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Abstrak 

Kajian ini akan mengupas lesson study berbasis MGMP IPA menjadi 

wahana untuk meningkatkan profesi guru. Permasalahan dalam kajian ini antara 

lain: kelebihan, manfaat, dan hasil lesson study berbasis MGMP IPA. 

Berdasarkan pembahasan kajian ini, maka dapat disimpulkan: (1) kelebihan 

lesson study Berbasis MGMP IPA adalah dapat menghasilkan model pembelajaran 

yang efektif dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi; (2) lesson study 

berbasis MGMP IPA bermanfaat dalam mendorong terbentuknya komunitas belajar 

yang secara konsisten melakukan peningkatan terus-menerus; dan (3) dari lesson 

study berbasis MGMP IPA dapat dihasilkan karya ilmiah kelompok dalam bidang 

IPA  

Kata kunci: lesson ltudy, IPA, dan profesi guru 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  
Mutu pendidikan di Indonesia belum seperti yang diidam-idamkan. Sudah berulang kali 

diadakan inovasi dalam pendidikan. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan pendidikan 

nasional telah berkali-kali merevisi kurikulum. Di dalam kurikulum di samping menyampaikan 

materi yang harus disampaikan, tetapi juga strategi, pendekatan maupun metode yang 

diterapkan dalam pembelajaran. Sebagai mana diketahui bahwa ada tiga pendekatan 

pengembangan kurikulum yang dianut oleh negara-negara yakni: (a) pendekatan materi 

(content-based approach), (b) pendekatan kompetensi/ kemampuan dasar 

(competence/outcome-based approach), dan                             (c) pendekatan kombinasi 

(Sukardi, 2002). Negara yang masih menganut kurikulum berbasis materi (contain) sudah 

sangat sedikit. Dari yang sangat sedikit tersebut termasuk jepang dan Indonesia. Jika diamati 

trend di berbagai belahan dunia pendekatan dalam pengembangan kurikulum beralih ke 

pendekatan kompetensi atau kombinasi. Untuk itulah mulai 2004 Indonesia menerapkan 

kurikulum berbasis kompetensi yang selanjutnya dinamakan KBK. Belum genap 4 tahun, 

kurikulum direvisi lagi yang selanjutnya dikenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Mutu pendidikan ditentukan banyak faktor, antara lain: siswa, guru, proses belajar 

mengajar, dan sarana prasarana. 

Kualitas pendidikan tentu ada kaitannya dengan kualitas pembelajaran. Kulaitas 

pembelajarn ditentukan oleh unsur-unsur penting dalam pembelajaran. Ada empat unsur dalam 

pembelajaran yang saling terkait, antara lain: (1) tujuan yang harus dicapai; (2) bahan ajar yang 

akan mewarnai dan memberi isi terhadap tujuan; (3) metode dan alat bantu yang akan 

mengantarakan bahan ajar sampai tujuan; dan (4) penilian sebagai alat untuk mengetahui 

tercapai tidaknya tujuan (Nana Sudjana, 2008:23).  

Agar kualitas pembelajaran baik tentu juga dituntut kinerja guru yang baik. Kinerja guru 

mempunyai spesifikasi/kriteria tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan 

spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru.Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru 

dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) 

kepribadian, (3) sosial, dan (4) profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam 

kinerja guru. 
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Untuk mengembangkan guru sesuai dengan kompotensinya, pemerintah telah 

melakukan beragai pelatihan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru ini tentu 

memerlukan dana yang tidak sedikit, tapi sayang sekali karena usaha ini tidak memberikan 

dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu guru. Hal ini antara lain karena pelatihan 

tidak berbasis pada permasalahan yang nyata di kelas dan materi pelatihan hanya 

menjadipengetahuan, tidak diterapkan pada pembelajaran di kelas. Kalaupun diterapkan sekali 

dua kali, kemudian kembali “selera asal” atau seperti dalam syair lagu “aku masih seperti yang 

dulu”. 

