
LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDAMPINGAN LESSON STUDY BERBASIS MGMP DAN  
BERBASIS SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH 

TSANAWIYAH KABUPATEN BANTUL HOME BASE I  
 
 
 
 
 
 

Oleh : 
Warsono, M.Si 

Dr. Yosaphat Sumardi 
Togu Gultom, M.Pd., M.Si.  

Suhartini, M.Si.  
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

2008 
 

DIBIAYAI DENGAN DANA DIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR KONTRAK : 3579a/H.34.13/PNBP/NR/PPM/2008 



 ii 

HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 
 

1. Judul : Pendampingan Lesson Study Berbasis MGMP Dan 
Berbasis Sekolah Di Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bantul 
Home Base I  

2. Ketua Pelaksana   

    a. Nama Lengkap : Warsono, M.Si. 

    b. Jenis Kelamin : Laki-Laki 

    c. NIP : 132 240 453 

    d. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc 

    e. Jabatan : Lektor 

    f. Fakultas/Jurusan : FMIPA/Pendidikan Fisika 

3. Jumlah Tim : 3 orang 

4. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul 

5. Waktu Program : 12 bulan ( Januari – Desember 2008) 

6. Biaya : Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)   

   

 
 
 

Yogyakarta,  20 Desember 2008 
 

Mengetahui, 
Dekan FMIPA           Ketua Pelaksana 

 
 
 
 
 

Dr. Ariswan            Warsono, M.Si. 
NIP. 131791367          NIP. 132240453 

 
 
 
 
 

 



 iii 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Alloh S.W.T., Tuhan Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dapat diselesaikan. 

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kelompok dalam 

melakukan proses Pendampingan Lesson Study Berbasis MGMP dan Berbasis 

Sekolah di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bantul 

Home Base I. Pada laporan ini diungkapkan berbagai permasalahan yang timbul dan 

usaha-usaha yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut selama proses 

pendampingan.  

Terselesaikannya program dan laporan Pengabdian Pada Masyarakat ini tidak 

lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami 

menghaturkan terima kasih kepada : 

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberi kesempatan untuk 

melakukan program ini 

2. Dekan FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendukung dan 

memberi ijin pelaksanaan program 

3. Kepala Dinas Pendidikan Bantul dan Staf-nya yang telah mengijinkan dan 

memberikan dukungan pada pelaksanaan program ini 

4. Kepala Sekolah di wilayah Home Base I Bantul yang telah memberi dukungan 

terhadap keberhasilan pelaksanaan program 

5. Pengurus dan anggota kelompok Lesson Study MGMP Home Base I Kecamatan 

Bantul yang telah mendukung dan melaksanakan kegiatan lesson study. 

Akhirnya kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan 

yang singkat ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca pada umumnya.  

Yogyakarta, 20 Desember 2008 

 

 

Tim PPM Lesson Study Home Base I 



 iv 

DAFTAR ISI 
 

Halaman 
 

HALAMAN JUDUL i 
HALAMAN PENGESAHAN ii 
KATA PENGANTAR iii 
DAFTAR ISI iv 
DAFTAR TABEL v 
DAFTAR GAMBAR vi 
DAFTAR LAMPIRAN vii 
BAB I      PENDAHULUAN 1 

A. ANALISIS SITUASI 
B. RUMUSAN MASALAH 
C. TUJUAN KEGIATAN 
D. MANFAAT KEGIATAN 
 

1 
8 
8 
8 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 10 
A. PENGERTIAN LESSON STUDY 

1. Tahap Perencanaan (Plan) 
2. Tahap Implementasi dan Observasi (Do) 
3. Tahap Refleksi 

B. PENTINGNYA LESSON STUDY 
C. CARA PELAKSANAAN LESSON STUDY 
D. MODEL PELAKSANAAN LESSON STUDY 

1. Lesson Study Berbasis Sekolah 
2. Lesson Study Berbasis MGMP atau KKG 
3. Lesson Study Berbasis Sekolah yang Berdekatan 
 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
14 
14 
15 
16 

 
BAB III    MATERI DAN METODE 17 

A. MATERI 
B. METODE 

17 
17 

 
BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 18 

A. HASIL 
1. Jadwal Pelaksanaan Lesson Study di Home Base I 
2. Pelaksanaan Tahapan Lesson Study di Home Base I 

a. Kegiatan Plan  
b. Kegiatan Do 
c. Kegiatan See 

B. PEMBAHASAN 
 

18 
18 
19 
19 
20 
21 
21 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
B. SARAN 

24 
24 
24 

DAFTAR PUSTAKA 25 



 v 

DAFTAR TABEL 
 

Halaman 
 

Tabel 1.  Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) 1 
Tabel 2.  Wilayah Home Base dalam Kegiatan LS di Kabupaten Bantul 3 
Tabel 3.  Data Sekolah SMP/MTs se Kecamatan Bantul 5 
Tabel 4.  Data Siswa, Guru dan Karyawan SMP/MTs di Kecamatan Bantul 6 
Tabel 5.  Jadwal Lesson Study Home Base I periode Januari-Juni 2008 18 
Tabel 6.  Permasalahan dan Penyelesaian dalam Kegiatan Plan di Home Base I 19 
Tabel 7.  Permasalahan dan Penyelesaian dalam Kegiatan Do di Home Base I 20 
Tabel 8.  Permasalahan dan Penyelesaian dalam Kegiatan See di Home Base I 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

DAFTAR GAMBAR 
 

Halaman 
 

Gambar 1.   Denah Letak SMP/MTs di Kecamatan Bantul 6 
Gambar 2.   Skema Tahapan Kegiatan Lesson Study 10 
Gambar 3.   Pengelompokkan Guru berdasarkan Mata Pelajaran 14 
Gambar 4.   Pengelompokkan Guru berdasarkan Bidang Studi (BS) 14 
Gambar 5.   Pengelompokkan Guru berdasarkan Guru Kelas 14 
Gambar 6.   Pengelompokkan Guru dalam Lesson Study MGMP 15 
Gambar 7.   Pengelompokkan Guru berdasarkan Mata Pelajaran di KKG 15 
Gambar 8.   Pengelompokkan Guru berdasarkan Guru Kelas di KKG 16 
Gambar 9.   Foto-Foto Kegiatan Plan 47 
Gambar 10. Foto-Foto Kegiatan Do 47 
Gambar 11. Foto-Foto Kegiatan See 47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Halaman 
 

Lampiran 1.   a. Kalender Kegiatan Lesson Study MGMP Semester Genap     
Januari-Juni 2008 SISTTEMS JICA Kabupaten Bantul 

b. Jadwal Kegiatan Lesson Study IPA Periode Juli-Desember 2008 

 
26 
28 

Lampiran 2.   a. Laporan Bulan Januari-Pebruari 2008 
                       b. Laporan Bulan Maret 2008 
                       b. Laporan Bulan April 2008 
                       b. Laporan Bulan Juli-Agustus 2008 
                       b. Laporan Bulan Desember 2008 

30 
33 
36 
37 
40 

Lampiran 3.   Foto-Foto Kegiatan Lesson Study Di Home Base I MGMP IPA 
Kecamatan Bantul 

47 

Lampiran 4.   Contoh Perangkat Pembelajaran (RPP dan LKS) 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. ANALISIS SITUASI 

Mutu sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting bagi 

kemajuan dan daya saing suatu bangsa. Singapura dan Jepang adalah contoh dari  

bangsa-bangsa di dunia yang maju dan makmur karena mempunyai mutu SDM 

yang tinggi. Kekayaan sumber alam yang melimpah tidak menjadi jaminan bagi 

suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang maju dan kuat baik dari segi ekonomi, 

politik, sosial  maupun pertahanan. Bangsa Indonesia dikarunia sumber daya  

alam (SDA) yang melimpah namun mutu SDM-nya masih rendah dibandingkan 

bangsa-bangsa lain. Menurut laporan UNDP pada tahun 2005, seperti tercantum 

pada Tabel 1, mutu SDM Indonesia menempati peringkat 110 di antara negara-

negara dunia dan peringkat ini masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara 

ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Pilipina dan 

Vietnam (Fasli Jalal, 2006).  

 
Tabel 1. Indek Pembangunan Manusia (Human Development Index) 

(Sumber UNDP-Human Development Report 2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutu SDM berkaitan erat dengan mutu pendidikan suatu negara. Apabila 

mutu SDM masih rendah, maka berarti mutu pendidikan juga rendah. Banyak 
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faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan salah satu faktor diantaranya adalah 

guru. Guru merupakan unsur terdepan yang berhadapan langsung dengan 

penyiapan mutu sumber daya manusia yaitu peserta didik. Pentingnya peranan 

guru telah menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan berbagai upaya guna 

meningkatkan mutu guru. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan 

DPR adalah membuat dan memberlakukan Undang-Undang Guru dan Dosen (UU 

RI No. 14 Tahun 2005). Undang-undang tersebut menuntut penyesuaian 

penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru agar menjadi profesional. Salah 

satu usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

keprofesionalan guru adalah melalui pelatihan-pelatihan. Sayangnya usaha 

pemerintah dalam bentuk pelatihan-pelatihan kurang memberi dampak yang 

signifikan terhadap peningkatan mutu guru (Tim, 2007 : 9). Minimal ada 2 hal 

yang menyebabkan  pelatihan guru belum berdampak pada peningkatan mutu 

pendidikan, yaitu : pelatihan tidak berbasis pada permasalahan nyata di dalam 

kelas dan hasil pelatihan hanya menjadi pengetahuan saja tidak diterapkan di 

dalam kelas atau kalaupun diterapkan hanya sekali atau dua kali setelah itu 

kembali ke pembelajaran semula.  

