!” 

Jawabannya adalah “Tidak”. Di saat siswa sudah 

tenggelam dalam kegiatan mereka, mereka pasti akan 

mengacuhkan para pengamat. Sebabnya, kegiatan 

kelas lebih menarik bagi mereka. Bila para siswa tetap 

memandangi para pengamat, maka artinya pelajaran 

tersebut membosankan. Tentu saja para pengamat 

akan bersifat mengganggu, bila bertingkah laku secara 

tidak patut atau tidak menghormati guru maupun 

siswa. 
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Tabel 2.8  Evolusi Lembar Pengamatan 

Tahap 
perkembangan 

Indikator utama Kelebihan  dan Kelemahan Lampiran 

Langkah I 

(Sejak awal 
pelaksanaan 
sampai 1.5 
tahun 
kemudian) 

• Kapan siswa mulai 
berkonsentrasi dalam 
pembelajaran 

• Kapan siswa berhenti 
berkonsentrasi dalam  
pembelajaran 

• Pelajaran yang dipetik para 
pengamat dari kelas yang 
dibuka 

• Sebagai latihan yang paling 
sesuai dalam mengamati 
siswa 

• Adanya kecenderungan 
untuk menjawab 
pertanyaan tersebut secara 
dangkal 

• Sulit untuk memperdalam 
diskusi 

Lembar 
Pengamatan 
di SISTTEMS 
(1) 

LANGKAH II 

(Sejak 1.5 
tahun setelah 
pelaksanaan 
sampai saat 
ini) 

• Interaksi antara siswa dengan 
siswa 

• Interaksi antara siswa dengan 
guru 

• Interaksi antara siswa dengan 
materi 

• Interaksi antara siswa dengan 
sumber belajar 

• Interaksi antara siswa dengan 
lingkungan 

• Siswa yang kurang aktif 

• Dimensi berlapis untuk 
memahami interaksi 

• Menciptakan pengamatan 
yang bersifat tematik  

• Sudut pandang 
pengamatan menjadi 
terbatas 

• Lemahnya sudut pandang 
pada kualitas pembelajaran  

Lembar 
Pengamatan 
di SISTTEMS 
(2) 

Langkah ke 
depan 

• Menambah indikator pada 
kualitas pembelajaran pada 
langkah II 

• Setiap wilayah atau sekolah 
dibebaskan untuk memilih cara 
mereka sendiri 

  

 

2.5.4 Apa yang diamati dalam Open Lesson 

Hal Penting:  
Dalam kelas yang dibuka, ada dua hal utama yang perlu diamati: 1) Apakah setiap siswa 

benar-benar mengikuti pembelajaran dan 2) kualitas pembelajaran siswa. 

 

Pada saat mengamati suatu pelajaran, pertama, pengamat harus memperhatikan apakah ada 

siswa yang terlihat kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, dan mengapa dia seperti itu. 

Informasi yang berkenaan dengan hal ini harus dicatat dalam lembar pengamatan seperti yang 

telah ditunjukkan di atas. 

 

Perhatikan Gambar 2.9.  Tampaknya para siswa tersebut tidak dapat belajar. Faktor apa 

sajakah yang ada dibalik adegan ini? Apakah para siswa tersebut kesulitan dalam memahami 

materi, atau apakah mereka telah selesai mengerjakan tugas? Apa yang dilakukan para siswa 

lain? Apa mereka kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman? Bagaimana hubungan 

mereka dengan siswa lain di luar kelompok ini? Apa yang dilakukan guru pada saat itu? 
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Paragraf di atas merupakan contoh-contoh pertanyaan yang harus muncul dan dijawab ketika 

mengamati pelajaran. Sebaiknya anda tidak hanya sekedar mencatat fakta-fakta yang diamati. 

Usahakan agar anda bisa mendalami fakta-fakta tersebut dan memikirkan alasan-alasan 

dibaliknya. 

 

Hal penting lain yang harus anda perhatikan adalah kualitas pembelajaran. Misalnya, bila 

anda sedang melihat sebuah kelas yang sangat aktif, yaitu saat para siswa mengerjakan LKS 

atau menguji coba tugas tertentu. Kelas tersebut terlihat baik-baik saja. Akan tetapi, Anda 

perlu bertanya: Apakah kelas ini menjamin pemahaman dan pembelajaran siswa dengan baik? 

Tidakkah tugas tersebut terlalu mudah bagi para siswa? Apakah LKS tersebut bisa mencapai 

tujuan pembelajaran? Apakah percobaan yang dirancang sungguh-sungguh dapat membantu 

para siswa untuk memahami topik tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan 

kualitas pembelajaran. Para pengamat harus mengajukan pertanyaan tersebut dalam 

pengamatan mereka. 

 

 

Gambar 2.9  Sebuah adegan dalam pelajaran 

2.5.5 Beberapa aturan dasar bagi para pengamat 

Hal penting: 
Pengamat harus menjaga ketenangan dan tidak ribut mulai dari awal sampai akhir pelajaran. 

Pengamat harus berada dalam ruang kelas ketika mengamati siswa. 

Pengamat harus menahan diri untuk tidak mengajari ataupun berbicara kepada siswa ketika 

mengamati pelajaran. 

Pengamat diharapkan dapat memetik pelajaran berharga dari kelas yang mereka amati serta 

menerapkannya di kelas masing-masing. 

 

Prinsip dasarnya adalah, pengamat harus menghormati siswa, guru buka-kelas, serta proses 

belajar mengajar. Bila mereka tidak menghormati hal ini, maka Lesson Study tidak akan 

membawa manfaat apapun. 

 

Pengamat harus menjaga ketenangan. Biasanya orang senang mengobrol sambil 

berbisik-bisik bahkan dalam acara resmi. Akan tetapi, hal seperti ini bisa mengganggu 
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pembelajaran yang diamati karena akan menarik perhatian siswa sehingga memecahkan 

konsentrasi mereka. 

 

Seringkali, ada beberapa pengamat yang lebih memilih untuk berada di luar kelas. Bila 

mereka terus berdiri di luar kelas, mereka tidak akan dapat mengamati setiap siswa. Mereka 

juga tidak akan bisa mendengarkan suara siswa ketika sedang mengerjakan tugas kelompok. 

 

Pengamat dilarang keras untuk berbicara atau mengajari siswa ketika mengamati pelajaran. 

Memang bisa dimengerti bila pengamat merasa tergelitik untuk mengajukan pertanyaan atau 

memberi petunjuk kepada anak-anak ketika mengamati pelajaran. Namun, mereka tidak boleh 

melakukan itu. Bila pengamat berbicara kepada mereka, siswa akan terpaksa menghentikan 

kegiatan belajarnya hanya untuk menjawab, atau mungkin mengubah pemikiran mereka. Hal 

ini tidak akan membantu mereka untuk mengembangkan pendapat mereka sendiri. Jangan 

mengganggu siswa. Bahkan bila siswa tidak bisa memahami suatu pelajaran, pengamat bisa 

belajar banyak dari kejadian nyata tersebut. 

 

Pada setiap pengamatan, para pengamat harus mampu memetik pelajaran berharga yang 

berguna demi memperbaiki pengajaran mereka sehari-hari. Inilah yang dimaksudkan dengan 

‘belajar dari pengamatan’. Ilmu yang berguna tidak hanya berasal dari pelajaran yang 

sangatlah baik saja. Para pengamat tentu dapat memperoleh wawasan yang bermanfaat dari 

kelemahan atau kesulitan yang terjadi pada pelajaran yang diamati. Para pengamat sebaiknya 

jangan hanya bertindak sebagai ‘penonton’ atau ‘penilai yang dangkal’, namun terus berusaha 

menjaga ‘perilaku belajar’ dalam benak masing-masing. 

2.5.6 Hal Penting yang Harus Diingat oleh Guru Buka-Kelas 

Hal Penting: 
Guru buka-kelas harus berusaha mengubah cara mengajarnya dalam menyampaikan ilmu: 

yaitu, dari yang bersifat pengajaran kelas (klasikal) menjadi suatu pembelajaran yang 

sifatnya mengeksplorasi (tergantung pada topik yang diajarkan) 

 

Pertama, guru buka-kelas harus mengubah konsep dalam mengajar sebelum melakukan Open 

Lesson: Mengajar bukan hanya mentransfer ilmu dari guru kepada siswa, namun untuk 

membantu siswa mengeksplorasi lingkaran ilmu dan untuk memahaminya. 

 

Di SMP-SMP Indonesia, para guru lebih cenderung menyampaikan pelajaran melalui 

ceramah kelas saja. Di kelas semacam ini, biasanya hanya sejumlah kecil siswa yang memberi 

respon secara aktif atas pertanyaan guru. Sebaliknya, para siswa yang lambat dalam 

memahami pelajaran cenderung untuk hanya duduk dan diam. Memang mereka masih bisa 

mengikuti bagian awal pelajaran, namun, tanpa menyampaikan sepatah kata pun, secara 

perlahan-perlahan mereka tidak lagi bisa berkonsentrasi pada bagian akhir pelajaran. 

 

Ada berbagai macam siswa dalam kelas: ada yang bisa memecahkan masalah dan ada yang 

tidak, ada yang peka terhadap berbagai hal dan ada yang tidak, ada yang bisa menyimak 

temannya dengan seksama dan ada yang tidak. Dalam sebuah kelas, selalu terdapat perbedaan 

antar siswa dalam berbagai hal. 
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Biasanya, dalam sebuah kelas ada tiga lapisan siswa: siswa yang sangat memahami materi 

buku bacaan serta penjelasan guru (lapisan A); siswa yang memahami sebagian dari hal 

tersebut di atas (lapisan B); serta siswa yang hanya memahami sebagian kecil saja (lapisan C). 

Ada beberapa anak lapisan C yang kemudian akan benar-benar tersisih dari lingkaran belajar 

(lapisan D), bila guru serta siswa lainnya tidak memberi perhatian kepada mereka (Gambar 

2.10. Berbagai perbedaan dan kesenjangan selalu muncul dalam kelas. Maka dari itu, seorang 

guru-lah yang berkewajiban untuk mengenali perbedaan dan kesenjangan yang ada, serta 

menemukan cara untuk menghilangkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10  Lapisan Siswa dalam Kelas dan Tingkat Tugas 

 

Salah satu cara adalah dengan memberi tugas yang tingkatannya rendah. Bila guru memberi 

tugas yang mudah, tentu saja seluruh siswa akan mencapai tujuan pembelajaran (jump = 

melompat). Bila pertimbangannya adalah pemahaman seluruh siswa, maka cara ini 

menciptakan “kesetaraan”, yang menghapuskan perbedaan atau kesenjangan antara siswa. 

Namun, siswa lapisan A dan lapisan B tidak akan memperoleh pembelajaran dari hal ini. 

Pendekatan ini tidak mengandung “kualitas pembelajaran”. 

 

Cara lain adalah guru memberi penjelasan secara terperinci dan memberi petunjuk tentang 

cara mengerjakan sesuatu selangkah demi selangkah. Sayangnya, metode ini terbelenggu pada 

tingkat instruksi yang disampaikan oleh guru: jenis seperti ini memang sesuai untuk tingkat 

penyerapan ilmu. Akan tetapi, belajar tidak hanya terbatas pada penyerapan ilmu, tapi juga 

meliputi “pemahaman arti suatu ilmu”. Agar bisa meraih hal ini, pemikiran yang lebih 

mendalam sangat diperlukan. 

 

Tidak satupun dari metode tersebut di atas bisa menghapus kesenjangan yang ada. Pelajaran 

yang bersifat klasikal tidak mampu menghapus kesulitan yang dihadapi para siswa lapisan C 

dalam memahami pelajaran. Maka dari itu, sebaiknya jenis pembelajaran perlu diubah dari 

model ceramah oleh guru menjadi sebuah pembelajaran yang bisa memberi kesempatan bagi 

 Tugas Tingkat Tinggi 
 

Tugas Tingkat Rendah 

A 

B 

C D 

A 

B 
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siswa untuk menggali, berpikir, dan memecahkan masalah. Untuk itu, guru perlu menyisipkan 

ketiga elemen berikut di setiap pelajaran: 

 

 

1. kegiatan individu: jenis kegiatan atau tugas apapun 

2. kegiatan kelompok: saling bertukar ide dan pendapat 

3. berbagi pendapat: menyampaikan beragam ide dan menelaah ide mereka masing-masing 

 

 

Pembelajaran bersifat problem solving ini terdiri atas “pertanyaan-eksplorasi-pengungkapan” 

yang melibatkan komunikasi dengan teman sebaya. Dalam pembelajaran sebagai suatu 

komunikasi, siswa tidak hanya memperoleh ilmu akan tetapi juga memperkuat hubungan 

afektif. 