Untuk mengatasi kelemahan pelatihan konvensioanl, ditawarkan model in-service 

training yang lebih menekankan pada upaya pemberdayaan guru sesuai kapasitas serta 

permasalahan yang dihadapi di kelas-masing-masing. Model kegiatan ini adalah Lesson Study. 

Guru-guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam bidang 

studi IPA sudah memiliki wadah kegiatan yaitu MGMP. Berdasarkan uraian di depan, perlu 

kiranya kajian Lesson Study berbasis MGMP IPA.  

 

Rumusan Masalah 
Berdasarklan uraian di depan, maka permasalahan yang muncul dalam kajian ini antara 

lain 

1. Apakah kelebihan lesson study berbasis MGMP IPA? 

2. Apakah manfaat lesson study berbasis MGMP IPA? 

3. Apakah hasil lesson study berbasis MGMP IPA? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
Standar Kompetensi Guru 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa 

Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu: (1) 

kompetensi pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4) profesional. 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan 

karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Hal 

tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip belajar, karena siswa memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda. 

Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. 

Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk meng-aktualisasikan 

kemampuannya di kelas, dan harus mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan.  

Berkaitan dengan kompetensi kepribadian, pelaksanaan tugas sebagai guru harus 

didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk 

mempersiapkan generasi kualitas masa depan bangsa. Walaupun berat tantangan dan rintangan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya harus tetap tegar dalam melaksakan tugas sebagai 

seorang guru. 

Pendidikan adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses 

pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus dapat mempenga-ruhi ke arah proses itu sesuai 

dengan tata nilai yang dianggap baik dan berla-ku dalam masyarakat. 

Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, mem-pengaruhi perilaku 

etik siswa sebagai pribadi dan sebagai anggota masyara-kat. Penerapan disiplin yang baik dalam 

proses pendidikan akan menghasil-kan sikap mental, watak dan kepribadian siswa yang kuat. 

Guru dituntut harus mampu membelajarkan siswanya tentang disiplin diri, belajar membaca, 

mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mema-tuhi aturan/tata 

tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga 

disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, 

bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Dalam pengembangan kompetensi 

sosial, guru di mata masyarakat dan siswa merupakan panutan yang perlu di-contoh dan 
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merupkan suritauladan dalam kehidupanya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial 

dengan masyakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan 

dimilikinnya kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan 

dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua siswa, para guru tidak akan 

mendapat kesulitan.  

Kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki guru da-lam perencanaan 

dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan 

belajar siswa untuk mencapai tujuan pem-belajaran, untuk itu guru dituntut mampu 

menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-update, dan menguasai materi 

pelajaran yang disaji-kan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari 

informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari 

internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. 

Kompetensi atau kemampuan profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru 

berkenaan dengan aspek: 

1) Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber 

materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan 

mengajarnya harus disambut oleh siswa sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran 

yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus. 

2) Dalam melaksakan proses pembelajaran, keaktifan siswa harus selalu diciptakan dan 

berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru 

menciptakan suasana yang dapat mendorong sis-wa untuk bertanya, mengamati, 

mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Karena itu guru 

harus melakukan kegiatan pembelajaran seperti suasana belajar sambil bekerja, belajar 

sambil mendengar, dan belajar sambil bermain, sesuai kontek materinya. 

3) Di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip 

didaktik metodik sebagai ilmu keguruan. Misalnya bagaimana menerapkan prinsip 

apersepsi, perhatian, kerja kelompok, korelasi dan prinsip-prinsip lainnya. 

4) Dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan 

tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus 

benar dan tepat. Diharapkan pula guru dapat menyusun butir secara benar, agar tes yang 

digunakan dapat memotivasi siswa belajar. 

 

Lesson Study Berbasis MGMP IPA 
Lesson study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik pengkajian pembelajaran 

secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual 

learning untuk membangun komunitas belajar (Sumar Hendayanan, dkk, 2006:10). Dengan 

demikian lesson study bukan metode atau strategi pembelajaran, tetapi kegiatan Lesson study 

dapat menerapkan berbagai metode dan strategi pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dapat 

dilakukan dengan Lesson Study yang melibatkan beberapa guru. Seorang guru sebagai guru 

model dan lainnya sebagai observer.  