Salah satu strategi peningkatan keprofesionalan guru yang telah menjadi 

perhatian dunia sejak tahun 1995 adalah Lesson Study (LS). Lesson Study adalah 

suatu proses sistematis yang digunakan oleh guru-guru di Jepang untuk menguji 

keefektifan pengajarannya dalam rangka meningkatkan hasil pembelajarannya. 

Proses sistematis yang dimaksud adalah kerja guru-guru secara kolaboratif untuk 

mengembangkan rencana dan perangkat pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, observasi, refleksi dan revisi secara bersiklus dan terus-menerus. 

Lesson Study sudah berkembang di Jepang sejak tahun 1900-an dan menyebar ke 

seluruh dunia melalui kegiatan TIMSS (The Third International Mathematics and 

Sciences Study) pada tahun 1995 (Tim, 2007 : 22). Ada 41 negara terlibat dalam 

TIMSS dan hasilnya 20 negara mendapat skor rata-rata mata pelajaran 

matematika lebih tinggi dari Amerika Serikat. LS berkembang di Indonesia sejak 

tahun 1998 melalui IMSTEP (Indonesian Mathematics and Sciences Teacher 

Education Project) yang diimplementasikan di 3 IKIP yaitu : IKIP Bandung 
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(sekarang bernama UPI), IKIP Yogyakarta (sekarang bernama UNY) dan IKIP 

Malang (sekarang bernama UM). Pada fase IMSTEP (1998-2003), istilah Lesson 

Study belum dikenalkan secara eksplisit namun secara implisit kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan mengarah ke Lesson Study. Baru pada fase Follow-Up IMSTEP 

(2003-2006), Lesson Study di implemtasikan di beberapa sekolah melalui 

kegiatan Piloting. Keberhasilan Lesson Study  yang dilakukan melalui IMSTEP 

dan Follow-Up IMSTEP mendorong Depdiknas bekerjasama dengan JICA 

mengimplementasikan Lesson Study pada wilayah yang lebih luas melalui 

program SISTTEMS (Stengthening In-Service Teacher Training of Mathematics 

and Sciences Education at Junior Secondary Level) yakni untuk guru-guru 

Matematika dan IPA tingkat SLTP baik sekolah negeri maupun sekolah swasta 

pada tahun 2006-2008. Ada 3 Kabupaten yang menjadi pilot-project dalam 

kegiatan SISTTEMS yaitu : Kabupaten Sumedang dibawah pendampingan UPI, 

Kabupaten Bantul dibawah pendampingan UNY dan Kabupaten Pasuruhan 

dibawah pendampingan UM. Adanya gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 

2006 dengan Kabupaten Bantul yang paling parah mengalami kerusakan, 

pelaksanaan Lesson Study di Kabupaten Bantul ditunda sampai bulan Pebruari 

2007 dan diganti dengan Program Darurat Bantul yang berlangsung dari bulan 

Agustus 2006 sampai Pebruari 2007 (Tim Ahli JICA, 2006, 2). Jadi sejak bulan 

Pebruari 2007 Kabupaten Bantul baru melaksanakan kegiatan Lesson Study secara 

penuh.  

Pelaksanaan Lessson Study di Kabupaten Bantul dibagi dalam 8 Home Base, 

seperti tercantum dalam Tabel 2.  

Tabel 2. Wilayah Home Base dalam Kegiatan LS di Kabupaten Bantul 
 

No Home Base Wilayah 
1 Home Base I MGMP Kec. : Bantul 
2 Home Base II MGMP Kec. : Sewon dan Pleret 
3 Home Base III MGMP Kec. : Kasihan, Sedayu dan Pajangan  
4 Home Base IV MGMP Kec. : Pandak, Srandakan dan Sanden 
5 Home Base V MGMP Kec. : Kretek dan Pundong 
6 Home Base VI MGMP Kec. : Bambanglipuro dan Jetis 
7 Home Base VII MGMP Kec. : Piyungan dan Banguntapan 
8 Home Base VIII MGMP Kec. : Dlingo dan Imogiri 
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Tiap-tiap Home Base didampingi oleh Dosen Pendamping dari FMIPA UNY 

sebanyak 3 sampai 4 orang yang mencakup dosen dari jurusan Pendidikan 

Matematika, Fisika, dan Biologi atau Kimia. Fungsi dari dosen pendambing 

adalah sebagai narasumber, motivator dan dinamisator dalam kegiatan tersebut.  

 Seperti tercantum pada Tabel 1, wilayah Home Base I mencakup MGMP 

Kecamatan Bantul. Letak Kecamatan Bantul berada di Ibukota Kabupaten Bantul. 

Kecamatan Bantul mempunyai luas wilayah 2.251,54 hektar. Ada 5 desa yang 

termasuk wilayah administratif Kecamatan Bantul, yaitu : Desa Palbapang, Desa 

Trirenggo, Desa Sabdodadi, Desa Ringinharjo dan Desa Bantul. Kecamatan lain 

yang berbatasan langsung dengan kecamatan Bantul ada 4 kecamatan, yaitu :  

bagian utara adalah kecamatan  Sewon,  bagian timur adalah kecamatan Jetis, 

bagian selatan adalah kecamatan Bambanglipuro, dan bagian barat adalah 

kecamatan Pajangan. Kecamatan Bantul terletak di dataran rendah dengan iklim 

tropis. Pada tahun 2006, kecamatan Bantul dihuni oleh 13.987 Kepala Keluarga 

(KK) dengan jumlah penduduk 57.884 orang yang terdiri dari 28.298 orang laki-

laki dan 29.586 orang perempuan. Tingkat kepadatan penduduk adalah 2.571 

orang/km2. Pekerjaaan penduduk di wilayah kecamatan Bantul bermacam-macam 

antara lain: pegawai (negeri dan swasta), pekerja, petani, perajin, namun sebagian 

besar bekerja sebagai peternak. Berdasarkan data monografi Kecamatan, jumlah 

penduduk yang bekerja di sektor peternakan tercatat 42.245 orang atau 72,98 % 

dari seluruh penduduk Kecamatan Bantul (Warsono, 2007 : 1). Kecamatan Bantul 

memiliki beberapa kekhasan dalam hal kesenian, tradisi, dan makanan dibanding 

daerah lain. Pusat kerajinan kulit berkembang di Dusun Manding, Desa 

Sabdodadi yang menghasilkan berbagai produk seni dari kulit. Kesenian 

tradisional SRANDUL berkembang di Neco, desa Sabdodadi. Tradisi lebaran 

yang berupa pesta obor dan sate gajih hingga kini masih terus hidup dan 

berkembang di desa Ringinharjo. Menurut penuturan penduduk, tradisi ini telah 

ada sejak tahun 1943. Sejumlah makanan khas dihasilkan  dari sejumlah desa di 

kecamatan Bantul, diantaranya : emping, geplak, kerupuk ketela dan tahu. 

Emping dihasilkan dari industri rumah tangga di desa Palbapang, geplak 
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dihasilkan dari sentra industri di desa Bantul, krupuk ketela diproduksi oleh sentra 

industri krupuk di desa Ringinharjo, dan tahu dihasilkan dari sentra industri tahu 

di desa Trirenggo. Keadaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat kecamatan 

Bantul yang masih semi-modern menjadi modal dasar bagi perencanaan 

pembangunan di daerah tersebut. Tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya 

tentang masyarakat kecamatan Bantul, pelaksanaan pembangunan dapat salah 

arah. Keadaan ekonomi masyarakat kecamatan Bantul yang sebagian besar adalah 

peternak perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan di bidang 

pendidikan karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian yang kurang 

mampu untuk membiayai anak-anaknya bersekolah. 

Kecamatan Bantul memiliki jumlah sekolah terbesar diantara kecamatan 

lain di Kabupaten Bantul. Hal ini wajar karena Kecamatan Bantul berada di 

ibukota Kabupaten Bantul. Jumlah sekolah tingkat SLTP (Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama) di kecamatan Bantul ada 13 sekolah, dengan 4 SMP Negeri, 7 

SMP Swasta dan 2 MTs (1 MTs Negeri dan 1 MTs Swasta). Data sekolah tingkat 

SLTP di kecamatan Bantul ditunjukkan pada Tabel 3.  

 
Tabel 3. Data Sekolah SMP/MTs se Kecamatan Bantul 

No Nama Sekolah Alamat sekolah 
1 SMP Negeri 1 Jl. RA. Kartini 
2 SMP Negeri 2 Jl. Raya Bantul No.2 
3 SMP Negeri 3 Peni, Palbapang 
4 SMP Negeri 4 Jl. RA. Kartini 
5 SMP Nasional Jl. Jend. Sudirman 
6 SMP Putratama Jl. Mgr. Sugiyopranoto 
7 SMP Muhammadiyah Jl. Gadjah Mada 7b 
8 SMP YP Jl. Samas, Palbapang 
9 SMP BOPKRI Jl. Mgr. Sugiyopranoto 
10 SMP Al Ma’arif Jl. WR Supratman 
11 SMP Patria Jl. Parangtritis Km 11 
12 MTs Negeri Bantul Karanggayam 
13 MTs Muh. Pepe Guyengan, Palbapang 

 
Beberapa SMP/MTs di kecamatan Bantul terletak berdekatan, namun ada SMP 

yang jauh dari SMP/MTs lain, misalnya SMP Patria. Denah letak  SMP/MTs di 

kecamatan Bantul ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Jumlah siswa, guru dan karyawan SMP/MTs di kecamatan Bantul pada tahun 

2006 masing-masing adalah 3736 siswa, 392 orang guru dan 101 orang 

karyawan seperti tercantumkan pada Tabel 4 (Warsono, 2007 : 3). 