2.6 See (Refleksi) 

2.6.1 Melihat Apa:  Refleksi 

Bagian ini akan membahas langkah “See”. Hal ini merupakan bagian terpenting dalam Lesson 

Study, meski banyak orang yang menganggapnya tidak begitu penting. Sub-bab berikut akan 

membahas mengenai hal ini secara lebih terperinci. Sebagai tambahan, tuntunan khusus untuk 

refleksi yang dikembangkan oleh UM telah dilampirkan sebagai referensi yang sangat 

berguna. 

2.6.2 Bagaimana Melaksanakan Refleksi: Tidak Menyerang 

Hal Penting: 
Pengamat harus berusaha menghindari memberikan kritikan yang bersifat tajam atau pedas 

terhadap guru buka-kelas. Untuk itu, dalam refleksi, mereka sebaiknya mengawali komentar 

dengan menyampaikan gambaran atau bukti kenyataan yang bersifat konkrit. 

 

Permasalahan yang muncul dalam pelajaran 

dapat dengan mudah dikenali. Namun, setiap 

pengamat perlu bercermin pada diri sendiri 

apakah dirinya sudah benar-benar terbebas 

dari permasalahan yang sama atau tidak. 

Kemungkinan besar, ia juga memiliki masalah 

atau gejala-gejala yang sama dalam 

pengajaran masing-masing. 

 

Namun, para pengamat tidak boleh 

mendiamkan masalah atau kesulitan yang 

teramati dalam pelajaran. Sebaliknya, mereka 

harus berusaha untuk memperdalam 

masalah-masalah yang diketemukan dalam 

pengamatan. 

 

KOTAK 3:  Hal-hal dalam refleksi 

 

Para pengamat cenderung mengakhiri komentar 

mereka dengan menyampaikan, “Ini karena 

mereka merasa bosan” atau Mereka tidak 

mengerti”. Hal ini sebenarnya masih kurang. 

Mereka seharusnya bertanya lebih lanjut 

“Mengapa mereka menjadi bosan?” atau 

“Mengapa mereka tidak mengerti?” Tidak 

mengapa bila mereka tidak mampu menjawab hal 

ini seketika itu juga. Mereka bisa terus berusaha 

mencari jawabnya secara bersama-sama dalam 

refleksi. Para pengamat sebaiknya mengangkat isu 

ini kepada guru-guru lain dan membahas masalah 

tersebut bersama-sama. 
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Untuk itu, refleksi harus dimulai dengan mengacu pada kenyataan atau bukti-bukti yang 

ditemukan oleh pengamat dalam pengamatan. Kenyataan serta bukti adalah fakta-fakta yang 

disadari oleh pengamat ketika kelas dibuka. Dalam menyampaikan komentar, sebaiknya 

mereka memulainya dengan menggambarkan kenyataan dari pembelajaran serta 

permasalahan siswa. Setelah itu, mereka bisa mulai menganalisis dan menunjukkan 

sebab-sebab apa saja yang telah mereka perkirakan. Beralih pada situasi yang ditunjukkan 

Gambar 2.10, misalnya, seorang pengamat mungkin menyatakan, “saya melihat bahwa para 

siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Mereka meletakkan kepala mereka di atas meja dan 

menurut saya mungkin hal ini disebabkan oleh…” 

 

Bagaimana cara menyampaikan komentar (Contoh) 

 

• Siswa A (Edi) terlihat XXX ketika/ selama YYY.  Mungkin karena ZZZ terlalu ***, 

Saya kira. 

• Siswa B (Awan) melakukan XXX ketika guru meminta YYY.  Saya kira karena ZZZ 

sedikit ***. 

• Di Kelompok C, para siswa tidak melakukan YYY.  Mungkin karena *** ZZZ. 

 

Contoh kata yang sesuai untuk menggantikan XXX: “bosan”, “melamun”, “bingung”, 

“senang”, “sedih”, “tidak mengerti”… 

Contoh kata yang sesuai untuk menggantikan YYY: “ketika guru sedang menjelaskan”, 

“percobaan”, “memecahkan masalah di LKS”… 

Contoh kata yang sesuai untuk menggantikan ZZZ: alat bantu ajar, LKS, media, anggota 

kelompok, guru buka-kelas, dan lain-lain… 

Contoh kata yang sesuai untuk menggantikan ***: “hanya ada satu”, “tidak jelas”, “terlalu 

jauh dari posisinya”, “tidak terdengar”, “tidak bisa 

berbicara”, “tidak dapat dimengerti”… 

 

 

Ada satu hal lagi yang perlu diingat. Seperti yang tersebut di atas, para guru cenderung 

menghadapi situasi sulit yang sama dalam kelas sehari-hari mereka. Ketika mereka menyadari 

jenis permasalahan apapun, mereka harus melakukan kilas balik terhadap pengalaman 

pribadinya. Sebaiknya mereka mengajukan pertanyaan berikut pada diri masing-masing, 

“Apakah ada siswa yang seperti itu di kelas saya? Tidakkah saya telah mengalami situasi 

semacam ini? Apa yang terjadi saat itu? Lalu, apa yang akan terjadi di sini? Apakah sama atau 

berbeda? Mengapa? Hal ini bukan merupakan persaingan antara para pengamat dengan guru 

buka-kelas. Namun, pembandingan seperti ini akan membantu meningkatkan kemampuan 

mereka untuk menganalisis alasan-alasan dibalik berbagai kesulitan yang akan terjadi di kelas 

masing-masing. Bila para pengamat dapat dengan tepat memperdalam analisis mereka pada 

faktor-faktor penyebab, mereka akan mampu mencegah terjadinya situasi semacam itu lagi di 

kelasnya. 
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2.6.3 Bagaimana Melaksanakan Refleksi (2):  Moderator 

Hal Penting: 

Fasilitator harus menjadi moderator dalam refleksi, kecuali ia sendiri saat itu berperan 

sebagai guru buka-kelas. Tugas terpenting seorang moderator adalah menghidupkan diskusi 

antar peserta. 

 

Apakah para peserta saling mendengarkan? 

Moderator harus selalu menyadari apakah para peserta saling mendengar atau tidak. Setinggi 

apapun kualitas komentar yang disampaikan oleh tiap peserta, tidak akan bermakna bila tidak 

ada seorangpun yang mendengarkan. Bila peserta mulai ‘hanya melaporkan’ atau ‘hanya 

mempresentasikan’ tentang catatan mereka dari lembar pengamatan, moderator harus mulai 

‘menjembatani’ atau ‘menghubungkan’ satu komentar dengan komentar lain. Dengan begitu, 

mereka akan mulai ‘saling mendengar’ secara alamiah. 

 

Apakah para peserta menyampaikan analisis setelah menunjukkan bukti-bukti? 

Moderator harus melihat apakah setelah peserta memberi ‘bukti-bukti’, mereka 

melanjutkannya dengan analisis. Bila tidak, moderator harus mengajukan beberapa 

pertanyaan lanjutan seperti, “Mengapa?” atau “Ada contoh kasus?” Misalnya, bila seorang 

peserta memberi komentar, “Saya rasa Anda harus mengajar dengan lebih baik. Anda harus 

melakukan ini, ini dan itu, … kemudian moderator bisa menginterupsi dengan menanyakan, 

“Mengapa Anda berpikir demikian? Saya rasa pasti Anda pernah mengalami situasi dengan 

siswa yang serupa sehingga mengakibatkan Anda berpikir demikian. Bisakah Anda 

memulainya dengan menyampaikan fakta-fakta yang telah anda ketemukan? Dapatkah Anda 

memberi beberapa contoh kejadian yang Anda lihat pada siswa? 

 

Moderator tidak perlu merangkum atau menyimpulkan diskusi dalam refleksi 

Moderator tidak usah “merangkum” atau “menyimpulkan” diskusi. Karena hal ini memakan 

waktu, waktu tersebut akan jauh lebih bermakna dengan meminta peserta untuk 

menyampaikan pendapat lagi. Mungkin menyederhanakan diskusi dalam refleksi terasa 

sangat menggoda, namun hal ini sebenarnya memiliki resiko yang besar. Karena rangkuman 

biasanya dapat menyesatkan para guru dengan hanya memperhatikan aspek-aspek tertentu, 

sementara aspek lain teracuhkan. Lebih parahnya, mereka biasanya percaya bahwa 

rangkuman moderator merupakan “jawaban yang benar dan optimal” sehingga mereka 

membuang beragam pilihan lain yang sebenarnya masih terbuka lebar. 

 

Apakah sebagian besar peserta menyampaikan komentar? 

Moderator harus memperhatikan apakah sebagian besar peserta telah menyampaikan 

pemikiran masing-masing. Diskusi sering didominasi oleh peserta yang suaranya keras saja 

atau yang suka berbicara. Namun, tiap orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan 

sesuatu, dan terkadang, guru yang pendiam mungkin memiliki ide atau pendapat yang sangat 

bermakna. Peran moderator adalah memberi kesempatan bagi guru semacam ini untuk 

mengungkapkan pemikirannya. Dalam penyampaian pendapat, jangan sampai terjadi 

diskiriminasi antar guru yang disebabkan oleh faktor pengalaman, usia, jenis kelamin, 

maupun status. 
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Satu hal lagi yang perlu ditambahkan. Karena refleksi merupakan bagian terpenting dari 

Lesson Study, kita harus menyediakan waktu yang cukup untuk bagian ini. Di program 

SISTTEMS, ada refleksi yang hanya berlangsung selama 30 menit, karena peserta tidak 

memahami manfaat dan pentingnya refleksi. Memang manfaat refleksi tergantung pada 

kualitas diskusi, bukan lama diskusi. Akan tetapi, biasanya kualitas diksusi di kegiatan 

MGMP semacam di atas terbilang rendah, karena mereka tidak mengerti makna refleksi. 

Untuk menghindari rendahnya kualitas diskusi dalam refleksi, moderator harus memimpin 

diskusi dengan cakap dan terampil. 

2.6.4 Apa yang Perlu Diungkapkan Saat Refleksi 

Seperti yang sudah sering disebutkan di atas bahwa pengamat perlu memberi komentar 

berdasarkan pada bukti-bukti ketika menyampaikan pendapat atau pernyataan dalam refleksi. 

Sebaiknya komentar diawali dengan deskripsi mengenai situasi tertentu. Kemudian 

dilanjutkan dengan analisis faktor penyebab seperti, gaya atau pendekatan mengajar, respon 

guru, LKS, pertanyaan dan tugas, dan lain-lain. Satu contoh komentar pada situasi Gambar 

2.9 tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Jenis Komentar Contoh Komentar yang akan Diberikan dalam Sesi Refleksi 

Bagian 
pembuktian 

Di bagian akhir pelajaran, Dedi dan Joko meletakkan kepala mereka di atas 
meja. Terlihat jelas bahwa mereka merasa lelah dan bosan dengan pelajaran. 

Bagian Analisis Saat itu, Pak Eko, guru buka-kelas, hanya berbicara dengan Yudi yang tengah 
melaporkan jawaban kelompoknya. Komunikasi saat itu hanya terjadi antar 
individu, dan tampaknya tidak melibatkan seluruh siswa. Pada saat kerja 
kelompok, Dedi dan Joko tampak kesulitan untuk memahami bagaimana 
memecahkan masalah. Selain menghadapi kesulitan tersebut, mereka 
sepertinya merasa tersisihkan dari proses pembelajaran. Sehingga, mereka 
menjadi mengantuk atau malas untuk mengikuti pelajaran. Saya juga pernah 
mengalami situasi yang sama. Saya biasanya lupa memperhatikan siswa lain 
selain anak yang sedang presentasi. Baiklah, saya rasa kita harus…(berlanjut) 

Catatan: Seluruh nama yang dicantumkan adalah fiksi 

 

2.6.5 Perlunya Nasehat dan Bimbingan Teknis 

Seperti yang telah disampaikan sebelumya, Lesson Study merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh para guru sendiri. Guru dapat belajar banyak dari temannya. Para fasilitator MGMP 

adalah ujung tombak kegiatan saling belajar dalam sesi perencanaan dan refleksi. Namun 

bimbingan teknis dari para pakar bisa menjadi sangat berguna apalagi dalam sesi refleksi. 

Komentar mereka dalam refleksi dapat menjadi contoh yang tepat tentang apa yang perlu 

diamati ketika kelas dibuka, apa yang perlu disampaikan saat refleksi, bagaimana 

mengungkapkan pemikiran mereka serta bagaimana bisa memberi sumbangsih ketika 

mengikuti refleksi. Para peserta lain bisa mempelajari dasar-dasar tersebut dari komentar 

pakar yang memenuhi syarat. Sebenarnya, ini merupakan satu-satunya jalan bagi guru peserta 

untuk belajar dan meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan Lesson 

Study yang pada akhirnya, meningkatkan pelajaran di kelas masing-masing. 
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2.7 Mengulang Plan-Do-See (merencanakan – melaksanakan – melihat kembali) Demi 

Pembelajaran yang Lebih Baik 

2.7.1 Belajar dari orang lain 

Hal Penting:: 

Dalam mengamati siswa, pengamat harus selalu ingat mengapa mereka berada dalam 

keadaan ini. Inti refleksi adalah saling mendengarkan. 