Lesson Study sudah berkembang sejak awal tahun 1900-an di Jepang. Melalui kegiatan 

tersebut guru-guru di jepang mengkaji pembelajaran melalui perencanaan dan observasi 

bersama yang bertujuan untuk memotivasi siswa-siswanya aktif belajar mandiri. Lesson Study 

terjemahan dari kata jugyo dan kenkyu, jugy berarti lesson atau pembelajaran dan kenkyu berrati 

study atau pengkajian (Sumar Hendayanan, dkk, 2006:10). 

Lesson Study berkembang di Indonesi melalui Indonesia Mathematics and Science 

Teacher Education Project (IMSTEP) yang diimplementasikan sejak1998 oleh tiga LPTK 

(IKIP), IKIP Yogyakarta (UNY), IKIP Bandung (UPI), dan IKIP Malang (UM). Ketiganya 

bekerjama dengan Japan International Coopertion Agency (JICA). Adapun tujuan IMSTEP 

untuk meningkatkan mutu pendidikan MIPA di Indonesia umunya dan khususnya di tiga IKIP 

tersebut.  

IMSTEP –JICA dan tiga IKIP melakukan pilot project di sekolah-sekolah di 

Yogyakarta, Malang, dan Bandung. UNY selanjutnya melakukan pendampingan Lesson Study 

di SMP dan MTs di Kabupaten Bantul Porpinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
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Lesson Study Berbasis MGMP IPA adalah lesson study yang dikelola oleh MGMP IPA 

tersebut. Lesson study berbasis MGMP IPA memiliki dua tujuan. Pertama, agar para guru 

anggota MGM IPA dapat saling belajar dari realita pembelajaran dalam kelas yang nyata. 

Kedua, karena angggota MGMP guru SMP dan MTs dari bidang ilmu yang sama (IPA), meraka 

dapat saling memperkuat materi pelajaran IPA. 

Pelaksana lesson study berbasis MGMP IPA adalah guru-guru IPA SMP dan MTs yang 

tergabung dalam wadah MGMP IPA, dapat wilayah MGMP kecamatan ataupun kabupaten/kota. 

Mengingat anggota MGMP dari beberapa sekolah, maka pelaksanaan lesson study berpindah-

pindah atau bergilir di sekolah guru anggota MGMP tersebut yang dipandu oleh kepala sekolah 

tersebut. Di samping itu, umunya juga mengundang pihak lain sebagai nara sumber.  

Dalam Lesson study ada 3 tahap, yakni: Plan (persiapan), Do (pelaksanaan), dan See 

(refleksi).  

 

a. Perencanaan atau Persiapan Lesson Study (Plan) 

Untuk melakukan lesson study tahap awal yang paling penting adalah persiapan. Tahap 

awal persiapan dapat dimulai dengan melakkan: identifikasi masalah pembelajaran yang 

meliputi: materi ajar, teaching materials (hands on), strategi pembelajaran, dan siapa guru 

model.  

Materi ajar tentu disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berjalan. Pengembangan 

hands on disesuaikan dengan standar kompetensi dan kedalaman materi yang akan disajikan 

serta perlu didiskusikan dalam MGMP.  

Strategi pembelajaran yang dipilih perlu didiskusikan agar dalam proses pembelajaran 

siswa termotivasi untuk aktif. Perlu dipikirkan bagaimana interaksi siswa dengan guru, siswa 

dengan siswa, dan siswa dengan media. Agar proses pembelajaran dapat baik perlu 

diperhitungkan rangkaian aktivitas dari awal sampai akhir pembelajaran. Untuk itu tentu sangat 

diperlukan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memadahi. 