 
Tabel 4. Data Siswa, Guru dan Karyawan SMP/MTs di Kecamatan Bantul 

 
No 

 
Nama Sekolah 

 

 
Siswa 

 
Guru 

 
Karyawan 

1 SMP Negeri 1 708 56 15 
2 SMP Negeri 2 476 38 15 
3 SMP Negeri 3 715 51 13 
4 SMP Negeri 4 472 43 15 
5 SMP Nasional 215 36 7 
6 SMP Putratama 70 12 2 
7 SMP Muhammadiyah 317 32 6 
8 SMP YP 42 15 4 
9 SMP BOPKRI 35 9 3 

10 SMP Al Ma’arif 45 10 2 
11 SMP Patria 41 16 2 
12 MTs Negeri Bantul 585 60 14 
13 MTs Muh. Pepe 15 14 3 

Jumlah 3.737 392 101 
 

SMP Nasional 
SMP Al Maarif 

Putratama BOPKRI MTs Muh 

MTs N BK 

SMP Patria 

SMP 1 SMP 4 

SMPYP 

SMP 3 

SMP 2 

SMP Muh 

Gambar 1. Denah Letak SMP/MTs di Kecamatan Bantul 

U S 

B 

T 

Jl. Raya Bantul 

Jl. Parangtritis 
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Jumlah sekolah yang besar dan letak yang tidak terpencar sangat mendukung 

pelaksaaan kegiatan Lesson Study di Home Base I . Namun jumlah  siswa dan 

guru yang tidak merata di tiap sekolah, ada sekolah yang jumlah siswa dan 

gurunya sedikit, memungkinkan menjadi kendala dalam pelaksaaan Lesson 

Study. Jumlah siswa yang sedikit dalam satu kelas, misalnya 3-5 orang siswa, 

tidak memungkinkan dilakukan kegiatan open-class di kelas tersebut. Demikian 

juga jumlah guru yang terbatas memungkinkan guru yang bersangkutan tidak 

dapat mengikuti kegiatan Lessson Study di tempat lain. 

 Kegiatan Lesson Study mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu plan (perencanaan), 

do (pelaksanaan dan pengamatan), dan see (refleksi). Pada ketiga kegiatan 

tersebut, unsur kolaborasi sangat ditekankan dalam Lesson Study. Pada 

pelaksanaan Lesson Study tahun 2007 di Home Base I masih ada beberapa 

kelemahan dan kendala diantaranya : 

1. Kegiatan Plan 

a. ada sebagaian anggota yang berpandangan bahwa RPP, LKS dan materi 

pembelajaran semata-mata menjadi tanggung jawab guru model 

b. LKS masih berisi uraian atau petunjuk yang sangat lengkap (detail) 

sehingga kurang menumbuhkan daya kreasi siswa 

2. Kegiatan Do 

a. masih banyak anggota LS yang belum melakukan observasi dengan benar, 

misalnya masih banyak anggota yang berbicara satu dengan yang lain 

pada saat pembelajaran berlangsung 

b. masih ada beberapa observer (bukan guru model) membantu siswa yang 

mengalami kesulitan saat pembelajaran berlangsung 

3. Kegiatan See 

a. masih ada sebagian anggota yang cenderung mengkritik guru model 

daripada mengomentari siswa dalam belajar 

b. seluruh anggota diwajibkan memberi komentar tentang pelaksanaan 

pembelajaran sehingga banyak masalah yang sama diulang-ulang 

c. pembicaraan belum terfokus pada pemecahan masalah yang dihadapi di 

kelas 
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Secara umum pelaksanaan Lesson Study pada tahun 2007 belum sepenuhnya 

terlaksana sesuai dengan esensi Lesson Study. Oleh karena itu pelaksanaan 

pendampingan Lesson Study di Home Base I perlu diteruskan pada tahun 2008. 

  
B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, 

beberapa permasalahan yang akan diselesaikan dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme guru di Home Base I Bantul adalah : 

1. Upaya–upaya apa yang perlu dilakukan dalam proses pendampingan agar 

pelaksanaan plan dapat berlangsung dengan benar sesuai dengan esensi Lesson 

Study 

2. Upaya–upaya apa yang perlu dilakukan dalam proses pendampingan agar 

pelaksanaan do dapat berlangsung dengan benar sesuai dengan esensi Lesson 

Study 

3. Upaya–upaya apa yang perlu dilakukan dalam proses pendampingan agar 

pelaksanaan see dapat berlangsung dengan benar sesuai dengan esensi Lesson 

Study 

 
C. TUJUAN KEGIATAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam program ini antara lain : 

1. Para peserta Lesson Study dapat melaksanakan plan dengan benar sesuai esensi 

Lesson Study melalui upaya-upaya pendampingan 

2. Para peserta Lesson Study dapat melaksanakan do dengan benar sesuai esensi 

Lesson Study melalui upaya-upaya pendampingan 

3. Para peserta Lesson Study dapat melaksanakan see dengan benar sesuai esensi 

Lesson Study melalui upaya-upaya pendampingan 

 
D. MANFAAT KEGIATAN 

Beberapa manfaat yang dapat dipetik setelah kegiatan ini berlangsung antara lain : 

1. Bagi Peserta Lesson Study 

a. dapat melakukan tahapan-tahapan Lesson Study dengan benar 
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b. meningkatkan kemampuan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran berdasarkan pengalaman langsung di kelas 

c. meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat di lingkungan  MGMP 

Kecamatan Bantul 

d. menumbuhkan budaya learning community 

2. Bagi Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul 

a. meningkatkan sumber daya manusia dari sisi peserta didik dan tenaga 

pendidik 

b. terjalinnya kerjasama yang menguntungkan antara Sekolah, Dinas Pendidikan 

dan UNY dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran  

3. Bagi FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta 

a. sebagai sarana untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang 

pengabdian pada masyarakat 

b. sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang pelaksaan pembelajaran 

di sekolah 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. PENGERTIAN LESSON STUDY 

Lesson Study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian 

pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan pada prinsip-prinsip 

kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar (learning 

community) (Tim, 2007 : 10). Lesson Study bukan model, metode atau strategi 

pembelajaran tetapi model pembinaan profesi yang di dalamnya dapat menerapkan 

berbagai model, metode atau strategi pembelajaran sesuai dengan situasi, kondisi dan 

permasalahan yang dihadapi guru. Menurut Catherine Lewis (2006 : 7), Lesson Study 

bukanlah tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang sempurna melainkan 

bagaimana meningkatkan kemampuan untuk belajar dari sejawat, siswa, kurikulum 

dan praktek pembelajaran.  

Lesson Study merupakan suatu kegiatan pembelajaran dari sejumlah guru dan 

pakar yang mencakup 3 tahap kegiatan, yaitu : perencanaan (plan), implementasi 

pembelajaran  dan observasi (do) serta refleksi (see). Alur dari tiga tahapan kegiatan 

Lesson Study ditunjukkan pada Gambar 2 (Tim Lesson Study, 2007 :1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tahap Perencanaan (Plan) 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah yang terjadi di kelas yang akan 

digunakan untuk pelaksanaan implementasi lesson study dan perencanaan alternatif 

pemecahannya. Identifikasi masalah tersebut berkaitan dengan materi pelajaran, 

PLAN 
(Merencanakan) 

SEE 
(Merefleksi) 

DO 
(Melaksanakan) 

Gambar 2. Skema Tahapan Kegiatan Lesson Study 
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karakteristik siswa, suasana kelas, metode/pendekatan pembelajaran, media atau alat 

peraga, penilaian proses dan hasil belajar.  

Berdasarkan identifikasi masalah dan rencana pemecahan masalah, selanjutnya 

disusun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran dalam kegiatan lesson study 

terdiri dari :  

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

c. Media atau alat peraga pembelajaran 

d. Instrumen penilaian  

e. Lembar Observasi jika belum dibuat 

Perangkat pembelajaran dapat disusun oleh seorang guru atau beberapa orang guru 

atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya perangkat pembelajaran tersebut 

didiskusikan dan dikonsultasikan dengan para guru dan pakar yang ada di 

kelompoknya untuk mendapat masukan-masukan sehingga hasil akhir menjadi 

tanggung jawab bersama. 

 
2. Tahap Implementasi dan Observasi (Do) 

Tahap ini merupakan realisasi dari pelaksanaan yang disusun dalam kegaiatan 

plan. Guru model yang telah ditunjuk mengimplementasikan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) di kelas. Guru lain dan pakar melakukan observasi dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan dan perangkat lain yang 

diperlukan. Para observer mencatat hal-hal positif dan negatif selama pelaksanaan 

pembelajaran, khususnya tentang tingkah laku atau belajar siswa. Selain itu untuk 

melengkapi hasil observasi dilakukan rekaman video yang mengclose-up kejadian-

kejadian khusus pada siswa atau kelompok siswa. 

 
3. Tahap Refleksi (See) 

Pada tahap ini dilakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah 

berlangsung. Guru model diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyatakan 

kesan-kesannya selama pelaksanaan pembelajaran mengenai dirinya maupun 

siswanya. Selanjutnya para observer (guru lain dan pakar) menyampaikan hasil 

analisis observasinya terutama tentang belajar siswa. Hal yang perlu dihindari pada 
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pelaksanaan refleksi adalah mencela atau mengomentari secara berlebihan terhadap 

kekurangan yang terjadi pada guru model. 