 

Sudah menjadi suatu konsensus internasional bahwa belajar dari orang atau guru lain, sangat 

berguna untuk mengembangkan kemampuan profesi guru. Belajar dalam hal ini harus 

didasarkan pada kegiatan saling mengamati dan merefleksi. Sejalan dengan pemikiran ini, 

MGMP akan diorganisasi ulang dan direvitalisasi dengan memanfaatkan Lesson Study. Pada 

kelas yang dibuka, pengamat diharapkan untuk tidak hanya sekedar mengamati situasi 

pembelajaran, tetapi juga untuk menganalisis penyebab suatu fenomena. Oleh karena itu, 

menyimak komentar guru-guru lain dalam refleksi sangatlah penting. Refleksi adalah forum 

dialog antara para guru peserta, dan setiap guru diharapkan untuk tidak hanya sekedar 

menyampaikan pendapatnya semata. 

 

Anda juga bisa belajar dari MGMP wilayah lain. Untuk itu, sebaiknya anda menyediakan 

suatu kesempatan khusus untuk mengajak seluruh MGMP wilayah atau kecamatan berkumpul 

guna bertukar kemajuan serta permasalahan yang dihadapi. Dalam SISTTEMS, Workshop 

Evaluasi MGMP diadakan setiap enam bulan sekali. Untuk rinciannya, silahkan lihat sub 

bagian 2.8.3. 

2.7.2 Belajar Sambil Melakukan 

Hal Penting: 

Lesson Study berorientasi pada proses, bukan merupakan kegiatan yang megah, dan 

membutuhkan usaha berkesinambungan. Namun, ilmu yang diperoleh tidak akan pernah 

terlupakan. 

 

Seperti yang anda pahami, tidak setiap orang mampu mengamati dan menganalisis realita 

pembelajaran siswa sejak pengalaman pertama. Hanya sejumlah kecil orang yang mampu 

mengadakan pengamatan mendalam ketika pertama kali mengambil bagian dalam kegiatan 

Lesson Study. Namun, sejalan dengan waktu dan pengulangan proses plan-do-see, makin 

besar jumlah guru yang mampu menjadi pengamat handal. Learning by doing adalah 

satu-satunya jalan bagi siapapun untuk menjadi ahli Lesson Study. Tidak terdapat teori atau 

metode baku untuk melaksanakan Lesson Study. Terus berusaha melaksanakan dan 

memperoleh pengalaman sebanyak-banyaknya merupakan satu-satunya jalan untuk 

meningkatkan kualitas Lesson Study dan mutu pembelajaran. 

 

Perlu ditekankan di sini, Lesson Study merupakan suatu proses jangka panjang dan 

membutuhkan usaha berkesinambungan. Lesson Study sama sekali tidak megah maupun 

mendebarkan. Ada anggapan umum bahwa gaya mengajar tidak akan bisa berubah dalam 

sekejap mata. Tapi sebenarnya bisa. Tentu saja praktik pengajaran baru dapat berubah sejalan 
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dengan waktu melalui berbagai uji coba, kegagalan, serta refleksi, dan juga belajar dari orang 

lain. Bila guru berhenti melaksanakan Lesson Study karena mereka sudah merasa puas, maka 

Lesson Study tidak bisa membawa manfaat yang besar. Memahami suatu realita dalam Lesson 

Study tidaklah gampang. Agar para guru berhasil menguasai kemampuan ini, Lesson Study 

berbasis MGMP sebaiknya terus dilanjutkan hingga setidaknya tiga tahun atau baiknya 

sepuluh tahun lagi. Dalam jangka waktu selama itu, pasti pada akhirnya guru akan memahami 

manfaat dari melaksanakan Lesson Study tanpa kenal lelah, selama dilaksanakan dengan tepat. 

2.7.3 Tahap Perkembangan Lesson Study 

Dengan mengacu pada pengalaman SISTTEMS, Lesson Study mungkin akan melewati 

sejumlah tahap perkembangan. Kempat aspek yang mengalami perkembangan dalam Lesson 

Study: perencanaan pembelajaran, Open Lesson, pengamatan, dan penyampaian pendapat. 

Ciri-ciri tiap tahap digambarkan pada Tabel 2.9. 

 

Tabel 2.9 Tahap Perkembangan Lesson Study di SISTTEMS 

Tahap 
Perencanaan 
pembelajaran 

Open Lesson Pengamatan 
Penyampaian 

pendapat 

Tahap 
I 

 Anggota MGMP 
menyusun RPP 
dan LKS 
bersama-sama 

 Kemudian 
memilih guru 
buka-kelas 
sebagai 
perwakilan 
MGMP. 

 Guru buka-kelas 
mengajar 
pelajaran sesuai 
dengan RPP 
yang disusun 
bersama. 

 Para pengamat 
dibagi menjadi 
beberapa 
kelompok untuk 
mengamati 
kelompok siswa 
tertentu 

 Dalam refleksi, 
perwakilan 
kelompok 
menyampaikan 
hasil pengamatan 
mereka. 

 Pengamat tidak 
memberi kritikan 
yang tajam 
ataupun pedas 
atas 
permasalahan 
atau kegagalan 
dalam mengajar. 

Tahap 
II 

 Guru buka-kelas 
dipilih terlebih 
dahulu.  

 Kemudian ia 
akan merancang 
RPP dan LKS 
secara mandiri, 
baru kemudian 
dibahas bersama 
anggota MGMP 
lain. 

 Mereka akan 
menyimpulkan 
hasil 
perencanaan 
melalui diskusi 
bersama. 

 Guru buka-kelas 
boleh secara 
spontan 
mengubah 
beberapa bagian 
dari RPP yang 
disesuaikan 
dengan situasi 
kelas, saat 
mengajar di 
kelas. 

 Para pengamat 
menyebutkan 
permasalahan 
yang dihadapi 
guru berdasar 
pada realita 
pembelajaran 
siswa. 

Tahap  Guru buka-kelas  Guru buka-kelas 

 Para pengamat 
mengamati tiap 
siswa di kelas 
dan memberi 
komentar secara 
bebas pada 
refleksi. 

 Munculnya 
berbagai 
pendapat dan 
wawasan antar 
peserta secara 
dialogis, tidak 
hanya sekedar 
melaporkan 

 Komentar tidak 
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III merancang RPP 
dan LKS secara 
mandiri kemudian 
merevisinya 
berdasar saran 
dan pendapat dari 
teman sejawat 
atau rekan 
MGMP. 

merancang RPP 
berdasar tingkat 
pemahaman 
siswa dikelasnya 
dan bila perlu, 
secara spontan 
mengubahnya 
selama 
pengajaran. 

hanya terbatas 
pada pemaparan 
fakta, namun 
sudah mulai 
menginjak 
analisis faktor 
penyebab dan 
dilanjutkan 
dengan 
mengeksplorasi 
pemecahan 
masalah. 

 Eksplorasi ini 
bukan untuk 
memaksakan 
suatu pendapat, 
tapi untuk saling 
bertukar kesulitan 
yang dihadapi. 

Catatan: Tabel berwarna abu-abu menunjukkan perkiraan posisi guru-guru Lesson Study berbasis MGMP pada program SISTEMS per-April 
2008. 

 

2.8 Monitoring dan Evaluasi 

2.8.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi 

Hal Penting: 

Tujuan monitoring dan evaluasi Lesson Study berbasis MGMP bukan untuk mengklasifikasi 

ataupun merangking para guru atau MGMP. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi 

keadaan Lesson Study berbasis MGMP pada saat monitoring dan dukungan apa yang 

diperlukan untuk mengembangkannya. 

 

Untuk mengetahui teknis monitoring dan evaluasi yang lebih terperinci silahkan melihat 

pedoman terpisah yang berjudul “Pedoman Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan Lesson Study berbasis MGMP”. Sub bagian ini hanya akan membahas tentang sudut 

pandang monitoring. 

 

Indikator dasar untuk monitoring dan evaluasi terdaftar pada tabel 2.10. Saat para penilai 

menemukan permasalahan sehubungan dengan hal-hal berikut, maka masalah ini perlu 

didiskusikan dengan fasilitator dan koordinator MGMP serta mencari pemecahanya 

bersama-sama. Mereka secara bersama-sama harus melihat bagaimana perubahan yang akan 

terjadi. Karena untuk memecahkan suatu masalah membutuhkan proses yang panjang, para 

praktisioner di kegiatan MGMP dan penilai harus terus saling berhubungan. 
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Tabel 2.10  Hal-hal yang perlu diamati dalam Monitoring dan Evaluasi 

Siklus Fakta yang Diamati 

Kegiatan 

Secara 

Umum 

 Ada berapa peserta yang hadir? 

 Apakah ada guru yang seringkali tidak hadir? Apabila ada, apa yang menjadi 

alasannya? 

 Apakah kepala sekolah mengizinkan guru berpartisipasi dalam kegiatan MGMP? 

Apabila tidak, apa yang menjadi alasannya? 

 Apakah kepala sekolah yang sekolahnya menyelenggarakan Open Lesson ikut 

berpartisipasi dalam refleksi? Apabila tidak, apa yang menjadi alasannya?  

 Apakah guru-guru yang berpartisipasi dalam kegiatan MGMP melakukan Open 

Lesson dengan cara rotasi?  Apabila tidak, apa yang menjadi alasannya? 

Plan 

(Perencana

an) 

 Bagaimana persentase kehadirannya? 

 Apakah RPP dibuat oleh guru buka-kelas atau bekerja-sama dengan anggota 

kelompok? 

 Apakah para peserta sepenuhnya memahami tujuan dan isi pembelajaran? 

 Apakah para peserta mendiskusikan kemungkinan reaksi-reaksi yang diberikan 

siswa? Apakah mereka juga menyertakan reaksi siswa atas RPP? 

 Apakah para peserta mendiskusikan dengan guru buka-kelas cara membuat 

pembukaan pembelajaran menjadi menarik? 

 Apakah para peserta mempersiapkan media, materi, dan referensi (untuk siswa 

dan observer) untuk Open Lesson? 

 Apakah para peserta mendiskusikan atau saling mengingatkan tentang apa yang 

telah didiskusikan pada pelaksanaan Do-See sebelumnya? Apakah mereka 

mencoba menerapkan apa yang telah dipelajari pada pembelajaran berikutnya? 

Do 

(implementa

si) 

 Bagaimana persentase kehadirannya? 

 Apakah kepala sekolah yang sekolahnya menyelenggarakan Open Lesson MGMP 

ikut berpartisipasi dalam Open Lesson? 

 Apakah guru buka-kelas membiarkan siswa belajar sebagaimana yang 

diharapkan? 

 Apakah guru buka-kelas mengambil suatu tindakan dan mengubah RPP 

berdasarkan situasi belajar siswa? 

 Apakah bimbingan dan intervensi yang dilakukan guru buka-kelas sudah tepat?  

 Apakah guru buka-kelas menggunakan media, materi, dan referensi secara tepat? 

 Dapatkah para observer mengamati siswa yang tidak dapat belajar dengan baik? 

 Apakah para observer mendekati siswa untuk mencoba memahami jawaban yang 

dituliskan siswa di LKS?  

 Apakah para observer mengamati siswa dengan tenang? 

 Apakah para observer mengamati siswa dari depan, atau dari sisi kelas? 

See 

(refleksi) 

 Apakah kepala sekolah yang sekolahnya menyelenggarakan Open Lesson ikut 

berpartisipasi dalam refleksi?  

 Apakah para peserta melakukan refleksi berdasarkan fakta yang ditemukan di 

kelas? 

 Apakah tiap peserta memberikan setidaknya satu komentar? 
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 Apakkah komentar yang diberikan berupa argumen satu arah? Ataukah mereka 

mencoba memikirkan alasan mengapa hal yang disampaikan bisa terjadi? Apakah 

mereka mencoba mencari solusi? 

 Apakah tiap peserta mendengarkan komentar orang lain dengan seksama? 

 Apakah moderator berperan dalam menyambungkan komentar dan pendapat satu 

peserta dengan pendapat dan komentar peserta lain? 

 Apabila guru buka-kelas tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran, apakah dia 

mencoba menyampaikandan mencari solusi atas kejadian tersebut, dan 

menunjukkan letak kesulitan yang dialami? 

 Apakah ada inovasi-inovasi yang dilakukan dalam refleksi? 