Adapun langkah-langkah perencanaan lesson study meliputi: (1) menganalisis topik; (2) 

menganalisis realitas siswa; (3) membuat RPP; dan (4) memeriksa RPP (Pelita, 2009:20-35). 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran dan Observasi dalam Lesson Study (Do) 
Sebelum pelaksanaan pembelajaran dilakukan, perlu diadakan pertemuan singkat 

(brefing) yang dipimpin kepala sekolah. Kepala sekolah menjelaskan secara umum pelaksanaan 

Lesson Study yang akan dilakukan. Selanjutnya guru model akan menjelaskan secara singkat 

rencana pebelajaran yang akan dilaksanakan. Hal ini sangat penting agar para observer dapat 

mempersiapakan diri dalam mengobservasi pembelajaran di kelas. Selanjutnya guru model 

melakanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, meskipun di kelas banyak dihadiri observer.  

Di samping itu guru model perlu menyiapkan lembar observasi, denah tempat duduk 

yang disertai nama lengkap. Setiap siswa diharapkan memakai nomor punggung, hal ini 

diharapkan untuk mempermudah mencatat aktivitas siswa yang menonjol dengan identitas yang 

betul. 

Beberapa hal perlu dilakukan selama observasi: 

1) Membuat cacatan tentang komentar atau diskusi yang dilakukan siswa dan jangan lupa 

menuliskan nama dan tempat duduknya. 

2) Membuat catatan tentang situasi saat siswa melakukan aktivitas yang baik (kerjasama) atau 

aktivitas tidak baik (memilih untuk tidak kerja sama). 

3) Mencari contoh-contoh bagaimana terjadi konstruksi pemhaman melalui diskusi dan 

aktivitas belajara yang dilakukan siswa. 

Yang tidak kalah penting dalam kegiatan ini adalah langkah-langkah do. Langkah-

langkah yang penting dalam pelaksanaan lesson study (do) antara lain:               (1) 

membangkitkan minat siswa; (2) menciptakan pembelajaran bermakna bagi siswa; dan (3) 

menyimpulkan pembelajaran (Pelita, 2009:37-48) 

 

c. Refleksi dalam Lesson Study (See) 
Kegiatan refleksi harus dilaksanakan segera setelah selesai pembelajaran. Hal ini 

diharapkan agar semua saran dan masukan dari hasil observasi masih akurat, karena semua 
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masih dapat mengingat kejadian yang dialami. Yang ada dalam ruang refleksi terdiri dari  empat 

komponen, yakni: kepala sekolah, guru model, tenaga ahli (dari perguruan tinggi), dan observer. 

Kegiatan ini sebagai fasilitator atau moderator adalah kepala sekolah. 

 

Pembelajaran IPA 

 Dalam mencari inovasi ataupun usul bagaimana pembelajaran IPA dilakukan, 

disamping dapat melihat apa yang sedang berkembang dan dikembangkan saat ini juga dapat 

dilakukan dengan mengkaji hakikat utama pengembangan dan menentukan cara yang paling 

tepat yang dapat dilakukan.  

 Hakikat perubahan paradigma pembelajaran IPA secara singkat dapat dilihat pada Tabel 

1 sebagai dimensi yang terkait dalam pembelajaran:  

 

Tabel 1. Perubahan paradigma dalam pembelajaran 

Paradigma Lama Paradigma Baru 

Tekstual Faktual, Kontekstual dan Konseptual 

Produk Proses 

Pengetahuan Kemampuan/kepribadian 

Sentris sekolah Community Based 

Terbelenggu Memerdekakan 

Delivery system Pembelajaran 

Evaluasi akhir Portofolio 

Tidak bermanfaat bagi kehidupan bermanfaat 

Mementingkan IQ  Menumbuhkan CQ, EQ, AQ 

Memperhatikan kelanjutan sekolah Memperhatikan juga yang akan langsung ke 

masyarakat 

Kurang perhatian terhadap sarana Penggunaan sarana dalam pembelajaran 

Perpustakaan sebagai pusat kajian Perpustakaan sebagai sarana referensi 

 

 Dalam hal pencapaian pemahaman siswa dalam belajar IPA  dengan melihat harapan 

perubahan paradigma seperti di atas, maka tidak cukup bahwa siswa mampu menyelesaikan 

(mengerjakan soal multiple choice). Pencapaian pemahaman siswa dalam belajar IPA dapat 

meliputi : 

1) aspek metodologi: pencapaian pemahaman dalam tataran aspek ini mengindikasikan bahwa 

siswa dapat menginterpretasikan data, mengolah dan menawarkan alternatif solusi yang 

pada gilrannya akan dapat memilih mana yang paling relevan.  