 
B. PENTINGNYA LESSON STUDY 

Mengapa Lesson Study perlu dilaksanakan? Ada beberapa alasan yang 

menyebabkan Lesson Study perlu diimplementasikan, setidaknya ada 2 alasan, yaitu : 

1. Lesson Study merupakan cara efektif yang dapat meningkatkan kualitas mengajar 

guru dan aktivitas belajar siswa. Hal ini karena : 

a. pengembangan LS didasarkan hasil sharing dalam praktek pembelajaran 

b. ditekankan pada kualitas belajar siswa 

c. tujuan pelajaran dijadikan fokus utama dalam pembelajaran 

d. berdasarkan pengalaman real di kelas 

e. menempatkan guru sebagai peneliti dalam pembelajaran 

2. Lesson Study dapat menghasilkan guru yang profesional dan inovatif karena guru 

dapat : 

a. membuat perangkat-perangkat pembelajaran 

b. mengkaji dan meningkatkan pelajaran yang bermanfaat bagi siswa 

c. memperdalam materi pelajaran 

d. menentukan tujuan jangka panjang yang akan dicapai siswa 

e. merencanakan pembelajaran secara kolaboratif 

f. mengkaji secara teliti cara belajar dan perilaku siswa 

g. mengembangkan pengetahuan pembelajaran melakukan refleksi berdasarkan 

pandangan siswa dan koleganya 

 
C. CARA PELAKSANAAN LESSON STUDY 

Ada 6 (enam) tahapan atau kegiatan yang ditempuah dalam pelaksanaan Lesson 

Study di sekolah, yaitu : 

1. Membentuk kelompok Lesson Study. Minimal ada 4 kegiatan dalam tahap ini, 

yaitu : 

a. Merekrut anggota kelompok 

b. Menentukan komitmen waktu khusus 
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c. Menyusun jadwal pertemuan 

d. Menyetujui aturan kelompok 

2. Menentukan fokus Lesson Study. Ada 3 kegiatan yang penting dalam tahap ini, 

yaitu : 

a. Menyepakati tema, fokus atau tujuan utama 

b. Memilih mata pelajaran 

c. Memilih topik dan unit pelajaran 

3. Merencanakan Pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. Menyusun perangkat-peranggkat pembelajaran, seperti : RPP, LKS, Teaching 

Guide, alat evaluasi, alat/ media pembelajaran yang digunakan,  dll. 

b. Menyusun perangkat-perangkat observasi, misal : lembar observasi aktivitas 

siswa 

4. Melakukan Pembelajaran dan Observasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

adalah : 

a. Guru model melakukan pembelajaran 

b. Guru lain melakukan observasi dengan mencatat semua kejadian dalam 

pembelajaran 

5. Melakukan diskusi dan tanya jawab tentang pembelajaran. Kegiatan yang 

dilkukan pada tahap ini adalah : 

a. Ada anggota kelompok yang diserahi untuk memimpin diskusi 

b. Guru model diberi kesempatan untuk menyampaikan kesan-kesannya setelah 

melakukan pembelajaran 

c. Guru lain menyampaikan saran dan kritik yang membangun, hindari untuk 

menghakimi guru model. Kritik dan saran diarahkan agar siswa betul-betul 

dapat belajar sebagaimana mestinya. 

d. Saran dan kritik perbaikkan yang disepakati dalam diskusi dicatat untuk 

perbaikkan selanjutnya 

6. Melakukan  reflefksi dan merencanakan tahap berikutnya dengan cara : 

a. Memikirkan apa-apa yang sudah berlangsung, kekurangan dan kelebihannya 

b. Menyusun rencana tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan yang ada 
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D. MODEL PELAKSANAAN LESSON STUDY 

Ada 3 model pelaksanaan lesson study yang dapat dipilih dan diterapkan, yaitu 

lesson study : berbasis sekolah, berbasis MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) 

atau KKG (Kelompok Kerja Guru), dan berbasis sekolah yang berdekatan (Tim 

Lesson Study, 2007: 13).  

1. Lesson Study Berbasis Sekolah 

Sekolah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA) yang memiliki kelas paralel dengan 

jumlah guru pada mata pelajaran sejenis minimal 4 orang dapat melaksanakan lesson 

study. Pengelompokkan guru dalam kegiatan lesson study dapat dilakukan 

berdasarkan : kelompok guru mata pelajaran (Gambar 3), kelompok guru bidang studi 

(Gambar 4) atau kelompok guru kelas (Gambar 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMA/MA/SMK/SMP/MTs…… 

Kel. 
Guru 

Mapel A 

Kel. 
Guru 

Mapel B 

Kel. 
Guru 

Mapel C 

 
DST 

Gambar 3. Pengelompokkan Guru berdasarkan Mata Pelajaran 

SD/MI…… 

Kel. 
Guru BS 

A 

Kel. 
Guru BS 

B 

Kel. 
Guru BS 

C 

 
DST 

Gambar 4. Pengelompokkan Guru berdasarkan Bidang Studi (BS) 

SD/MI…… 

Kel. 
Guru 

Kelas A 

Kel. 
Guru 

Kelas B 

Kel. 
Guru 

Kelas C 

 
DST 

Gambar 5. Pengelompokkan Guru berdasarkan Guru Kelas 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan lesson study berbasis sekolah 

antara lain : 

a. Jadwal pelaksanaan lesson study diatur agar tidak mengganggu tugas pokok guru 

b. Bentuk kelompok-kelompok guru sesuai mata pelajaran/bidang studi/rumpun 

bidang studi/kelas 

c. Guru senior/pakar ditugasi sebagai koordinator 

d. Melakukan langkah-langkah lesson study 

 
2. Lesson Study Berbasis MGMP atau KKG 

Langkah-langkah pelaksanaan lesson study berbasis MGMP atau KKG dilakukan 

sebagai berikut : 

a. ada kesepakatan pengurus MGMP atau KKG untuk melaksanakan lesson study 

b. membentuk kelompok lesson study. Pengaturan kelompok untuk MGMP dan 

KKG dapat dilakukan seperti Gambar 6 sampai Gambar 8. 

c. mengatur jadwal pelaksanaan lesson study 

d. melakukan langkah-langkah lesson study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGMP…… 

 
Kelompok 

A 

 
Kelompok 

B 

 
Kelompok 

C 

 
DST 

Gambar 6. Pengelompokkan Guru dalam Lesson Study MGMP 

KKG…… 

Kel. 
Guru 

Mapel A 

Kel. 
Guru 

Mapel B 

Kel. 
Guru 

Mapel C 

 
DST 

Gambar 7. Pengelompokkan Guru berdasarkan Mata Pelajaran di KKG 
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3. Lesson Study Berbasis Sekolah yang Berdekatan 

Model lesson study berbasis sekolah yang berdekatan pada dasarnya mirip dengan 

model lesson study berbasis MGMP. Keberhasilan lesson study pada model ini sangat 

bergantung kepada komitmen para Kepala Sekolah dalam kelompok tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKG…… 

Kel. 
Guru 

Kelas I 

Kel. 
Guru 

Kelas II 

Kel. 
Guru 

Kelas III 

 
DST 

Gambar 8. Pengelompokkan Guru berdasarkan Guru Kelas di KKG 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
A. MATERI 

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan pendampingan Lesson Study 

berbasis MGMP di Home Base I antara lain : 

1. Penekanan aturan-aturan pokok Lesson Study dalam setiap tahapan yaitu tahap 

plan, do dan see 

2. Model-model Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kelompok 

3. Pengayaan Materi Pelajaran sesuai kebutuhan kelompok 

4. Pengembangan media pembelajaran berbasis lingkungan 

 
B. METODE 

Ada beberapa metode yang digunakan dalam proses pendampingan di MGMP di 

Home Base I antara lain: 

1. Metode Informasi 

Metode ini digunakan untuk menjelaskan mengenai aturan-aturan pokok Lesson 

Study pada setiap tahapan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan benar sesuai 

dengan rambu-rambu yang ada. Selain itu metode ini juga digunakan untuk 

menginformasikan model-model pembelajaran, materi pelajaran dan media 

pembelajaran sesuai dengan permintaan dan kebutuhan kelompok. 

2. Metode Diskusi 

Metode diskusi digunakan pada setiap tahapan Lesson Study untuk menganalisis 

setiap permasalahan yang muncul dan mencari alternatif pemecahannya.  

3. Metode Demonstrasi 

Metode ini digunakan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan 

situasi, terutama digunakan pada pengembangan media pembelajaran. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. HASIL  

1. Jadwal Pelalaksanaan Lesson Study di Home base I 

Pelaksanaan lesson study di Home Base I selama tahun 2008 dibagi dalam 2 

periode, yaitu periode Januari – Juni 2008 untuk semester genap dan periode Juli-

Desember 2008 untuk semester ganjil. Jadwal pelaksanaan lesson study yang 

mencakup plan, do dan see untuk masing-masing periode disusun bersama oleh 

kelompok pada pertemuan awal tiap periode dengan mempertimbangkan hari-hari 

efektif, hari libur, masa ujian dan hari-hari khusus. Sebagai acuan penyusunan jadwal 

digunakan kalender pendidikan yang dibuat oleh Depdiknas Kabupaten Bantul.  