 

2.8.2 Siapa yang Memonitoring dan Mengevaluasi 

Pihak yang memonitor dan mengevaluasi MGMP adalah para pejabat Dinas Pendidikan  

Kabupaten/Kota (termasuk pengawas) serta kepala sekolah. Bila ada kerjasama dengan 

Universitas, maka para dosen juga memonitor kegiatan. Hal tersebut akan dibahas lebih 

diperinci pada “Pedoman Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan MGMP 

Berpola Lesson Study”. 

2.8.3 Bagaimana untuk Berbagi dan Memanfaatkan Hasil Evaluasi: Workshop Evaluasi 

Dalam SISTTEMS, Lokakarya Evaluasi MGMP diadakan setiap enam bulan sekali untuk 

berbagi kemajuan dan permasalahan dalam kegiatan MGMP. Perwakilan anggota MGMP 

berkumpul bersama untuk merefleksi kemajuan mereka. Pejabat Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota berkewajiban untuk merencanakan serta melaksanakan lokakarya ini, dan 

pengawas juga ikut andil dalam lokakarya ini. Ini merupakan kesempatan berharga bagi guru 

maupun administrator untuk saling belajar dan berbagi masalah. 

2.9 Pertimbangan Finansial 

2.9.1 Lesson Study Berbasis MGMP tidaklah mahal 

Hal Penting: 
Lesson Study berbasis MGMP tidak membutuhkan sumber dana yang besar. 

 

Lesson Study berbasis MGMP tidak membutuhkan fasilitas atau akomodasi khusus. Lesson 

Study bisa dilakukan di kelas sehari-hari di sekolah. Kesalah-pahaman di antara kepala 

sekolah dan guru bahwa Lesson Study merupakan pekerjaan yang mahal haruslah dihindari.  

Dalam SISTTEMS, Pelatihan Manajemen Sekolah adalah suatu kesempatan untuk 

memperkenalkan pemahaman ini kepada para kepala sekolah. 

 

Seandainya ada 30 guru dalam tiap wilayah, dan apabila ada 8 kali kegiatan MGMP dalam 

satu semester di satu wilayah, perkiraan kasar pendanaan yang dibutuhkan adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 2.11  Perkiraan Biaya MGMP (Wilayah) Lesson Study untuk Satu Mata 
Pelajaran (1 kabupaten/kota memiliki 8 wilayah) 

 

Jumlah 
Wilayah 

Dalam Satu 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Guru 
Suatu Mata 
Pelajaran 

Dalam Suatu 
wilayah 

Biaya 
Per Unit 

Jumlah 
Kegiatan 

Lesson Study 
berbasis 

MGMP Dalam 
Satu Semester 

Jumlah 
Semester 

Dalam 
Setahun 

Sub-Total 

Transportasi 8 30 10,000 8 2 38,400,000 

Snack 8 30 15,000 8 2 57,600,000 

Materi 
Pembelajaran 

8 -- 50,000 8 2 64,000,000 

Total      160,000,000(A) 

Catatan: Jenis pengeluaran dapat disesuaikan dengan kabupaten atau kota sasaran, serta dengan situasi di MGMP. 

 

Lalu, seandainya pemerintah Kabupaten/Kota akan membayar dosen sebagai nara sumber, 

perkiraan kasar pendanaan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.12  Perkiraan Biaya untuk Pembayaran Nara Sumber Kegiatan MGMP 
(Wilayah) Lesson Study untuk Satu Mata Pelajaran 

 (1 kabupaten/kota memiliki 8 wilayah) 

 
Jumlah 
Wilayah 

Dalam Satu 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Dosen 
untuk Satu 

Mata 
Pelajaran 

Dalam Suatu 
Wilayah 

Biaya Per 
Unit untuk 

Transportasi 

Jumlah 
Kegiatan 

Lesson Study 
berbasis MGMP 

Dalam Satu 
Semester 

Jumlah 
Semester 

Dalam 
Setahun 

Sub-Total 

Biaya per 
Dosen 

8 1 500,000 8 2 64,000,000 (B) 

Catatan: Jenis pengeluaran dapat disesuaikan dengan universitas, kabupaten, atau kota sasaran, serta dengan situasi di MGMP. 

 

Jadi, (A) + (B) = 224,000,000 merupakan perkiraan kasar untuk pembiayaan tahunan Lesson 

Study berbasis MGMP di Kabupaten/Kota. 

 

Pelatihan Manajemen Sekolah diadakan untuk meningkatkan kesadaran para kepala sekolah 

dan wakil kepala sekolah tentang pentingnya kegiatan MGMP, Lesson Study, peningkatan 

instruksi, dan reformasi sekolah. Kepala sekolah dari seluruh SMP dan MTs negeri diundang 

sebagai peserta dalam pelatihan ini. Kegiatan baru seperti Lesson Study berbasis MGMP baru 

bisa berjalan apabila kepala sekolah tidak perlu mengkhawatirkan segi finansialnya. 

2.9.2 Sumber dan Penggunaan Dana 

Hal Penting: 
Tunjangan transportasi bagi para peserta Lesson Study berbasis MGMP ditanggung oleh 

Dinas Pendidikan atau BOS, termasuk sumber pendanaan lainnya. Biaya materi bisa 

ditanggung oleh Dinas Pendidikan, tiap MGMP, atau sekolah tuan rumah dari Open Lesson. 
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Empat hal utama yang memerlukan biaya dalam melaksanakan MGMP adalah: tunjangan 

transportasi, konsumsi, pengeluaran untuk materi pelajaran, dan honor bagi nara sumber 

(dosen universitas) (lihat Tabel 2.11 dan Tabel 2.12). Di dalam program SISTTEMS, 

tunjangan transportasi untuk guru dianggarkan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan 

sumber pendanaan lain.  Dalam beberapa kesempatan, komite sekolah yang telah 

mengetahui tentang kegiatan lesson study juga membantu pendanaan tranportasi.  MGMP 

juga bisa memanfaatkan dana hibah dari LPMP. Konsumsi biasanya selalu dihidangkan dalam 

setiap rapat di Indonesia, akan tetapi sebaiknya kita mempertimbangkan penghematan dalam 

hal ini. Biasanya guru anggota MGMP patungan bersama untuk mendanai pengeluaran untuk 

materi pelajaran, seperti materi percobaan atau foto kopi. Honor bagi narasumber bisa cukup 

tinggi. Mungkin hal ini bisa diatasi dengan meminta dosen universitas untuk membantu 

secara sukarela. Akan tetapi, tentu saja bantuan ini tidak bisa berlangsung lama. Dalam 

program SISTTEMS, tiap universitas menyerahkan proposal kegiatan dan pendanaan kepada 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dari dana yang dialokasikan, universitas diminta 

membantu daerah yang menjadi target program. Beberapa LPTK seperti UPI dan UM telah 

berkolaborasi dengan beberapa organisasi swasta
1
 untuk mendukung kegiatan Lesson Study 

berbasis MGMP di beberapa Kabupaten.  Menjajaki kesempatan kerja-sama dengan 

organisasi swasta semacam ini merupakan alternatif yang baik, meskipun dukungan yang 

didapatkan cenderung singkat. Sementara itu, tentu saja dukungan swadaya dari tiap 

universitas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan dapat lebih menjanjikan untuk jangka 

panjang dan menengah. 

 

Pambagian dana yang disusun untuk SISTTEMS terangkum pada Tabel 2.13. 

Tabel 2.13  Pembagian Dana untuk MGMP berpola Lesson Study di bawah 
SISTTEMS 

Pos Pengeluaran Penanggung dana 

Tunjangan transportasi bagi para 
peserta 

Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Komite Sekolah 

Konsumsi PMPTK, sekolah penyelenggara open lesson 

Materi Ditanggung bersama oleh sekolah-sekolah dari satu wilayah 

Tunjangan transportasi bagi nara 
sumber (dosen universitas) 

DIKTI, DIPA universitas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

Tunjangan trasportasi bagi 
pengawas pada saat monitoring 

Dinas Pendidikan Kabupaten 

Keterangan: selain unsur yang disebutkan dalam tabel, PMPTK juga berperan dalam mendukung kegiatan Lesson Study berbasis MGMP, 

dengan menyediakan block grant melalui LPMP. 

                                                 
1 Dalam periode pelaksanaan program SISTTEMS, sebuah yayasan bernama “Sampoerna Foundation” yang dibiayai 

sebuah perusahaan rokok, memulai kegiatan lesson study di tingkat SMA di 4 kabupaten/kota: Kab. Karawang, Kab. 

Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.  UPI dan UM adalah nara sumber utama kegiatan ini. 
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Bab 3 TANGGUNG JAWAB 

 

Bab ini akan membahas mengenai tanggung jawab berbagai pihak dan lembaga yang terkait 

dalam melaksanakan Lesson Study berbasis MGMP. 

3.1 Kepala Sekolah 

Kewajiban utama kepala sekolah dalam Lesson Study berbasis MGMP adalah mendorong 

para guru untuk mengikuti MGMP secara rutin. Untuk itu, kepala sekolah sebaiknya 

menyesuaikan jadwal sekolah terlebih dahulu sehingga guru-guru tidak punya jadwal 

mengajar pada hari MGMP. Selain itu, kepala sekolah disarankan untuk menyediakan 

tunjangan transportasi dari anggaran sekolah bagi para guru yang mengikuti kegiatan MGMP. 

Selanjutnya, kepala sekolah harus menjadi sumber semangat bagi guru-guru. Kepala sekolah 

bisa dan sebaiknya memberi dukungan moral kepada guru dengan mengunjungi kelas mereka 

meski sebentar saja. Dengan begitu, guru akan menjadi lebih bersemangat untuk 

melaksanakan apa yang mereka pelajari di MGMP pada pelajaran sehasri-harinya. 

3.2 Pengawas 

Pengawas harus menjadi ujung tombak dalam kegiatan MGMP. Oleh sebab itu, Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota harus menegaskan kepada pengawas sekolah tentang pentingnya 

keterlibatan mereka dalam monitoring dan usaha-usaha mendukung MGMP wilayah. Mereka 

berkewajiban untuk mendorong para guru mengikuti kegiatan MGMP, memonitor situasi 

MGMP berbasis wilayah atau kecamatan di Kabupaten/Kota, dan memberi pendapat serta 

saran dalam sesi perencanaan maupun refleksi. Bila mereka menemukan permasalahan dalam 

MGMP, mereka diharapkan untuk bekerja sama dengan para fasilitator dan koordinator 

MGMP, kepala sekolah dan Dinas Pendidikan guna memecahkan masalah tersebut. 

3.3 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

Salah satu tugas utama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah mendukung bidang 

pendanaan dan teknis Lesson Study berbasis MGMP. Lesson Study berbasis MGMP telah 

terbukti sebagai suatu alat yang efektif guna mengembangkan kapasitas profesional guru. 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sangat diharapkan untuk memperkenalkan dan mendukung 

kegiatan itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut. 

 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sangat diharapkan untuk memasukkan MGMP berbasis 

wilayah atau kecamatan sebagai bagian dari kebijakannya institusinya. MGMP sebaiknya 

dirombak menjadi MGMP tingkat wilayah atau kecamatan, sehingga semua guru bisa ikut 

serta. Bila Dinas Pendidikan menganggap skala kegiatan ini terlalu besar untuk tingkat daerah, 

maka Dinas bisa memilih suatu wilayah sebagai wilayah percontohan. Tujuannya adalah 

untuk melanjutkan Lesson Study berbasis MGMP sebagai program jangka panjang (atau 

baiknya permanen), dengan anggaran dana yang sesuai dan stabil. 

 

Tindakan konkrit yang perlu diambil untuk mengawali Lesson Study berbasis MGMP adalah 

sebagai berikut: 
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• Mengadakan sosialisasi kepada pengawas, kepala sekolah, dan guru 

• Memilih Fasilitator MGMP  (Contoh dalam SISTTEMS: dua guru matematika dan dua 

guru IPA di tiap wilayah) 

• Membagi kabupaten menjadi beberapa wilayah (SISTTEMS: delapan wilayah) atau 

kecamatan sebagai unit 

• Memutuskan jadwal umum MGMP dan mengumumkannya ke sekolah-sekolah 

• Menugaskan seorang pengawas ke setiap wilayah atau kecamatan untuk memonitor, dan 

menyediakan tunjangan transportasi 

• Menugaskan pengawas untuk memonitor dan mengevaluasi Lesson Study berbasis 

MGMP, dengan mengacu pada “Pedoman Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan Lesson Study berbasis MGMP” 

• Mengadakan (1) Pelatihan Fasilitator MGMP, (2) Lokakarya Evaluasi MGMP, dan (3) 

Pelatihan Manajemen Sekolah secara rutin. 

 

Meski sasaran SISTTEMS adalah guru Matematika dan IPA di tingkat SMP dan MTs, 

kegiatan MGMP tidak hanya terbatas pada guru-guru tersebut semata. Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota bisa memperluas target pada guru-guru mata pelajaran lain di tingkat SD dan 

SMA. Jenis pelatihan guru seperti ini, bisa diaplikasikan pada mata pelajaran atau tingkat 

pendidikan apapun. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengadakan 

pelatihan guru yang efektif di daerah. 