2) Aspek konseptualisasi: pencapaian pemahaman pada tataran ini mengindikasikan bahwa 

siswa dapat secara mandiri membangun pengetahuan dengan mendayagunakan 

pengetahuan awal yang dimilikinya dan pengalaman belajar melalui objek belajarnya serta 

menggunakan berbagai sumber informasi lain. 

3) Aspek pemahaman konsep: pencapaian aspek ini mengindikasikan bahwa bukan sebagai 

pengumpul pengetahuan. Siswa merupakan pembangun pengetahuan secara mandiri. 

Manakala siswa sampai pada pemahaman konsepsi yang utuh, dirinya akan memahami apa 

itu(know what dari berbagai konsep) 

4) Aspek aplikasi konsep: pencapaian aspek ini mengindikasikan bahwa belum cukup bahwa 

siswa untuk pemehaman yang dimiliki sebagai buah berlimpah dari hasil belajarnya. 

Aplikasi merujuk pada dua hal, yakni aplikasi konsep untuk membangun konsepsi yang 

lain dalam ranah pengetahuan IPA, juga aplikasi dalam tataran fungsinya dalam kehidupan 

(teknologi) 

5) Aspek nilai: pencapaian aspek ini mengindikasikaan baahwa internalisasi kegiatan belajar 

IPA harus terjadi selama dan setelah proses pembelajaran. Tantangan dan persoalan yaang 

dihadapi siswa daalam kehidupaannya menantang mereka untuk memiliki seperangkat nilai 

dan norma yang baik (ideal) untuk dapat menssikapi dan menjadi pembela kebenaran, 

kejujuran dan peduli terhadap keluhuran maartabaat maanusia. 
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PEMBAHASAN 
Kelebihan Lesson Study Berbasis MGMP IPA 

Pembelajaran yang direncanakan secara matang pada saat plan lesson study oleh 

beberapa guru SMP dan MTs pada bidang studi yang sama, yakni IPA akan menghasilkan 

pembelajaran yang baik. Hasil plan antara lain: RPP, LKS, dan media pembelajaran yang 

sesuai. Pelaksanaan pembelajaran (do) yang didasarkan pada plan, siswa mengenakan identitas, 

dan dilengkapi dengan denah tempat duduk siswa akan memudahkan dalam mengamati 

aktivitas setiap siswa, apalagi dengan hadirnya banyak observer akan meningkatkan ketelitian 

pengamatan. Hal ini sejalan dengan arti pentingnya perencanaan pembelajaran menururt Abdul 

Gafur bahwa: (1) untuk mengganti keberhasilan yang untung-untungan atau nasib mujur; (2) 

sebagai alat untuk mnemukan dan memecahkan masalah; dan (3) untuk memanfaatkan sumber 

secara efektif (Suwarna, dkk, 2005: 36) 

Bervarisasinya latar belakang observer namun masih dalam bidang studi yang sama 

yakni IPA yang tentu memiliki karakteristik sebagai mana tersebut di depan akan memperkaya 

pengetahuan masing-masing pihak, terutama pada saat see (refleksi). Dalam kegiatan ini semua 

pihak akan mengajukan temuan hasil pengamatan yang berupa saran konstruktif yang akan 

memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Jadi lesson study merupakan sebuah kegiatan 

kolaboratif yang efektif. 

 

Manfaat Lesson Study Berbasis MGMP IPA 

Dalam kegiatan lesson study terjadi belajar dari orang lain dan belajar sambil 

melakukan yang terjadi secara berulang-ulang. Hal ini tentu sangat bermakna bagi pelaksana 

lesson study tersebut. Selanjutnya, pengetahuan yang dibangun melalui lesson study dapat 

menjadi modal yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing pihak 

yang terlibat. Dengan demikian, kegiatan lesson study ini mampu mendorong terbentuknya 

komunitas belajar (learning community) yang secara konsisten melakukan peningkatan terus-

menerus (continuous improvement) baik pada tataran individu, kelompok MGMP IPA, maupun 

pada sistem yang lebih umum.  