Penyusunan jadwal lesson study periode Januari-Juni 2008 dilaksanakan pada 

tanggal 19 Januari 2008 di SMP N 3 Bantul. Jadwal pelaksanaan lesson study Home 

Base I pada periode ini ditunjukkan pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Jadwal Lesson Study Home Base I periode Januari-Juni 2008 

No Kegiatan Hari/Tanggal Tempat 

1 Plan Sabtu, 19 Januari 2008 SMP N 3 Bantul 
2 Do/See Sabtu, 2 Pebruari 2008 SMP N I Bantul 
3 Plan Sabtu, 16 Pebruari 2008 SMP N 3 Bantul 
4 Do/See Sabtu, 1 Maret 2008 SMP N 2 Bantul 
5 Plan Sabtu, 15 Maret 2008 SMP N 3 Bantul 
6 Do/See Sabtu, 29 Maret 2008 SMP N 3 Bantul 
7 Plan Sabtu, 12 April 2008 SMP N 3 Bantul 
8 Do/See Sabtu, 26 April 2008 SMP N 4 Bantul 
9 Plan Sabtu, 10 Mei 2008 SMP N 3 Bantul 

10 Do/See Sabtu, 31 Mei 2008 MTs N Bantul kota 
11 Plan Sabtu, 14 Juni 2008 SMP N 3 Bantul 
12 Do/See Sabtu, 28 Juni 2008 SMP Nasional (Biologi) 

SMP BOPKRI (Fisika) 
 

Berdasarkan hasil kesepakatan kelompok, jadwal tersebut kemudian disatukan 

dengan Home Base lain di seluruh Kabupaten Bantul. Jadwal untuk seluruh Home 

Base pada periode Januari – Juni 2008 dicantumkan pada Lampiran 1.a. 
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Jadwal kegiatan lesson study untuk periode Juli-Desember 2008 telah disusun 

oleh Dinas Pendidikan Bantul, oleh karena itu pada pertemuan awal kelompok lesson 

study Home Base I menyepakati jadwal yang telah disusun tersebut. Namun karena 

pertimbangan berbagai kesibukan di awal semester, maka kegiatan lesson study baru 

dapat dimulai pada tanggal 23 Agustus 2008. Jadwal selengkapnya untuk kegiatan 

lesson study periode ini dicantumkan pada Lampiran 1.b. 

 
2. Pelaksanaan Tahapan Lesson Study di Home base I 

a. Kegiatan Plan (Perencanaan) 

Kegiatan ini merupakan persiapan untuk implementasi dan observasi 

pembelajaran. Gambaran tentang pelaksanaan plan selama satu tahun secara lengkap 

dicantumkan dalam Laporan Bulanan Dosen Pendamping yang ada pada Lampiran 2. 

Ada beberapa masalah yang muncul selama proses pendampingan di Home Base I. 

Permasalahan selama kegiatan plan dan penyelesaiannya dicantumkan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Permasalahan dan Penyelesaian dalam Kegiatan Plan di Home Base I 

No Permasalahan Penyelesiannya 

1 Diskusi dan pembahasan tentang 
RPP dan LKS pada pertemuan 1 
dalam setiap periode tidak dapat 
dilakukan karena guru model saat 
kegiatan baru ditentukan 

Disarankan agar RPP dan LKS 
disiapkan sendiri oleh guru model, 
namun ketika refleksi akan dikomentari 
dan didiskusikan oleh seluruh anggota 
dalam kelompok 

2 Isi RPP dan LKS terlalu rinci 
sehingga menjadi sorotan dari Ahli 
JICA 

RPP terlalu rinci tidak masalah karena 
tunutan dari Diknas, namun LKS 
disarankan singkat dan dapat 
menumbuhkan daya kreasi siswa 

3 Kurang pengetahuan dan wawasan 
dalam penyusunan media 
pembelajaran 

Diundang kelompok mahasiswa yang 
telah berhasil memenangkan program 
PKM dalam pembuatan media 
pembelajaran berbasis salingtemas 
(Sains, Lingkungan, Teknologi dan 
Masyarakat) untuk mendemonstrasikan 
hasil karyanya dan bertukar 
pengalaman (sharing experience) 

4 Kurang pengetahuan dan 
pemahaman materi Astronomi 

Diundang pakar dari UNY untuk 
memberi pendalaman materi 
Astronomi 
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lanjutan Tabel 6. 
No Permasalahan Penyelesaian 
5 Kurang pengalaman dalam 

implementasi berbagai model 
pembelajaran 

Disarankan untuk mencoba 
menerapkan model pembelajaran TGT 
(Team Group Tournament) dan POE 
(Prediction-Observation- Explanation) 
atau POP 

6 Jadwal dari Dinas yang 
memberlakukan 1 plan, 2 do/see pada 
periode ke-2 menyebabkan tidak 
setiap guru model dapat menjelaskan 
dan mendiskusikan RPP dan LKS 
sesuai jadwal 

Guru-guru dalam kelompok sudah 
berpengalaman dalam menyusun RPP 
dan LKS, maka disarankan agar guru 
model menyusun RPP dan LKS 
dirumah dan mendiskusikannya saat 
do/see 

 

b. Kegiatan Do (Implementasi dan Observasi) 

Kegiatan do merupakan pelaksanaan dari segala sesuatu yang telah direncanakan 

pada tahap plan, berupa implementasi RPP dan LKS, penggunaan metode, 

penggunaan media maupun lainnya yang telah disepakati bersama. Secara keseluruan 

kegiatan do dapat berjalan lancar. Namun ada berberapa permasalahan yang muncul 

selama kegiatan dan telah mendapatkan penyelesaiannya seperti tercantum dalam 

Tabel 7. Gambaran pelaksanaan do selama tahun 2008 dicantumkan pada Lampiran 2 

 
Tabel 7. Permasalahan dan Penyelesaian dalam Kegiatan Do di Home Base I 

No Permasalahan Penyelesiannya 

1 Pembelajaran cenderung dibuat 
istimewa (show of force) sehingga 
ketika tidak ada Lesson Study sangat 
jauh perbedaannya 

Disarankan agar pelaksanaan 
pembelajaran saat LS dapat 
dilaksanakan juga saat pembelajaran 
rutin (biasa) 

2 Beberapa guru model meminjam alat 
percobaan dari sekolah lain untuk 
pembelajaran karena tidak memiliki 
alat percobaan yang memadai 

Dapat pinjam tapi untuk sementara, 
namun disarankan agar membuat 
sendiri dengan memanfaatkan bahan 
dari lingkungan, karena murah, jelas 
konsep fisisnya dan menumbuhkan 
daya kreativitas 

3 Beberapa observer (bukan guru 
model) masih tidak tega melihat 
kesulitan siswa sehingga memberi 
bantuan ketika pembelajaran 
berlangsung 

Diingatkan bahwa dalam LS yang 
boleh membantu siswa hanya guru 
model, observer dilarang membantu 
siswa dalam bentuk apapun 

4 Ada beberapa observer yang kurang 
serius saat observasi 

Diingatkan kembali mengenai tugas-
tugas observer selama pembelajaran 
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c. Kegiatan See (Refleksi) 

Kegiatan see adalah tahapan terakhir dalam satu siklus lesson study yang 

dilaksanakan setelah kegiatan implementasi dan observasi berlangsung. Kegiatan ini 

pada intinya untuk memberi kesempatan kepada guru model mengungkapkan kesan-

kesan dan pengalamannya selama pembelajaran dan kesempatan bagi observer dan 

ahli untuk menanggapi dan mendiskusikan tentang pembelajaran yang baru saja 

berlangsung. Berdasarkan pengalaman yang telah berlangsung tahun sebelumnya, 

secara umum kegiatan see berlangsung dengan baik. Namun demikian ada beberapa 

permasalahan yang perlu mendapat penyelesaian selama kegiatan berlangsung. 

Adapun permasalahan dan penyelesaiannya dalam kegiatan see selama satu tahun 

dirangkum dalam Tabel 8. Pelaksanaan kegiatan see secara lengkap dicantumkan 

pada Lampiran 2. 

 
Tabel 8. Permasalahan dan Penyelesaian dalam Kegiatan See di Home Base I 

No Permasalahan Penyelesiannya 

1 Masih ada beberapa observer yang 
lebih menyoroti guru model daripada 
aktivitas belajar siswa 

Diingatkan kembali bahwa dalam 
Lesson Study, fokus perhatian 
ditujukkan pada aktivitas belajar siswa 

2 Moderator belum membawa forum 
diskusi untuk memfokuskan pada 
masalah tertentu yang spesifik 

Disarankan agar moderator mengatur 
diskusi pada penyelesaian satu masalah 
sebelum penyelesaian masalah lain 

 

 

B. PEMBAHASAN 

Pelaksanaan lesson study bagi guru-guru MGMP IPA tingkat Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP) di Home Base I Kecamatan Bantul diharapkan mampu  

meningkatkan keprofesionalan guru-guru di wilayah tersebut melalui kegiatan yang 

bersiklus, kolaborasi sejawat,  dan belajar dari praktek pembelajaran. Sesuai dengan 

apa yang dikemukakan oleh Catherine Lewis pada Bab II, lesson study bukanlah 

menciptakan pembelajaran yang sempurna sehingga kegiatan yang telah berlangsung 

selama tahun 2008 di Home Base I juga muncul berbagai permasalahan pada setiap 

tahapnya (plan, do dan see). Munculnya berbagai masalah justru merupakan tuntutan 
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lesson study. Kemampuan untuk memyelesaikan masalah dapat dijadikan sebagai 

modal dalam peningkatan mutu pembelajaran di kelas.  

Pada tahapan plan ada beberapa masalah muncul diantaranya tidak terlaksannya 

pembahasan RPP dan LKS dari guru model karena terkait jadwal yang sudah 

ditentukan. Menurut Ahli (expert) JICA, guru-guru model di Jepang banyak yang 

mempersiapkan RPP dan LKS secara sendiri sehingga solusi bagi guru model di 

Home Base I untuk mempersiapkan sendiri RPP dan LKS tidak menyalahi esensi 

lesson study walaupun sebaiknya RPP dan LKS tersebut dibahas pada acara plan. 