3.4 Dinas Pendidikan Provinsi 

Dinas Pendidikan Provinsi memiliki posisi khusus untuk mengkoordinasikan seluruh 

kabupaten/kota di provinsinya. Oleh karena itu, mereka memiliki peran penting untuk 

menyebar luaskan Lesson Study berbasis MGMP kepada kabupaten/kota di provinsinya. Ada 

berbagai cara untuk melaksanakannya. Salah satu contoh adalah Forum MGMP yang 

diadakan oleh SISTTEMS dengan mengundang perwakilan kabupaten/kota sekitar dan LPMP 

untuk menyampaikan kemajuan Lesson Study berbasis MGMP, dan untuk belajar dari 

pengalaman kabupaten target. Forum MGMP adalah seminar satu hari yang diadakan setiap 

enam bulan sekali. Sebaiknya, Dinas Pendidikan Provinsi mengadakan jenis seminar 

diseminasi semacam ini secara rutin dan, bila mungkin, bekerja sama dengan LPMP. 

3.5 LPMP 

LPMP adalah lembaga penjaminan mutu pendidikan di provinsi. Mereka mengadakan 

berbagai program pelatihan bagi guru dalam jabatan. Mereka juga baru saja membagikan 

dana hibah bagi MGMP. Tanggung jawab utama LPMP adalah memperkenalkan Lesson 

Study berbasis MGMP kepada para guru yang mereka latih sebagai metode efektif pelatihan 

guru dalam masa jabatan. Selain itu, mereka juga dapat memberi dukungan finansial kepada 

MGMP. Mereka menyediakan dana hibah bagi MGMP dan dana ini bisa digunakan untuk 

membiayai Lesson Study berbasis MGMP. PMPTK, Direktorat Jenderal yang membawahi 

LPMP, baru saja merumuskan kebijakan untuk melibatkan LPMP secara lebih eksplisit dan 

sistematis untuk mendukung dan menyebar luaskan Lesson Study. 

 

Karena LPMP mengenal Lesson Study baru belakangan ini saja, tugas pertama mereka 
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sehubungan dengan kewajiban tersebut di atas adalah memperkenalkan konsep dan penerapan 

Lesson Study secara mendalam kepada para widyaiswara. Untuk itu, sebaiknya para 

widyaiswara LPMP memonitor Lesson Study berbasis MGMP sesering mungkin. Melalui 

pelatihan lapangan ini, mereka akan mempelajari permasalahan yang dihadapi MGMP setiap 

harinya dan langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasinya. Mereka juga akan 

mengetahui dampak Lesson Study berbasis MGMP bagi guru dan siswa. Pengalaman 

langsung dan informasi semacam itu akan memberi banyak manfaat tidak hanya bagi LPMP, 

tetapi juga bagi PMPTK dalam merumuskan kebijakan nasional yang tepat untuk pelatihan 

guru dalam jangka menengah dan panjang. 

3.6 Universitas (LPTK) 

Universitas (LPTK) memiliki tiga misi utama: (1) pembinaan mahasiswa, (2) penelitian 

kependidikan dan (3) pelayanan masyarakat.  Partisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan 

Lesson Study berbasis MGMP merupakan salah satu kiat memperlebar peluang menggapai 

misi-misi tersebut. Keterlibatan mahasiswa, baik program sarjana atau pasca sarjana, dalam 

kegiatan MGMP untuk pengumpulan akan meningkatkan kemampuan praktis dan 

pengetahuan mahasiswa. Selain itu, observasi dan refleksi atas suatu pembelajaran di level 

kelas merupakan basis pengetahuan akademis yang melimpah. Bahkan, UPI telah 

meluncurkan sebuah pusat pengembangan Lesson Study  (ICLS: Indonesia Center for Lesson 

Study) pada bulan agustus 2008, dengan sasaran menyebar-luaskan pengalaman dan praktek 

lesson untuk mengembangkan penelitian dan memotivasi mahasiswa program sarjana. Hal ini 

juga dapat diperhitungkan sebagai kontribusi besar untuk masyarakat. 

 

Dalam SISTTEMS. tiga Universitas, semuanya adalah LPTK, memainkan peran yang sangat 

penting. LPTK yang terlibat adalah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas 

Negeri Malang (UM), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Mereka berperan sebagai 

nara sumber urusan teknis, koordinator tingkat lapangan, diseminator ke daerah lain, pihak 

perantara dengan pemerintah daerah dan pusat, serta peneliti akademis. Mereka berada pada 

inti program, memberi informasi, wawasan serta ilmu pengetahuan dan menyebarkannya ke 

berbagai wilayah. 

 

Ketiga universitas ini merupakan lembaga yang paling berpengalaman dan layak di Indonesia 

dalam memulai dan membimbing Lesson Study berbasis MGMP. Mereka seharusnya 

berkembang menjadi ‘pusat Lesson Study’ Indonesia. Ketiga fungsi utama mereka adalah: 

membimbing penerapan Lesson Study di dalam dan di luar universitas, menyebar-luaskan 

Lesson Study ke daerah lain, dan mengadakan penelitian akademis untuk menemukan Lesson 

Study yang lebih sesuai dalam konteks Indonesia. Sebagai contoh konkrit fungsi baru mereka 

yaitu melatih para pengawas kabupaten/kota dan widiaiswara LPMP dari seluruh Indonesia 

secara praktis dan intensif mengenai Lesson Study dalam waktu dekat, selama sekitar sebulan 

penuh. Ketiga universitas juga bisa mentransfer keahlian mereka ke sembilan LPTK lainnya. 

Sebagai pusat Lesson Study, ketiga universitas memiliki peran yang sangat penting. 

3.7 DEPAG 

Bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah di bawah naungan Departemen Pendidikan 

Nasional (DEPDIKNAS), MTs, khususnya MTs swasta, biasanya tidak memiliki kualitas 
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pendidikan yang baik. Fasilitas yang dimiliki umumnya kurang memadai, sedang kapasitas 

profesional guru juga masih kurang bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah di bawah 

naungan DEPDIKNAS. Meski para guru MTs sangat membutuhkan pelatihan dan sadar akan 

hal ini, mayoritas tidak bisa mengikuti pelatihan apapun karena kepala sekolah mereka tidak 

memahami kebutuhan tersebut, atau karena mereka tidak memperoleh tunjangan transportasi, 

atau memiliki beban mengajar yang berat. 

 

DEPAG memiliki tanggung jawab penuh atas sekolah-sekolah yang dinaungi. Sebagai bagian 

dari hal itu, DEPAG berkewajiban untuk menyediakan kondisi yang baik dan kondusif bagi 

guru guna meningkatkan kapasitas profesional mereka. Khususnya, DEPAG harus 

menyediakan dana yang cukup bagi sekolah-sekolah dan memberi instruksi kepada para 

kepala sekolah untuk mendorong gurunya mengikuti pelatihan-pelatihan guru dalam masa 

jabatan. Selain itu, DEPAG juga diharapkan dapat mengirimkan instruktur-instruktur handal 

dari lembaga pelatihan di bawah naungan DEPAG, seperti Pusat Pendidikan dan Latihan dan 

Badan Pelatihan dan Latihan, untuk dapat berpartisipasi aktif dalam Lesson Study berbasis 

MGMP, agar mereka dapat memberi dukungan teknis yang lebih efektif pada guru-guru MTs 

dalam Lesson Study.. 

 

Satu inovasi yang dilakukan oleh SISTTEMS adalah merangkul guru-guru baik dari SMP dan 

MTs untuk mengikuti MGMP yang sama dalam melaksanakan kegiatan Lesson Study 

bersama-sama. Pengaturan ini sangat dihargai oleh para guru MTs karena mereka bisa belajar 

banyak dan mendapat rangsangan dari rekan guru SMP. Semoga DEPAG mengetahui fakta ini 

dan mulai berkolaborasi secara lebih intensif dengan DEPDIKNAS guna meningkatkan 

pendidikan di MTs. Satu langkah yang bisa diambil adalah mengadakan MGMP gabungan 

antara SMP dan MTs ketika kabupaten atau kota memperkenalkan Lesson Study. 

3.8 DIKTI 

DIKTI bertugas untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia. Satu bagian penting 

dari pendidikan tinggi adalah pendidikan guru. LPTK masih merupakan lembaga utama untuk 

pelatihan calon guru di Indonesia. Mereka memprioritaskan penelitian dan kapasitas 

pendidikan. 

 

UPI, UM dan UNY (LPTK) adalah ketiga universitas partner dalam SISTTEMS yang 

menyumbangkan kontribusi besar dan penting. Para dosen memberi dukungan teknis yang 

sangat berarti kepada kabupaten target secara rutin dan secara bersamaan, mereka 

mengadakan berbagai penelitian tentang Lesson Study. Hal ini bisa terwujud pada dasarnya 

berkat dukungan dana dari PMPTK dan DIKTI
2
. Dukungan dana DIKTI sangat diperlukan 

agar para dosen dari ketiga universitas dapat melanjutkan dukungan teknis dan kegiatan 

penelitian mereka. 

 

Meskipun mulai September 2008 kebijakan DIKTI yang berkenaan dengan Lesson Study 

DIKTI hanya akan berfokus pada pelatihan pra-jabatan (mahasiswa), mendukung universitas 

                                                 
2
 Dalam pelaksanaan program SISTTEMS untuk periode Tahun Anggaran 2008, tiap universitas diharuskan mengambil 

dana operasional program dari dana universitas.  DIKTI tidak lagi bertanggung-jawab mendukung pendanaan Lesson 

Study berbasis MGMP. 
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untuk terlibat dalam Lesson Study berbasis MGMP akan sangat berguna bagi pengembangan 

fungsi universitas, terutama LPTK, dalam rangka menggapai tiga misi yang diungkapkan 

sebelumnya. Partisipasi dalam lesson study akan meningkatkan pendidikan pra-jabatan yang 

berhubungan langsung dengan program pendidikan guru dalam jabatan, dan juga memberi 

kesempatan pada para dosen untuk terlibat dalam penelitian tentang permasalahan dalam 

tataran kelas. Selain itu, mengingat LPTK juga memilki tanggung-jawab untuk mengeluarkan 

sertifikasi bagi guru, memahami jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan oleh guru-guru 

sangatlah penting sebagai referensi sebelum mengeluarkan sertifikat tersebut.  Oleh sebab itu, 

DIKTI harus menyediakan kesempatan-kesempatan semacam ini agar LPTK dapat menjadi 

lembaga pelatihan guru yang komprehensif dan berkualitas. 

 

Apabila diseminasi lesson study merupakan salah satu strategi PMPTK untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan, koordinasi antara PMPTK dan DIKTI sangatlah diperlukan. 

 

Peran universitas, khususnya LPTK, menjadi jauh lebih penting bila Indonesia memutuskan 

bahwa penyebar luasan Lesson Study di tingkat nasional menjadi salah satu strategi 

peningkatan mutu pendidikan. DIKTI harus mengambil bagian dalam gerakan nasional ini 

demi peningkatan mutu pendidikan dengan menyalurkan dana yang cukup bagi Lesson Study 

kepada pihak universitas. 

3.9 PMPTK 

PMPTK sangat diharapkan untuk menjadi penyelenggara Lesson Study berbasis MGMP di 

tingkat nasional sebagai salah satu cara guna meningkatkan kapasitas guru dan, pada akhirnya, 

mutu pendidikan Indonesia. Pada khususnya, tiga tanggung jawab utama PMPTK adalah: 

 

1. Pelindung ketiga “daerah Lesson Study”; 

2. Penyebar kegiatan Lesson Study berbasis MGMP melalui LPMP; dan 

3. Koordinator nasional atas DIKTI, MANDIKDASMEN, DEPAG, pemerintah daerah dan 

LPMP. 

 

Tanggung jawab pertama dan utama PMPTK adalah menaungi ketiga “daerah Lesson Study” 

di Indonesia, yaitu “Daerah Lesson Study Jawa barat” yang pusatnya adalah Kabupaten 

Sumedang dan UPI di Bandung, “Daerah leson study Jawa Timur” yang pusatnya adalah 

Kabupaten Pasuruan dan UM di Malang, serta “Daerah Lesson Study Yogyakarta” yang 

pusatnya adalah Kabupaten Bantul dan UNY di Yogyakarta. Ketiga daerah Lesson Study 

tersebut adalah perintis kegiatan Lesson Study di Indonesia dan merupakan contoh yang patut 

untuk ditiru bagi daerah lain yang prospektif. Meski daerah ini sudah berpengalaman selama 

beberapa tahun, mereka masih belum mampu mandiri dalam hal teknis dan finansial. Ketiga 

daerah ini pasti dapat memimpin usaha peningkatan mutu pendidikan yang berskala nasional 

di masa mendatang. Namun, tetap saja mereka masih membutuhkan waktu lebih banyak lagi 

dan bantuan agar bisa mandiri dalam melaksanakan Lesson Study berbasis MGMP. Perhatian 

yang bersifat sementara tapi penting ini sangat diharapkan dari PMPTK. 