Guru IPA sebagai guru model mendapat kesempatan untuk mencobakan suatu model 

pembelajaran. Setelah selesai pelaksanaan pembelajaran, guru model akan mendapat masukan 

yang sangat berharga dari para observer. 

Guru IPA sebagai observer berhasil menemukan hal-hal penting berkenaan dengan 

model pembelajaran IPA yang dikembangkan. Bahan ajar eksploratif yang digunakan ternyata 

mampu mendorong kreativias siswa, mereka mampu menampilkan strategi baru yang orisional. 

Berdasarkan pengalamannya dia akan menerapkan pendekatan atau strategi tersebut di 

sekolahnya. 

Kepala sekolah yang beberapa kali mengikuti lesson study secara intensif 

mengemukakan pendapatnya bahwa kegiatan  tersebut sangat potensial mendorong banyak 

pihak untukmelakukan perbaikan dalam dunia pendidikan. Siswa menunjukkan adanya motivasi 

yang sangat tinggi untuk mewujudkan potensinya masing-masing pada saat lesson study. 

Dosen pendamping lesson study juga memperkenalkan dan menerapkan hal-hal yang 

positif dalam kelas. Di samping itu, mereka juga melaksanakan kegiatan lesson study di jurusan 

masing-masing. Bahkan, lesson study juga sudah diterapkan di sejumlah perguruan tinggi. Di 

FMIPA UNY contohnya, Setiap program studi setiap semester ada dua mata kuliah yang 

pembelajarannya dengan lesson study.  

 

Hasil Lesson Study Berbasis MGMP IPA 

Hasil lesson study dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi guru IPA 

sebagai observer, guru IPA sebagai guru model, kepala sekolah, dan semua pihak yang terlibat. 

Pelaksanaan Plan-Do-See yang berulang, yakni: Plan-Do-See I, Plan-Do-See II, dan seterusnya 

setara dengan siklus I, siklus II, dan seterusnya dalam penelitian tindakan kelas. Siklus dalam 

penelitian tindakan kelas (PTK), yakni: perencanaan, tindakan/observasi, dan refleksi (Raka 

Joni, 1998). Salah satu model PTK yang diadaptasi dari Hopkins dinyatakan pada Gambar 1 

(Raka Joni, 1998): 
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Kegiatan lesson study ini jika diterapkan dalam kelas yang sama, maka hasilnya dapat 

ditulis dalam laporan penelitian tindakan kelas (PTK). Jadi, khususnya bagi guru model dan 

beberapa guru observer hasil kegiatan lesson study dapat ditulis sebagai karya ilmiah hasil 

penelitian tindakan kelas (PTK) asalkan dilakukan pada kelas yang sama (tetap). Jadi, dari 

kegiatan lesson study dapat dihasilkan karya ilmiah kelompok dalam bidang IPA. Karya ilmiah 

ini tentu diperlukan bagi para guru, karena untuk kenaikan pangkat dan golongan IV/a ke IV/b 

guru dituntut untuk menghasilkan karya ilmiah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPULAN 
Berdasarkan bahasan di depan, maka dapatlah ditarik beberapa simpulan antara lain:  

1. Kelebihan lesson study berbasis MGMP IPA adalah dapat menghasilkan model 

pembelajaran yang efektif dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi 

2. Lesson study berbasis MGMP IPA bermanfaat dalam mendorong terbentuknya komunitas 

belajar yang secara konsisten melakukan peningkatan terus-menerus  

3. Dari lesson study berbasis MGMP IPA dapat dihasilkan karya ilmiah kelompok dalam 

bidang IPA  

 

 

SARAN 
Berdasarkan bahasan di depan, maka disarankan bahwa dapat dikembangkan lesson 

study berbasis MGMP Fisika untuk meningkatkan profesionalisme guru Fisika Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA). 
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Gambar 1. Spiral Penelitian Tindakan Kelas adaptasi Hopkins 
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