Masalah berikutnya yang muncul dalam tahap plan adalah terlalu rincinya isi RPP 

dan LKS yang disusun guru model. Munculnya masalah ini tidak lepas dari tuntutan 

administrasi yang berlaku di Indonesia dan kekhawatiran bahwa kalau LKS tidak 

disusun rinci, siswa akan kesulitan dalam pembelajaran. Beberapa kali ahli JICA 

melakukan contoh pembelajaran di berbagai Home Base di kabupaten Bantul. LKS 

yang mereka gunakan ternyata cukup singkat dan tidak rinci. Hal yang menarik 

adalah penggunaan LKS yang singkat mampu menumbuhkan sikap kreatif dan 

memancing timbulnya aktivitas bertanya siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih 

dinamis. Oleh karena itu penggunaan LKS yang singkat merupakan salah satu solusi 

dalam upaya menumbuhkan sikap kreatif dan aktivitas bertanya siswa. Masalah lain 

yang muncul dalam kegiatan plan adalah perlunya pengayaan tentang materi IPA, 

media pembelajaran dan model pembelajaran. Banyak guru yang merasa pengetahuan 

dan pemahaman mengenai ketiga hal tersebut masih kurang. Pendamping 

memfasilitasi terlaksananya kegiatan pengayaan tersebut dengan mengundang 

beberapa ahli yang terkait. Kecenderungan sebagian besar guru untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan tentang materi, media dan model pembelajaran dengan 

cara menerima dari ahli sebenarnya cukup memprihatinkan. Seharusnya penambahan 

wawasan, pengetahuan dan pemahaman dapat dilakukan dengan pengembangan diri 

melalui pencarian sumber-sumber referensi yang saat ini cukup tersedia dalam 

berbagai media seperti internet. Oleh karena itu perlu ada motivasi terus menerus agar 

para guru mempunyai wawasan untuk maju melalui pengembangan potensi diri. 

Pada saat pelaksanaan do, sebagian besar guru model melakukan pembelajaran 

dengan istimewa. Guru model menggunakan berbagai fasilitas seperti LCD, 



 23 

meminjam alat dari sekolah lain (bagi yang tidak mempunyai alat), dan alat bantu lain 

yang tidak mereka gunakan saat pembelajaran biasa. Guru merasa khawatir jika saat 

diobservasi terdapat banyak kekurangan sehingga mereka tampil secara maksimal. 

Keadaan ini menjadi sorotan ahli JICA yang menemukan bahwa ada perbedaan yang 

sangat mencolok antara pembelajaran saat kegiatan lesson study dengan pembelajaran 

yang dilakukan guru saat tidak ada lesson study. Oleh karena itu disarankan kepada 

para guru untuk tidak show of force (unjuk kekuatan) saat menjadi guru model. Para 

guru perlu disadarkan bahwa adanya kekurangan dalam kegiatan lesson study justru 

akan menambah pengetahuan tentang bagaimana cara memperbaiki pembelajaran 

sehingga pada waktu-waktu berikutnya ada peningkatan kualitas pembelajaran. 

Masalah lain yang muncul saat kegiatan observasi adalah masih dijumpai beberapa 

observer (bukan guru model) memberi bantuan kepada siswa yang kelihatan 

mengalami kesulitan. Berdasarkan informasi dari ahli JICA, selain guru model tidak 

diperbolehkan membantu siswa saat pembelajaran berlangsung. Meskipun pada saat 

pembelajaran banyak siswa yang mengalami kesulitan, observer tidak boleh memberi 

bantuan. Mestinya kesulitan yang dialami siswa menjadi catatan yang akan 

disampaikan pada saat refleksi sehingga dapat dicari penyelesaiannya, mengapa siswa 

mengalami kesulitan. Oleh karena itu pada saat-saat diskusi para guru diingatkan agar 

tidak memberi bantuan kepada siswa saat pembelajaran berlangsung. Masalah 

berikutnya adalah masih ada sebagian kecil observer yang kurang sungguh-sungguh 

dalam melakukan observasi, misalnya mereka masih saling berbicara satu sama lain 

(ngobrol), tidak mencatat kejadian-kejadian pada lembar observasi. Masalah ini 

sebenarnya hanya dialami oleh sebagian kecil observer sehingga mereka cukup 

diingatkan saja saat kegiatan refleksi. 

 Ada dua masalah yang teridentifikasi muncul saat kegiatan see seperti tercantum  

pada Tabel 8. Masalah tersebut sebenarnya muncul pada awal-awal pelaksanaan 

lesson study dan hanya sebagian kecil guru yang melakukan. Setelah diingatkan dan 

disarankan pada akhir diskusi, para observer pada tahap-tahap berikutnya dapat 

melakukan kegiatan see sesuai esensi lesson study.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. KESIMPULAN 

1. Secara khusus, upaya-upaya pendampingan yang dilakukan saat tahap plan di 

Home Base I Kecamatan Bantu disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi 

antara lain : untuk keadaan tertentu guru model disarankan mempersiapkan 

sendiri RPP dan LKS-nya, memfasilitasi kegiatan pengayaan yang berkaitan 

dengan materi IPA, media pembelajaran dan model pembelajaran. Secara umum, 

kegiatan plan diarahkan agar berjalan sesuai dengan esensi lesson study. 

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam program pendampingan di Home Base I pada 

tahap do antara lain : guru model disarankan agar tidak show of force saat 

pembelajaran, para observer diingatkan agar tidak memberi bantuan kepada 

siswa, para observer disarankan agar serius dalam melakukan pengamatan sesuai 

rambu-rambu observasi. Upaya-upaya lain secara umum dilakukan untuk 

mengarahkan kegiatan do di Home Base I berjalan sesuai rambu-rambu lesson 

study. 

3. Ada bebrapa upaya yang dilakukan dalam rangka mengarahkan kegiatan see 

dapat berjalan sesuai dengan esensi lesson study, antara lain : diingatkan bahwa 

dalam kegiatan lesson study yang utama menjadi sorotan adalah aktivitas siswa 

bukan memojokkan kekurangan guru model, menyarankan agar moderator 

mengatur jalannya diskusi secara fokus dengan memecahkan masalah yang 

muncul satu persatu. 

 

B. SARAN 

1. Program pendampingan sebaiknya diganti dengan program monitoring karena 

secara umum pelaksanaan lesson studi sudah berjalan sesuai esensinya 

2. Perlu dilakukan studi banding ke Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sumedang 

untuk mengetahui capaian yang telah diperoleh di Kabupaten Bantul 

3. Perlu ada pengembangan lesson study ke kabupaten-kabupaten lain di Propinsi 

Daerah IstimewaYogyakarta. 
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Lampiran 1 
 
 

a. Kalender Kegiatan Lesson Study MGMP Semester Genap  Januari-Juni 
2008 SISTTEMS JICA Kabupaten Bantul 

b. Jadwal Kegiatan Lesson Study IPA Periode Juli-Desember 2008 
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Lampiran 2 
 
 

c. Laporan Bulan Januari-Pebruari 2008 
d. Laporan Bulan Maret 2008 
e. Laporan Bulan April 2008 

f. Laporan Bulan Juli-Agustus 2008 
g. Laporan Bulan September-Desember 2008 
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LAPORAN  
BULAN JANUARI-PEBRUARI 2008 

 
A. BULAN JANUARI 2008 

1. Pertemuan I 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 19 Januari 2008 

b. Jenis Kegiatan : Plan 

c. Hasil Kegiatan :  

- disusun dan disepakati jadwal kegiatan lesson studi dari bulan Januari-

Juni 2008 yang mencakup kegiatan plan dan do-see 

- disepakati tempat kegiatan plan di SMP N 3 Bantul 

- disepakti tempat kegiatan do-see secara bergilir dan urut mulai dari 

SMPN 1, SMP N 2 dan seterusnya 

- disepakati kegiatan plan dan do-see untuk mata pelajaran Biologi dan 

Fisika dilakukan di tempat yang sama 

- ditetapkan materi yang akan digunakan dalam pelaksanaan do-see dan 

dilakukan diskusi singkat tentang rancangan isi RPP dan LKS 

- disepakati bahwa untuk tahap plan pertama, RPP dan LKS 

dipersiapkan dan disusun oleh guru model yang ditunjuk, yaitu guru 

model dari SMP N 1 Bantul, baik mata pelajaran Biologi maupun 

Fisika 

d. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 39 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 21 orang 

- angka partisipasi peserta    : 53,8 % 

e. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 

 
B. BULAN PEBRUARI 2008 

1. Pertemuan II 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 2 Pebruari  2008 

b. Jenis Kegiatan : Do-See 

c. Hasil Kegiatan :  
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1). Pelaksanaan do 

- Pembelajaran mata pelajaran Biologi dan Fisika dilakukan secara 

paralel pada kelas yang berbeda berlangsung di SMP N 1 Bantul  

- Eksperimen dilakukan di kelas karena laboratorium sedang 

direnovasi  

2). Pelaksanaan See 

- dilakukan di ruang perpustakaan SMP N 1 Bantul dengan 

kelompok Biologi di sebelah barat dan kelompok Fisika di sebelah 

timur 

- dimoderatori oleh masing-masing fasilitator 

- diawali dengan penyampaian kesan-kesan guru model, dilanjutkan 

dengan komentar seluruh observer dan diakhiri dengan tanggapan 

balik dari guru model 

- hal penting yang menjadi sorotan para observer adalah 

ketidaknyamanan siswa dalam belajar dan terganggunya interaksi 

siswa akibat ruang kelas yang sempit. Solusi yang ditawarkan 

untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengatur tempat 

duduk secara melingkar sehingga ruang gerak dan interaksi siswa 

lebih leluasa 

d. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 39 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 27 orang 

- angka partisipasi peserta    : 69,2 % 

e. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 

2. Pertemuan III 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 16 Pebruari  2008 

b. Jenis Kegiatan : Plan  

c. Hasil Kegiatan :  

- dibahas rancangan RPP dan LKS yang telah disusun oleh calon guru 

model 
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- dihasilkan draf RPP dan LKS yang akan digunakan oleh calon guru 

model 

d. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 39 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 20 orang 