 

Kewajiban PMPTK yang kedua adalah menyebarluaskan Lesson Study berbasis MGMP di 

seluruh Indonesia melalui LPMP. Akan tetapi tugas ini tidak bisa tercapai dalam sekejap mata 
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karena mayoritas widyaiswara LPMP tidak mengetahui Lesson Study secara mendalam. 

Instruktur inti juga perlu dilatih terlebih dahulu di salah satu atau ketiga daerah Lesson Study. 

Saat instruktur inti telah siap, LPMP bisa meluncurkan program diseminasi provinsi, idealnya 

melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan DEPAG Provinsi, untuk 

memperkenalkan Lesson Study berbasis MGMP kepada para kepala sekolah dan guru di 

seluruh penjuru provinsi. Program dana hibah MGMP yang baru dikucurkan sebaiknya 

dirombak agar dapat mendukung kegiatan Lesson Study secara lebih eksplisit. PMPTK 

sebaiknya mempertimbangkan bentuk lain dari dana hibah yang diberikan kepada Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota yang tertarik untuk memulai Lesson Study berbasis MGMP. 

 

Kewajiban PMPTK yang ketiga adalah mengkoordinasikan pihak-pihak di tingkat manapun 

yang berkepentingan. PMPTK juga perlu berkoordinasi dengan DIKTI. Karena LPTK, 

menjadi pemain penting dalam pelaksanaan Lesson Study berbasis MGMP, DIKTI sebaiknya 

dilibatkan dalam gerakan ini secara eksplisit dan diharapkan untuk menyumbangkan 

kontribusinya. PMPTK bertugas untuk bekerja bersama DIKTI sebagai penyelenggara Lesson 

Study berbasis MGMP tingkat nasional. 

 

PMPTK juga diharapkan untuk mengevaluasi dampak Lesson Study berbasis MGMP dalam 

hal kualitatif dan kuantitatif. Analisis empiris atas dampak Lesson Study berbasis MGMP 

sangat berguna dan diperlukan untuk merumuskan kebijakan nasional guna meningkatkan 

mutu pendidikan. Universitas dapat membantu PMPTK dalam evaluasi ini berdasarkan pada 

hasil monitoring rutin dan penelitian akademis tentang Lesson Study. Hasil analisis bisa 

menjadi masukan bagi revisi kurikulum atau buku pelajaran. 

3.10 MANDIKDASMEN 

DITJEN MANDIKDASMEN pada dasarnya memiliki empat aspek kontribusi dalam 

pengembangan Lesson Study berbasis MGMP. Pertama DITJEN ini diharapkan dapat 

melakukan revisi kurikulum untuk mengatasi masalah dan keterbatasan yang ditemukan 

dalam kegiatan Lesson Study berbasis MGMP. Untuk itu, proses tindak-lanjut dan 

rekomendasi secara berkala tentang segala masalah atau isu tentang kurikulum yang berlaku, 

dengan berbagai direktorat di bawah naungan MANDIKDASMEN, akan sangat diperlukan. 

 

Kedua, DITJEN harus mengusahakan revisi buku pelajaran berdasarkan saran-saran yang 

diberikan dalam proses tindak-lanjut dan rekomendasi sebagaimana disebutkan di atas. 

 

Ketiga, MANDIKDASMEN sebaiknya meningkatkan keleluasaan kepala sekolah dalam 

melakukan penjadwalan. Pada masa sekarang ini, kepala sekolah memiliki kewenangan dan 

keleluasaan dalam menentukan jadwal pembelajaran. Akan tetapi, MANDIKDASMEN 

sebaiknya memberikan kewenangan lebih kepada para kepala sekolah untuk menentukan 

periode suatu jam pelajaran. 

 

Keempat, MANDIKDASMEN sebaiknya mempertimbangkan peningkatan atau peruntukkan 

BOS untuk pengadaan alat bantu dan materi pembelajaran. Pada masa sekarang, BOS 

umumnya hanya digunakan untuk biaya-biaya rutin, dan jarang diperuntukkan untuk 

pengembangan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, MANDIKDASMEN diharapkan dapat 
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berinisiatif dalam mengarahkan sekolah agar lebih banyak menggunakan dana BOS untuk 

aspek ini. 

 

Dalam bab ini, tanggung jawab berbagai pihak dan lembaga telah dibahas. Tabel 3.1 berikut 

merangkum pokok bahasan tersebut. 

Tabel 3.1 Pihak/Lembaga terkait dan Tanggung jawabnya 

Pihak/Lembaga Peran Dana yang ditanggung 
(Disarankan) 

Kepala sekolah • Mendukung partisipasi guru secara rutin 

• Menyesuaikan jadwal agar guru tidak 
mempunyai beban mengajar di hari MGMP 

• Mengamati guru yang mengikuti MGMP 

• Tunjangan transportasi 
bagi guru yang 
mengikuti MGMP 

Pengawas (Baik 
di jajaran Dinas 
Pendidikan 
kabupaten/Kota 
atau Kanwil 
DEPAG) 

• Mendukung partispasi guru dalam kegiatan 
MGMP 

• Memonitor permasalahan dan kemajuan 
MGMP di tiap wilayah atau kecamatan 

• Melaporkan permasalahan serta kemajuan 
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota 

• Memecahkan masalah, berkoordinasi dengan 
anggota MGMP, kepala sekolah Dinas 
Pendidikan Kabupaten/kota 

• Mendukung guru di sesi perencanaan dan 
refleksi 

 

Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota 

• Mengadakan sosialisasi 

• Memilih fasilitator MGMP 

• Membagi kabupaten/kota menjadi beberapa 
wilayah 

• Menentukan jadwal dan mengumumkan ke 
sekolah-sekolah 

• Menunjuk pengawas yang bertanggung jawab 
di tiap wilayah untuk monitoring dan evaluasi 

• Mengadakan pelatihan rutin: (1) Pelatihan 
Fasilitator, (2) Loka karya Evaluasi, dan (3) 
Pelatihan Manajemen Sekolah  

• Tunjangan transportasi 
bagi para pengawas 
untuk memonitor 
MGMP 

• Pelatihan rutin serta 
loka karya 

 

Dinas Pendidikan 
Provinsi 

• Mengadakan Forum diseminasi mengenai 
Lesson Study berbasis MGMP 

• Forum Diseminasi 

LPMP • Menyebar luaskan Lesson Study berbasis 
MGMP di provinsi mereka melalui pelatihan 
dan menyediakan dana hibah 

• Mengakumulasi hasil monitoring Lesson Study 
berbasis MGMP 

• Dana hibah bagi MGMP 

• Dana hibah bagi MKKS 

• Dana hibah bagi kepala 
sekolah 

• Dana hibah bagi 
pengawas 

• Berbagai program 
pelatihan 

Universitas • Berfungsi sebagai nara sumber teknis 

• Mengkoordinasikan tingkat lapangan 

• Menyebar luaskan Lesson Study berbasis 
MGMP ke daerah lain 

• Mengkoordinasikan pemerintah daerah dengan 

• Dana penelitian 

• Tunjangan transportasi 
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pemerintah pusat 
 
(3 universitas dalam SISTTEMS) 

• Mengadakan pelatihan praktis bagi pengawas 
dari kabupaten/kota yang besedia 
melaksanakan Lesson Study serta bagi 
widyaiswara LPMP 

• Melatih para dosen dari 9 LPTK 

DEPAG • Menginstruksikan kepala sekolah melalui 
kantor provinsi atau kabupaten/kota untuk 
mendukung guru-guru dalam mengikuti MGMP 

• Menunjuk pengawas yang bertanggung jawab 
di tiap wilayah untuk monitoring dan evaluasi 

• Tunjangan transportasi 
bagi guru yang 
mengikuti MGMP 

• Tunjangan transportasi 
bagi pengawas yang 
memonitor 

DIKTI • Mendukung universitas 

• Mendukung pembangunan Pusat Lesson Study 

• Tunjangan transportasi 
bagi para dosen dari 
ketiga universitas 

• Dukungan penelitian 
bagi para dosen ketiga 
universitas 

• Dukungan bagi Pusat 
Lesson Study 

PMPTK • Pelindung ketiga “daerah Lesson Study” 

• Penyebar luas Lesson Study berbasis MGMP 
melalui LPMP 

• Koordinator nasional bagi DIKTI, 
MANDIKDASMEN, DEPAG, pemerintah 
daerah dan LPMP  

• Mengevaluasi hasil Lesson Study berbasis 
MGMP dalam hal kuantitaif dan kualitatif 

• Biaya pelatihan 

• Biaya Pertukaran 
Pengalaman 

• Biaya monitoring 

• Biaya Evaluasi 

• Biaya Pelaksanaan 
bagi 3 kabupaten 

• Survey baseline/endline 

• Dukungan bagi pusat 
Lesson Study 

MANDIKDASMEN • Meningkatkan atau memperuntukkan BOS 
untuk pengadaan alat bantu dan materi 
pembelajaran  

• Merevisi kurikulum berdasarkan permasalahan 
yang ditemukan dalam kegiatan Lesson Study 
berbasis MGMP 

• Mengusahakan revisi buku pelajaran 
berdasarkan permasalahan yang ditemukan 
dalam kegiatan Lesson Study berbasis MGMP 

• Meningkatkan kewenangan kepala sekolah 
untuk menentukan periode suatu jam pelajaran 

• BOS untuk tiap sekolah 

• Workshop/ Rapat 
Dengar Pendapat 
tentang tindak lanjut 
berkala mengenai 
kurikulum yang berlaku 
serta buku pelajaran 
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Bab 4 DARI LESSON STUDY BERBASIS MGMP MENUJU BERBASIS SEKOLAH 

4.1 Evolusi Menuju Lesson Study Berbasis Sekolah 

Dokumen ini telah membahas Lesson Study berbasis MGMP. Sebenarnya ada jenis Lesson 

Study lain, yaitu Lesson Study berbasis Sekolah. MGMP dianggap sebagai suatu alat yang 

tepat untuk memperkenalkan Lesson Study di Indonesia. Karena itulah, SISTTEMS memulai 

program dengan mengadakan Lesson Study berbasis MGMP, suatu penemuan yang hanya ada 

di Indonesia. Namun sejalan dengan bertambahnya pengalaman semua pihak yang terlibat, 

Lesson Study berbasis sekolah menjadi jauh lebih sesuai. Sebenarnya, SISTTEMS juga telah 

merintis Lesson Study berbasis sekolah setahun setelah awal mula SISTTEMS. Dengan begitu, 

semoga pada akhirnya Lesson Study berbasis MGMP bisa berkembang menjadi Lesson Study 

berbasis sekolah setelah beberapa tahun. 

 

Lebih jauh lagi, melaksanakan lesson study berbasis sekolah sangatlah berkaitan dengan 

pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  Lesson Study, dengan 

segala proses perencanaan dan pelaksanaan serta refleksi pembelajaran, merupakan suatu 

bentuk pengembangan kurikulum:  merancang, melaksanakan dan merefleksikan kurikulum 

di level kelas. Apabila guru-guru di sekolah terlibat dalam proses ini, kurikulum yang 

dikembangkan oleh guru juga akan meningkat dan bertambah kuat. Oleh sebab itu, 

keterlibatan dalam Lesson Study berbasis sekolah dapat sangat membantu pengembangan 

KTSP. 

 

Perbedaan utama dari dua jenis Lesson Study adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1  Perbedaan Antara Dua Jenis Lesson Study 

 Berbasis MGMP Berbasis sekolah 

Peserta Guru dari mata pelajaran yang sama di 
wilayah atau kecamatan 

Seluruh guru mata pelajaran di sekolah 

Ketua Fasilitator MGMP Kepala sekolah 

Tempat Sekolah tuan rumah (bergantian) Sekolah masing-masing 

Tujuan akhir Meningkatkan kapasitas guru Mereformasi budaya sekolah 
Mengembangkan KTSP 
Meningkatkan kapasitas guru 

 

Tujuan akhir Lesson Study berbasis MGMP adalah mengubah pengajaran di kelas sehari-hari. 