- angka partisipasi peserta    : 51,3 % 

e. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 
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LAPORAN  
BULAN MARET 2008 

 
C. Pertemuan IV 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 1 Maret 2008 

b. Jenis Kegiatan : Do-See 

c. Hasil Kegiatan :  

1). Pelaksanaan do 

- Pembelajaran mata pelajaran Biologi dan Fisika dilakukan secara 

paralel pada kelas VIII dan berlangsung di SMP N 2 Bantul  

- Eksperimen dilakukan di kelas dengan setting tempat duduk setengah 

melingkar  

- Pembelajaran mata pelajaran Fisika dilakukan dengan model Team 

Group Tournament (TGT)  

2). Pelaksanaan See 

- dilakukan di 2 ruang kelas yang berbeda, kelompok Biologi di sebelah 

selatan dan kelompok Fisika di sebelah utara 

- kelompok Fisika dimoderatori oleh salah satu anggota kelompok 

mewakili fasilitator, karena fasilitator sedang menjadi guru model, 

sedangkan kelompok Biologi dimoderatori oleh fasilitator 

- diawali dengan penyampaian kesan-kesan guru model, dilanjutkan 

dengan komentar seluruh observer dan diakhiri dengan tanggapan 

balik guru model 

- hal penting yang menjadi sorotan para observer adalah antusiasme 

siswa dalam kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Hampir 

seluruh observer berpendapat bahwa antusiasme siswa muncul akibat 

model pembelajaran yang digunakan sehingga model TGT menarik 

untuk diterapkan pada kegiatan do-see berikutnya 

d. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 39 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 21 orang 
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- angka partisipasi peserta    : 53,8 % 

e. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 

2. Pertemuan V 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 15 Maret  2008 

b. Jenis Kegiatan : Plan  

c. Hasil Kegiatan :  

- dibahas kekurangan-kekurangan dan keberhasilan pelaksanaan lesson 

study di Bantul berdasarkan evaluasi dari tim expert-jica  

- dikaji model LKS yang sederhana (singkat) namun dapat memancing 

daya kreativitas siswa. Kajian didasarkan pada contoh LKS yang 

dibuat oleh expert-jica 

- dibahas rancangan RPP dan LKS yang telah disusun oleh calon guru 

model 

- dihasilkan draf RPP dan LKS yang akan digunakan oleh calon guru 

model 

d. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 39 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 21 orang 

- angka partisipasi peserta    : 53,8 % 

e. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 

3. Pertemuan VI 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 29 Maret 2008 

b. Jenis Kegiatan : Do-See 

c. Hasil Kegiatan :  

1). Pelaksanaan do 

- Pembelajaran mata pelajaran Biologi dan Fisika dilakukan secara 

paralel pada kelas VIII dan berlangsung di SMP N 3 Bantul  

- Eksperimen dilakukan di ruang laboratorium untuk mata pelajaran 

Fisika dan di kelas untuk mata pelajaran Biologi  

- Pembelajaran mata pelajaran Fisika mengambil topik Getaran 

2). Pelaksanaan See 
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- dilakukan di 2 ruang yang berbeda, kelompok Biologi di ruang kelas 

tempat pelaksanaan do dan kelompok Fisika di ruang laboratorium 

tempat pelaksanaan do juga 

- dimoderatori oleh masing-masing fasilitator 

- diawali dengan penyampaian kesan-kesan guru model, dilanjutkan 

dengan komentar seluruh observer dan diakhiri dengan tanggapan 

balik guru model 

- perlu ditingkatkan interaktivitas guru-siswa 

- perlu ada trik agar saat guru menjelaskan siswa dapat memperhatikan 

semua 

d. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 39 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 21 orang 

- angka partisipasi peserta    : 53,8 % 

e. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

LAPORAN  
BULAN APRIL 2008 

 
D. Pertemuan VII 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 12 April 2008 

b. Jenis Kegiatan : Plan 

c. Hasil Kegiatan :  

- disampaikan hasil-hasil pertemuan antara dosen pendamping dengan pihak 

fakultas di FMIPA UNY terutama terkait dengan evaluasi dari tim expert-

jica 

- ada presentasi dari mahasiswa PKM FMIPA UNY tentang pembuatan 

media pembelajaran berbasis salingtemas. Guru-guru sangat antusias 

dalam mencoba alat peraga yang dibawa oleh mahasiswa. Ada diskusi 

yang menarik antara mahasiswa dengan guru tentang pembuatan alat 

peraga. Guru-guru mengharapkan ada agenda yang serupa pada 

pertemuan-pertemuan berikutnya 

- dibahas rancangan RPP dan LKS yang telah disusun oleh calon guru 

model 

- dihasilkan draf RPP dan LKS yang akan digunakan oleh calon guru model 

d. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 39 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 19 orang 

- angka partisipasi peserta    : 48,7 % 

e. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 
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LAPORAN  
BULAN JULI-AGUSTUS 2008 

 
E. BULAN JULI 2008 

Bulan Juli 2008 kegiatan Lesson Study Home-Base I IPA belum dilakukan. Pada 

bulan ini tidak ada aktivitas plan, do, see meskipun jadwal dari Dinas Pendidikan 

Bantul sudah dibuat. 

 
F. BULAN AGUSTUS 2008 

1. Pertemuan I 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 23 Agustus 2008 

b. Jenis Kegiatan : Plan 

c. Hasil Kegiatan :  

- disusun dan disepakati jadwal kegiatan lesson studi dari bulan Juli-

Desember 2008 yang mencakup kegiatan setiap 1 plan ada 2 do-see 

- disepakati tempat kegiatan plan di MTs N Bantul Kota karena SMP N 

3 sedang direnovasi 

- disepakti tempat kegiatan do-see secara bergilir  sesuai jadwal  

- disepakati kegiatan plan dan do-see untuk mata pelajaran Biologi dan 

Fisika dilakukan di tempat yang sama 

- ditetapkan materi yang akan digunakan dalam pelaksanaan do-see dan 

dilakukan diskusi singkat tentang rancangan isi RPP dan LKS 

- disepakati bahwa untuk tahap plan pertama, RPP dan LKS 

dipersiapkan dan disusun oleh guru model yang ditunjuk, yaitu guru 

model dari SMP BOPKRI Bantul (do-see ke-1) dan guru model dari 

MTsN Bantul Kota    (do-see ke-2) 

d. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 38 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 21 orang 

- angka partisipasi peserta    : 55  % 

e. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 
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2. Pertemuan II 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 30 Agustus  2008 

b. Jenis Kegiatan : Do-See 

c. Hasil Kegiatan :  

1). Pelaksanaan do 

- Dilaksanakan  di SMP BOPKRI dengan guru model Bapak 

Mulyono, S.Pd., guru mata pelajaran fisika  

- Do dimulai pukul 08.10 WIB dengan materi Suhu dan Kalor sub 

PB Pembuatan Termometer. Jumlah siswa ada 9 orsng yang dibagi 

menjadi 3 kelompok. Setting tempat duduk berbentuk U 

- Observer terdiri dari guru-guru MGMP HB I (fisika+biologi) dan 

tamu dari JICA Expert, yaitu Prof. Nitisani dan Dr. Koji Sato 

- Metode pembelajaran yang digunakan adalah eksperimen 

2). Pelaksanaan See 

- See dilaksanakan pukul 09.45 di ruang yang bersebelahan dengan 

ruang untuk open class. 

- See dimoderatori  oleh  Ibu Kuwatini salah satu fasilitator LS HB I. 

See diawali dengan penyampaian kesan-kesan guru model, 

kemudian moderator memberi kesempatan kepada para observer 

untuk menyampaikan hasil observasinya. Pada sesi ini agak 

berbeda dengan semester sebelumnya, karena moderator 

menfokuskan pada permasalahan yang dianggap penting dan 

mencari solusinya serta tidak mengharuskan semua observer 

menyampaikan komentar secara urut. Jumlah observer yang 

memberikan komentar ada 14 orang termasuk JICA Expert dan 

Dosen Pembimbing dari UNY. 

- hal penting yang menjadi sorotan para observer antara lain : 

a. anak kesulitan dalam memberi skala termometer  solusi : 

ukur jarak titik bawah-titik atas dengan penggaris, bagi jarak 

tersebut dengan 10 dan gunakan untuk memberi tanda skala . 
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b. waktu untuk mendidihkan air cukup lama yakni lebih dari 30 

menit dan selama itu aktivitas siswa hanya memegang ujung 

termometer yang dicelupkan ke air yang dipanasi  solusi : air 

tidak hrus dari keadaan dingin, jumlah air dikurangi, 

termometer tidak harus dicelupkan terus saat pemanasan, 

selama pemanasan anak dapat diajak mendiskusikan hal lain 

yang dianggap penting selama pembelajaran. 

d. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 38 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 27 orang 

- angka partisipasi peserta    : 71 % 

e. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 
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LAPORAN  
BULAN SEPTEMBER-DESEMBER 2008 

 
G. BULAN SEPTEMBER 2008 

1. Kegiatan  Do-See 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 13 September 2008 

b. Tempat Kegiatan : MTsN Bantul Kota 

c. Mata Pelajaran : Fisika 

d. Jam  : 08.00-selesai 

e. Materi Pembel. : Listrik Dinamis 

f. Hasil Kegiatan :  

1) Kegiatan Do 

a) Pembelajaran diawali dengan penjelasan tentang kegiatan 

percobaan yang akan dilaksanakan 

b) Siswa membentuk kelompok-kelompok sesuai anjuran guru 

c) Siswa melakukan percobaan 

d) Alat percobaan yang digunakan ada 2 jenis, yaitu buatan sendiri 

dan buatan pabrik. Alat buatan sendiri mempunyai rangkaian 

terbuka dan sesuai dengan gambar yang ada di petunjuk 

percobaan, sedangkan alat buatan pabrik tertutup. 

e) Sebagian kelompok melakukan percobaan tanpa hambatan, 

sebagian lagi mengalami kesulitan terutama yang menggunakan 

alat buatan pabrik. Beberapa kelompok yang kesulitan membuka-

buka buku pelajaran dan mereka mampu merangkai dengan benar 

setelah menemukan referensi di buku pelajaran. Ada satu 

kelompok yang tidak dapat merangkai sampai pertengahan 

pelajaran sehingga guru mengambil inisiatif memanggil anggota 

kelompok lain untuk membantunya. 

f) Pembelajaran diakhiri dengan diskusi dan menampilkan hasil kerja 

kelompok 

2) Kegiatan See 
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a) Kegiatan see dilakukan kurang lebih 15 menit setelah kegiatan do 

berakhir 

b) Guru model diberi kesempatan untuk menyampaikan kesan-

kesannya terlebih dahulu 

c) Beberapa observer menyampaikan tanggapan tentang 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

d) Sejumlah masalah diungkapkan oleh beberapa observer dan 

langsung ditanggapi oleh observer yang lain untuk mendapatkan 

penyelesaian 

e) Ditentukan kegiatan berikutnya berupa Plan di MTsN Bantul Kota 

karena SMPN 3 sebagai Home Base sedang direnovasi 

 

g. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 38 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 22 orang 

- angka partisipasi peserta    : 58  % 

h. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 

 

2. Kegiatan Plan 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 11 Oktober  2008 

b. Tempat Kegiatan : MTsN Bantul Kota 

c. Jam  : 09.00-selesai 

d. Hasil Kegiatan :  

1) Berhubung terbatasnya waktu pertemuan pada semester yang sedang 

berjalan, maka kegaitan Plan di persiapkan oleh guru model yang 

disepakati 

2) Disepakati pelaksanaan 3 do berikutnya yaitu : 

a) Tanggal 26 Oktober 2008 di SMPN 3 Bantul 

b) Tanggal 8 Nopember 2008 di SMPN 2 Bantul 

c) Tanggal 15 Nopember 2008 di SMPN 1 Bantul 
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3) Diadakan Refleksi tentang kegiatan LS di Home Base I untuk mengetahui 

beberapa hambatan yang dialami selama pelaksanaan LS dan beberapa 

usulan dari peserta LS. Hasil Refleksi adalah sebagai berikut : 

a) Usul dibuatkan Surat Keterangan telah melaksanakan Open Lesson 

yang dibuat oleh Home Base dan diketahui oleh Dekan FMIPA UNY 

b) Usul agar Piagam kegiatan LS segera dibuat dan disampaikan kepada 

peserta LS 

c) Diidentifikasi sebab-sebab kehadiran peserta menurun, yaitu : 

 Beberapa peserta ijin cuti hamil 

 Beberapa peserta ijin sakit 

 Ada tugas sekolah yang bersamaan waktunya 

 Informasi dan komunikasi antar peserta kurang 

 Ada tugas-tugas pribadi, seperti menjemput anak 

 Ada kejenuhan karena daianggap hanya itu-itu saja oleh karena itu 

ada usulan agar ada kegiatan yang variatif 

d) Beberapa usulan untuk mengatasi menurunnya kehadiran, yaitu : 

 Perlu ada pendalaman atau pelatihan tentang materi yang dianggap 

sulit atau kurang, diusulkan materi Astronomi 

 Perlu ada pembelajaran inovatif (trik-trik inovatif) 

 Perlu ada pelatihan tentang media pembelajaran 

 Perlu ada kunjungan ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi 

untuk menambah wawasan peserta 

e. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 38 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 17 orang 

- angka partisipasi peserta    : 45 % 

f. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 

 

3. Kegiatan Do-See 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 26 Oktober 2008 

b. Tempat Kegiatan : SMPN 3 Bantul  
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c. Mata Pelajaran : Biologi 

d. Hasil  

1) Kegiatan Do 

a) Pembelajaran diawali dengan penjelasan tentang kegiatan 

percobaan yang akan dilaksanakan 

b) Siswa membentuk kelompok-kelompok sesuai anjuran guru 

c) Siswa melakukan percobaan 

d) Pembelajaran diakhiri dengan diskusi dan menampilkan hasil kerja 

kelompok 

2) Kegiatan See 

a) Kegiatan see dilakukan setelah kegiatan do berakhir 

b) Guru model diberi kesempatan untuk menyampaikan kesan-

kesannya terlebih dahulu 

c) Beberapa observer menyampaikan tanggapan tentang 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

d) Sejumlah masalah diungkapkan oleh beberapa observer dan 

langsung ditanggapi oleh observer yang lain untuk mendapatkan 

penyelesaian 

e) Ditentukan kegiatan berikutnya berupa Do di SMPN 2 Bantul pada 

tanggal 8 Nopember 2008 

e. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 38 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 17 orang 

- angka partisipasi peserta    : 45  % 

f. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 

4. Kegiatan Do-See 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 8 Nopember 2008 

b. Tempat Kegiatan : SMPN 2 Bantul  

c. Mata Pelajaran : Fisika 

d. Pokok Bahasan : Pemuaian Zat Cair 

e. Hasil  
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1) Kegiatan Do 

a) Pembelajaran diawali dengan penjelasan tentang kegiatan 

percobaan yang akan dilaksanakan 

b) Siswa membentuk kelompok-kelompok sesuai anjuran guru 

c) Siswa melakukan percobaan 

d) Guru berhenti di tengah pelajaran karena tangannya terluka oleh 

pecahan pipa kaca sehingga diganti dengan guru lain 

e) Pembelajaran diakhiri dengan diskusi dan menampilkan hasil kerja 

kelompok 

2) Kegiatan See 

a) Kegiatan see dilakukan setelah kegiatan do berakhir 

b) Guru model pengganti diberi kesempatan untuk menyampaikan 

kesan-kesannya terlebih dahulu 

c) Beberapa observer menyampaikan tanggapan tentang 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

d) Sejumlah masalah diungkapkan oleh beberapa observer dan 

langsung ditanggapi oleh observer yang lain untuk mendapatkan 

penyelesaian 

e) Ditentukan kegiatan berikutnya berupa Do di SMPN 1 Bantul pada 

tanggal 15 Nopember 2008 

f. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 38 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 18 orang 

- angka partisipasi peserta    : 47  % 

g. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 

5. Kegiatan Do-See 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 15 Nopember 2008 

b. Tempat Kegiatan : SMPN 1 Bantul  

c. Mata Pelajaran : Biologi 

d. Hasil  

1) Kegiatan Do 
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a) Pembelajaran diawali dengan penjelasan tentang kegiatan 

percobaan yang akan dilaksanakan 

b) Siswa membentuk kelompok-kelompok sesuai anjuran guru 

c) Siswa melakukan percobaan 

d) Pembelajaran diakhiri dengan diskusi dan menampilkan hasil kerja 

kelompok 

2) Kegiatan See 

a) Kegiatan see dilakukan setelah kegiatan do berakhir 

b) Guru model pengganti diberi kesempatan untuk menyampaikan 

kesan-kesannya terlebih dahulu 

c) Beberapa observer menyampaikan tanggapan tentang 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

d) Sejumlah masalah diungkapkan oleh beberapa observer dan 

langsung ditanggapi oleh observer yang lain untuk mendapatkan 

penyelesaian 

e) Ditentukan kegiatan pengayaan materi tentang Astronomi pada 

tanggal 22 Nopember 2008 di MTsN Bantul Kota 

e. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 38 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 19 orang 

- angka partisipasi peserta    : 50  % 

f. Lampiran  : Daftar Hadir Peserta 

6. Kegiatan Pendalaman Materi Astronomi 

a. Hari/Tanggal : Sabtu , 22 Nopember 2008 

b. Jam  : 09.00-11.00 WIB 

c. Tempat Kegiatan : MTsN  Bantul Kota 

d. Pemateri  : Deny Darmawan, M.Sc dari Jurdik Fisika FMIPA 

UNY 

e. Hasil  : 

1) Dijelaskan konsep-konsep dasar Astronomi oleh pemateri 

2) Diberikan file pembelajaran tentang Astronomi oleh pemateri 
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3) Sejumlah peserta LS antusias menyampaikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada pemateri 

4) Presentasi diakhiri jam 11.00 dan dilanjutkan dengan kata perpisahan 

dari Dosen Pendamping dan dari peserta LS 

f. Jumlah Peserta : 

- jumlah peserta yang seharusnya hadir   : 38 orang 

- jumlah peserta yang hadir    : 17 orang 

- angka partisipasi peserta    : 45  % 

 

 

 

REKOMENDASI 

1. Perlu ada upaya untuk menggairahkan kembali peserta LS agar kehadiran 

lebih maksimal 

2. Perlu ada upaya agar Dinas Pendidikan Bantul dapat terjun langsung 

mengamati jalannya LS  

3. Dokumentasi dan publikasi perlu ditata ulang agar menghasilkan dokumen 

yang runtut dan tertib 

4. Perlu dipikirkan pengiriman tenaga ahli untuk pendalaman materi di saat 

kegiatan Plan. 
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Lampiran 3 
 
 

Contoh Foto-Foto Kegiatan Lesson Study di Home Base I 
MGMP IPA Kecamatan Bantul 
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FOTO-FOTO KEGIATAN LESSON STUDY DI HOME BASE I 
MGMP IPA KECAMATAN BANTUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 9. Foto-Foto Kegiatan Plan 

Gambar 10. Foto-Foto Kegiatan Do 

Gambar 11. Foto-Foto Kegiatan See 