Guru sering merasa kesulitan untuk mengubah kegiatan pengajaran mereka bila budaya 

sekolah tidak ikut berubah. Lebih parahnya, ada guru-guru di sekolah tertentu yang bahkan 

mengkritik dan mengecam para guru yang berusaha untuk mengubah pembelajaran mereka 

sesuai dengan apa yang mereka pelajari di MGMP. Agar budaya sekolah dapat berubah, 

pejabat sekolah sebaiknya merumuskan kebijakan yang mengubah pembelajaran kelas 

terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka dapat menciptakan sebuah tempat bagi guru untuk 

berkumpul dan saling belajar. Lesson Study yang berbasis sekolah akan menjadi suatu alat 

yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Selain Lesson Study berbasis MGMP, Lesson Study di 

tingkat sekolah juga perlu dilaksanakan. 
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Lesson Study berbasis sekolah berkaitan erat dengan reformasi budaya sekolah. Di sekolah- 

sekolah Indonesia, para guru memiliki kesempatan kecil untuk meningkatkan kapasitas 

professional mereka melalui pengamatan dan refleksi gabungan dari suatu pem- belajaran. 

Sebenarnya, terdapat konsensus internasional mengenai pentingnya pengamatan dan refleksi 

suatu pembelajaran bagi para guru guna mengembangkan kemampuan professional mereka 

(Barth, 1990; Kilbourn et al., 2006).  Meski para guru dari mata pelajaran yang sama 

memang perlu berkumpul agar bisa belajar lebih dalam, mereka juga perlu saling belajar 

dengan seluruh guru dari mata pelajaran apapun di sekolahnya. Sebab inovasi mengajar yang 

sudah mereka pelajari di luar sekolah mungkin baru dapat diterapkan bila seluruh warga 

sekolah menerima inovasi yang serupa; bila tidak, guru-guru lain mungkin akan mengecam 

mereka yang berusaha berinovasi karena dianggap mengganggu situasi mengajar yang 

bersifat konvensional. Budaya saling belajar harus ditumbuhkan agar seluruh warga sekolah 

dapat menerima inovasi. Untuk itu, Lesson Study berbasis sekolah telah dicobakan di 

beberapa sekolah perintis di bawah SISTTEMS. 

 

Fokus Lesson Study berbasis sekolah masih tetap sama dengan Lesson Study berbasis MGMP: 

belajar dari realita pembelajaran siswa. Peserta diharapkan untuk membahas faktor-faktor 

dibalik suatu fenomena serta solusi permasalahan yang ada. Namun Lesson Study berbasis 

sekolah berbeda dengan Lesson Study berbasis MGMP. Perbedaannya adalah: para guru 

diharapkan untuk mengamati dan merefleksi pelajaran bersama-sama meski mereka berasal 

dari mata pelajaran yang berbeda. Dengan begitu, mereka bisa mempelajari siswa secara lebih 

mendalam dan bisa memperoleh pengetahuan pedagogis dari mata pelajaran lain. Akumulasi 

pengalaman semacam ini akan meningkatkan kolegalitas seluruh warga dan guru serta 

mengubah budaya sekolah. Dengan demikian, keadaan yang lebih baik bagi siswa belajar 

akan tercipta. 

4.2 Tujuan Lesson Study Berbasis Sekolah 

Lesson Study berbasis sekolah memiliki tiga tujuan konkret sebagai berikut: 

 

(1) Semua guru harus membuka pembelajaran mereka untuk diobservasi dan refleksi 

setidaknya satu kali dalam satu tahun;  

(2) Semua guru harus meningkatkan kualitas pembelajaran mereka dengan belajar dari 

rekan-rekannya sesame guru; dan  

(3) Semua guru harus membentuk kolegialitas dengan cara berkolaborasi bersama. 

4.3 Beberapa Pertimbangan Penting 

Sebelum memulai Lesson Study berbasis sekolah, anda harus mempertimbangkan beberapa 

hal terlebih dahulu: 

4.3.1 Semua Guru Harus Berpartisipasi 

Untuk implementasi Lesson Study berbasis sekolah, adalah hal yang sangat penting agar 

semua guru dan kepala sekolah harus berpartisipasi di dalamnya. Hal ini dikarenakan lesson 

study tidak hanya bertujuan untuk pembangunan kapasitas guru-guru secara perseorangan 

namun juga peningkatan sekolah itu sendiri. Dengan kata lain, lesson study bertujuan untuk 
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pengembangan hubungan-hubungan kolaboratif diantara para guru untuk menciptakan 

“sekolah yang bagus”. Oleh karena itu, penting untuk membentuk sebuah pemahaman yang 

sama diantara para guru mengenai pembelajaran dan praktek-praktek pedagogis.  

 

Kita dapat menyelenggarakan lesson study di sekolah berdasarkan tingkat kelas atau 

berdasarkan mata pelajaran. Bahkan, pada kenyataannya, banyak sekolah melaksanakan 

lesson study dengan cara ini (lihat 4.4.7 di bawah ini).  Praktek seperti ini juga sangat 

disarankan.  Namun, dari sudut pandang peningkatan sekolah, hal ini belum cukup karena 

dengan demikian guru-guru di sekolah tersebut masih kurang mendapatkan kesempatan untuk 

mengembangkan dan berbagi landasan yang sama.  Lesson Study berbasis sekolah adalah 

sebuah cara bagi sekolah-sekolah untuk menumbuhkan kolegialitas dan rasa kesamaan 

diantara para guru melalui diskusi mengenai topic-topik yang sama.  

4.3.2 Melaksanakan Kegiatan Secara Rutin 

Berbeda dengan berbagai kursus pelatihan lainnya, lesson study bukanlah sebuah kegiatan 

yang hanya berlangsung satu kali. Lesson study adalah kegiatan rutin yang dipraktekkan 

secara teratur oleh para guru. Anda harus mengorganisir dan melaksanakan lesson study 

secara teratur, sebaiknya satu kali dalam dua minggu. Namun, frekuensi kegiatan harus 

diputuskan oleh masing-masing sekolah berdasarkan kondisi-kondisi nyata tiap sekolah: 

ukuran sekolah, tingkat motivasi guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan lain-lain. Anda 

harus berhati-hati dalam menetapkan jadwal yang tepat untuk Lesson Study berbasis sekolah 

dan anda harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatannya dilaksanakan secara teratur dan terus 

menerus. 

4.3.3 Jangan Semakin Menambah Beban Mengajar Para Guru 

Para guru sangat sibuk dengan tugas mereka sehari-hari: merancang dan melaksanakan 

pembelajaran, mengevaluasi prestasi akademik siswa, mengerjakan berbagai tugas 

administratif, dan lain-lain.  Anda jangan sampai membuat guru merasa semakin sibuk 

karena lesson study.  Apabila lesson study semakin menambah berat muatan kerja para guru, 

maka tentu saja ini akan membuat mereka merasa terbebani dan lesson study tidak akan 

mampu berlangsung secara berkelanjutan untuk periode waktu yang lama.  Banyak sekolah 

yang memulai lesson study sepertinya memberikan tambahan tugas bagi para guru. 

Sekolah-sekolah semacam ini secara bertahap akan melihat semakin sedikit guru yang 

berpartisipasi dalam kegiatan lesson study, dengan alas an sedang sibuk, dan akhirnya 

kegiatan tersebut berhenti. Untuk melaksanakan lesson study secara teratur dan untuk jangka 

waktu yang berkesinambungan, sangatlah penting untuk mengorganisir kegiatan-kegiatannya 

tanpa menjadikan beban kerja guru semakin berat. Anda harus meninjau tugas administratif 

guru secara seksama dan mengesampingkan tugas yang tidak penting. Dengan melakukan hal 

ini, anda dapat menciptakan waktu ekstra untuk lesson study tanpa menambah beban para 

guru. Ini adalah kunci untuk melaksanakan lesson study secara teratur dan berkelanjutan.  

4.4 Bagaimana Cara Mengimplementasikan Lesson Study Berbasis Sekolah 

Pada dasarnya, Lesson Study berbasis sekolah mengikuti langkah-langkah yang sama seperti 

langkah-langkah dalam Lesson Study berbasis MGMP.  Semua langkah-langkah yang 
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dijelaskan dalam Bab 2 di atas juga berlaku untuk Lessson Study berbasis sekolah.  Beberapa 

pedoman khusus tambahan diantaranya adalah sebagai berikut. 

4.4.1 Mata Pelajaran 

Semua mata pelajaran dapat dan harus dicakup oleh Lesson Study berbasis sekolah. 

4.4.2 Guru yang Berpartisipasi 

Karena semua mata pelajaran akan dicakup, maka semua guru di sekolah tersebut (termasuk 

kepala sekolah) harus berpartisipasi. 

4.4.3 Fasilitator dan Koordinator 

Disarankan untuk menyeleksi dan menunjuk satu atau beberapa orang guru sebagai (para) 

Fasilitator. Fasilitator harus memfasilitasi kegiatan lesson study di sekolah tersebut dengan 

memberikan masukan-masukan teknis. Kualifikasi mereka sama dengan Fasilitator MGMP 

(Sub bagian 2.2.1): 

 

Kualifikasi1: Pengetahuan dan latar belakang mata pelajaran yang kuat 

Kualifikasi 2: Kapasitas pedagogis yang kuat 

Kualifikasi 3: Ketrampilan memfasilitasi diskusi 

 

Apabila anda tidak dapat menemukan sosok yang tepat pada saat ini, pilihlah seseorang yang 

paling memenuhi persyaratan dan memiliki motivasi tinggi diantara para kolega anda dan 

tunggulah. Latihan akan membuat seseorang tersebut menjadi seorang Fasilitaor sejati seiring 

berjalannya waktu.  

 

Kepala sekolah disarankan untuk tidak menjadi Fasilitator di sekolah. Fasilitator haruslah 

seseorang selain kepala sekolah. Hal ini semata-mata dikarenakan biasanya kepala sekolah 

terlalu sibuk untuk sepenuhnya mengemban tanggung jawab tambahan ini. 

 

Disarankan pula untuk menunjuk satu orang guru sebagai Koordinator untuk kegiatan lesson 

study (Sub bagian 2.1.4).  Koordinator akan bertanggung jawab untuk urusan-urusan 

administratif dalam pelaksanaan Lesson Study berbasis sekolah.  Fasilitator and Koordinator 

bisa saja adalah orang yang sama namun, apabila memungkinkan, lebih dianjurkan agar kedua 

posisi tersebut dipegang oleh orang yang berbeda.  

4.4.4 Peran Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah akan memainkan peran yang sangat penting dalam 

Lesson Study berbasis sekolah.  Inisiatif dan motivasi untuk pelaksanaan kegiatan harus 

berasal dari mereka. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah harus berkomitmen terhadap 

Lesson Study berbasis sekolah.  Secara spesifik, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah 

harus memainkan peranan sebagai berikut: 

 

Peran 1: Memprakarsai dan memimpin pelaksanaan Lesson Study berbasis sekolah di sekolah 

mereka 
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Peran 2: Menyesuaikan kalender sekolah dan jadwal (daftar jam) sekolah sehingga akan lebih 

banyak guru yang berpartisipasi dalam kegiatan lesson study secara teratur.  

Peran 3: Ikut ambil bagian dalam kegiatan Lesson Study, terutama dalam kegiatan observasi 

buka kelas dan refleksi 

Peran 4: Mendorong para guru untuk menerapkan dan mengimplementasikan apa yang telah 

mereka pelajari dalam lesson study 

 

Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah disarankan untuk tidak menjadi moderator dalam 

sesi refleksi karena mungkin akan menghambat diskusi yang bebas diantara para guru. 

Fasilitator harus bertindak sebagai moderator dalam sesi refleksi.  

4.4.5 Pengaturan Jadwal 

Pada program SISTTEMS, jadwal standar untuk Lesson Study berbasis sekolah adalah “satu 

buka kelas dan refleksi per bulan”.  Namun, banyak sekolah yang secara sukarela 

melaksanakan kegiatan dengan frekuensi lebih banyak: umumnya, “dua buka-kelas per bulan”. 

Keputusan mengenai frekuensi pelaksanaan kegiatan berada di tangan pihak sekolah. Namun, 

satu aturan umumnya adalah anda jangan terlalu tergesa-gesa. Untuk lesson study, jauh lebih 

penting agar kegiatan berlangsung dalam jangka panjang sebagai sebuah rutinitas 

daripada melaksanakannya sebanyak mungkin.  Namun, pada saat yang sama, perlu juga 

diperhatikan bahwa anda harus melaksanakan lesson study sesering mungkin.  Apabila 

kegiatan lesson study anda hanya sekali dalam satu tahun, misalnya, maka hal ini tidak akan 

banyak bermanfaat. Para guru tidak akan mendapatkan apa-apa dari kegiatan yang sporadis 

semacam itu.  

 

Satu permasalahan yang biasanya dihadapi sekolah ketika melaksanakan Lesson Study 

berbasis sekolah adalah menentukan kapan mereka harus melaksanakan open lesson dan 

refleksi.  Apabila mereka menyelenggarakan buka-kelas dengan menggunakan kelas pada 

jam reguler, maka banyak guru yang tidak akan dapat mengikutinya karena mereka juga harus 

mengajar di kelas masing-masing. Apabila sekolah ingin menghindari hal ini, maka mereka 

harus melaksanakannya setelah jam sekolah berakhir atau pada waktu liburan. Pengaturan 

seperti ini mungkin kedengarannya bagus namun, pada prakteknya, pengaturan seperti ini 

tidak dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang lama.  

 

Tidak ada solusi yang paling tepat untuk dilema ini.  Dua saran untuk mengatasi kesulitan 

ini adalah:  

 

1 Beberapa sekolah memilih untuk melaksanakan buka-kelas pada hari Jumat. Mereka 

mengatur ulang jadwal pelajaran di sekolah mereka sehingga pada hari Jumat pagi tidak 

ada jadwal untuk mata pelajaran utama seperti Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS, 

Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Pengaturan seperti ini memungkinkan sebagian besar 

guru untuk bebas berpartisipasi dalam lesson study.  

 

2 Beberapa sekolah memiliki kamera video.  Alat ini berguna untuk lesson study. Ketika 

sebuah open lesson diselenggarakan pada kelas reguler, hanya sedikit sekali rekan-rekan 

guru yang dapat mengobservasinya. Namun, seorang guru dapat merekam pembelajaran 
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tersebut dengan menggunakan kamera.  Mereka kemudian akan dapat melaksanakan 

sesi refleksi ketika guru-guru yang lain memiliki waktu luang dan dapat menghadiri sesi 

refleksi. Dalam sesi tersebut mereka menunjukkan rekaman video terlebih dahulu dan 

para guru yang berpartisipasi menonton rekaman tersebut.  Para guru selanjutnya akan 

melaksanakan refleksi berdasarkan video tersebut (refleksi video). 

 

Harap diingat bahwa bukanlah suatu keharusan bahwa semua guru turut berpartisipasi dalam 

setiap open lesson dan refleksi.  Ini adalah suatu hal yang mustahil.  Sebaliknya, sekolah 

harus berusaha semampu mereka untuk memberikan kesempatan yang setara dan kepada 

sebanyak mungkin guru.  

4.4.6 Pemilihan Guru Buka-Kelas 

Biasanya para guru sangat enggan untuk membuka kelas mereka kepada rekan sesama guru.  

Oleh karena itu, pada awalnya, mungkin kepala sekolah perlu menominasikan beberapa orang 

guru sebagai guru buka-kelas dalam lesson study. Namun, guru buka-kelas tersebut dengan 

segera akan menyadari setelah buka-kelas bahwa membuka kelas mereka kepada guru-guru 

lainnya ternyata sangat bermanfaat. Mereka akan menjadi bersemangat dan ingin membuka 

kelas mereka sesering mungkin. Oleh karena itu, setelah beberapa lama, kepala sekolah tidak 

akan mengalami kesulitan lagi dalam mendapatkan guru buka-kelas.. 

 

Meskipun demikian, juga ada satu fakta bahwa beberapa guru, terutama mereka yang 

tergolong senior, tidak akan pernah berani untuk membuka kelas mereka.  Kepala sekolah 

jangan sampai memaksa mereka untuk melakukan hal ini. Sebaliknya, kepala sekolah harus 

membujuk mereka agar mau mencoba membuka kelas setidaknya satu kali dalam setahun. 

Apabila dirasa perlu, sang kepala sekolah sendiri dapat melaksanakan buka-kelas dan 

membiarkan guru-guru lain memberikan komentar mengenai kelas yang dibukanya. Hal ini 

dapat mengikis habis kekhawatiran para guru yang enggan membuka-kelas dan mendorong 

mereka untuk mengajukan diri.. 

4.4.7 Lesson Study Berbasis MGMP-S (Sekolah) 

Sebagai “tingkat menengah” atau “tingkat pengenalan level” dari Lesson Study berbasis 

MGMP wilayah dan Lesson Study berbasis sekolah, Lesson Study berbasis MGMP-Sekolah 

(Lesson Study yang dilaksanakan oleh guru-guru dari satu mata pelajaran yang sama) 

merupakan salah satu pendekatan yang layak diambil.  Sampai bulan September 2008, 

banyak SMP di kabupaten sasaran secara sukarela dan mandiri memulai Lesson Study 

berbasis sekolah. Di sekolah-sekolah ini, pada umumnya ada 4 tahapan pengembangan: 

 

(1) Sosialisasi 

(2) Open lesson dan refleksi oleh MGMP-Sekolah (dalam SISTTEMS, dimulai dengan 

mathematika dan IPA) 

(3) Open lesson oleh guru-guru MGMP (dalam SISTTEMS, mathematika dan IPA) diamati 

oleh semua guru, dan pelaksanaan refleksi juga dengan semua guru mata pelajaran 

(4) Open lesson oleh guru mata pelajaran apapun dan refleksi dengan semua guru mata 

pelajaran 

 



Panduan untuk Lesson Study Berbasis MGMP dan Lesson Study Berbasis Sekolah 

 

59 

Kegiatan no (2) dapat diterapkan untuk melakukan piloting tentang efektifitas Lesson Study 

atau untuk memberi contoh bagi guru-guru yang enggan mengenal Lesson Study. 

4.4.8 Biaya untuk Lesson Study Berbasis Sekolah 

Untuk Lesson Study berbasis sekolah, biaya yang diperlukan harusnya berjumlah minimum:  

biaya fotokopi, bahan-bahan yang digunakan dalam open lesson, dan sejumlah alat tulis.  

Pada prinsipnya, tidak perlu atau tidak dianjurkan untuk memberikan “uang transport” kepada 

guru yang berpartisipasi. Apabila para guru menyadari manfaat dari Lesson Study berbasis 

sekolah, mereka akan mengikuti kegiatan tersebut meski tidak mendapatkan "uang transport".  

Ketika mata mereka sudah terbuka, mereka tidak akan meminta "insentif" untuk ambil bagian 

dalam lesson study. 

 

Demikian pula, anda dapat melaksanakan Lesson Study berbasis sekolah tanpa harus 

menyediakan “konsumsi”. Anda akan segera terbiasa dengan "kegiatan refleksi tanpa 

konsumsi/makanan kecil". Bahkan, beberapa sekolah sudah mulai untuk tidak menyediakan 

konsumsi dalam refleksi, sehingga menghemat biaya untuk kegiatan lesson study secara 

signifikan.  

 

Pada akhirnya, lesson study adalah sebuah kegiatan yang tidak menghabiskan banyak biaya 

namun memberikan manfaat yang luar biasa. Cobalah.  
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Bab 5 BEBERAPA HAL TERKAIT YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN 

5.1 Meningkatkan Sisi Pedagogi Tenaga Pengajar Universitas 

Tenaga pengajar universitas di Indonesia, khususnya yang mengambil jurusan pendidikan, 

memiliki dasar ilmu yang kuat mengenai teori “model mengajar”. Maka dari itu, ketika 

mereka mengajar, mereka cenderung lebih memperhatikan apakah pelajaran berjalan sesuai 

dengan langkah-langkah yang disebutkan dalam model daripada mengamati realita 

pembelajaran siswa.  

 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa para dosen sangat perlu mengubah pola pikir yang 

“berorientasi pada model mengajar” menjadi pola pikir yang “berorientasi pada realita”. Para 

dosen sebaiknya menggunakan ilmu pedagoginya untuk menganalisis realita dalam kelas. 

Untuk itu, ketika mengamati seluruh kelas, mereka harus berusaha menggali makna dan 

faktor dibalik setiap fakta. Pengamatan dan refleksi suatu pembelajaran adalah cara yang tepat 

untuk mengembangkan kapasitas para dosen. Hal ini juga merupakan suatu dasar yang kuat 

untuk menelurkan penelitian akademis.  

 

Tendensi atau bias terhadap teori ini mungkin disebabkan oleh lemahnya ilmu pedagogi 

mereka. Umumnya para dosen di LPTK mengambil spesialisasi bidang tertentu (mis. 

Hidrodinamika) dan memiliki pengetahuan yang sangat mendalam mengenai hal tersebut. 

Namun mereka masih belum terlatih untuk mengajar anak-anak di kelas nyata. Hanya 

sejumlah kecil guru yang mengambil spesialisasi dan mengajar bidang yang bersifat praktis 

ini. Sebenarnya, bahkan LPTK pun masih kekurangan tenaga pengajar yang layak untuk 

mengajar pedagogi. Situasi in harus segera dibenahi. 

 

Hal ini terkait erat dengan adanya anggapan bahwa mengajar adalah mentransfer ilmu dari 

guru ke siswa. Guru (dan dosen) hanya mempertimbangkan apa yang harus ditransfer tanpa 

memikirkan cara terbaik untuk melakukannya. Inilah keterbatasan yang mendasar dalam 

sistem pendidikan Indonesia. Hal ini harus dikoreksi.  

5.2 Memodifikasi Jadwal Umum Sekolah 

Di Indonesia, satu pelajaran biasanya berlangsung selama 80 menit (dua kali 40 menit). 

Berdasarkan pada pengamatan kami, sayangnya waktu ini tidak dimanfaatkan secara efektif 

dan efisien. Banyak guru yang kurang mampu memanfaatkan waktu dengan tepat. 

 

Rangka waktu standar untuk suatu pelajaran perlu dikaji ulang secara mendalam. Pengamatan 

di atas menunjukkan bahwa waktu 80 menit tampaknya terlalu lama bagi guru dan siswa. 

Mungkin lebih baik alokasi waktunya dikurangi menjadi 50-60 menit. Sepertinya perubahan 

ini terlihat sederhana, namun hal ini akan membawa perubahan pada berbagai aspek lain, 

mulai dari kurikulum sampai sistem gaji guru. Pilihan lainnya adalah, mereka bisa membagi 

80 menit ini menjadi dua segmen, misalnya: 50 menit untuk kegiatan eksplorasi dan 30 menit 

untuk latihan-latihan. Bagaimana satu jam pelajaran dibagi dan dimanfaatkan tergantung pada 

kebijakan sekolah masing-masing. Bagaimanapun juga, rangka alokasi waktu memerlukan 

pertimbangan ulang yang mendalam agar guru dapat memanfaatkan jam sekolah yang 

terbatas secara maksimal. 
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5.3 Program TV Nasional yang Menayangkan Pembelajaran Inovatif  

Dengan melihat baru bisa percaya. Cara terbaik agar guru dapat mengerti apa pelajaran yang 

baik itu adalah dengan menyaksikan pembelajaran yang baik. Meski sederhana, namun hal ini 

tidak begitu mudah bagi mayoritas guru karena tidak seorangpun dari mereka yang bisa 

melaksanakan dan menunjukkan pelajaran yang baik. Seperti pengalaman dalam SISTTEMS, 

guru Indonesia biasanya kesulitan untuk mengkonsepkan pembelajaran yang baik saat 

pertama kali mengetahui Lesson Study. Memang sangatlah wajar kalau seseorang tidak 

mampu merancang atau melaksanakan pembelajaran yang baik bila dia belum mengetahui 

bagaimana pelajaran yang disebut baik.  

 

Program TV reguler berskala nasional yang menayangkan pembelajaran yang baik dan 

inovatif yang diajarkan oleh guru Indonesia akan menjadi suatu pemacu yang kuat bagi 

guru-guru di negara ini. Satu episode mungkin berdurasi 45 menit dan terbagi atas 2 bagian. 

Bagian utama, sekitar 40 menit, berupa potongan tayangan suatu pelajaran dengan guru dan 

siswa serta interaksi mereka. Bagian terakhir durasinya singkat, hanya 5 menit, menayangkan 

tanggapan sejumlah pakar yang menunjukkan elemen serta momen penting dari pelajaran 

tersebut yang layak dicatat. Bila sesuai dan bisa diwujudkan, DEPDIKNAS dapat 

mensponsori program ini. 
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LEMBAR OBSERVASI 
 

 

 

 

 

1. Kapan siswa mulai belajar ? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kapan siswa bosen belajar ? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apa yang bisa anda pelajari dari proses pembelajaran tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEMBAR OBSERVASI 
 

      Pengantar 
• Perlu diingat bahwa yang menjadi focus observasi adalah proses belajar siswa. 

• Fokus pengamatan yang ditawarkan pada lembar observasi ini hanya bersifat 

alternative. Para observer bisa menambah atau menguranginya sesuai keperluan 

masing-masing dengan tetap focus pada kegiatan belajar siswa. 

 

 

Aspek-aspek yang diobservasi 

1. Bagaimana interaksi yang terjadi antar siswa? 

 

 

 

 

 
2. Bagaimana interaksi yang terjadi antar siswa dengan guru? 

 

 

 

 

                  
3. Bagaimana proses eksplorasi pemahaman materi ajar oleh siswa? 

 

 

 

 

 
4. Manfaat apa yang anda peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini? 
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