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ABSTRAK 

Mengingat tidak ada proses pembelajaran yang sempurna, maka selalu diperlukan upaya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui implementasi lesson study diharapkan  dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah bioteknologi. Penelitian dilakukan pada 

mahasiswa semester V-A Program studi pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Pakuan Bogor. Penelitian dirancang sebagai penelitian tindakan dengan 

pendekatan lesson study. Jumlah siklus dalam penelitian ini sebanyak 2 siklus. Setiap tahapan 

dalam siklus lesson study terdiri atas plan, do, dan see. Data yang diperoleh dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Hasil siklus 1 menunjukkan peningkatan instruksional dosen model sebesar 

89,39%. Respon positif observer sebesar 96,67% dan respon positif mahasiswa sebesar 93.13%. 

Instruksional dosen model pada siklus 2 meningkat menjadi 90,91%. Respon positif dari observer 

dan mahasiswa juga meningkat menjadi 100% dan 95,42%. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa implementasi lesson study mampu meningkatkan kualitas pembelajaran bioteknologi. 

 

Kata kunci: Lesson study, kualitas pembelajaran, bioteknologi 

 

PENDAHULUAN 

Kualitas seorang dosen merupakan 

faktor yang paling menentukan  proses dan 

keberhasilan belajar mahasiswa, karena 

faktor ini mampu memanipulasi faktor-

faktor lain menjadi lebih berdaya guna. 

Dosen berperan sebagai pemimpin dalam 

proses pembelajaran, sehingga efektivitas 

pembelajaran di kelas sangat tergantung 

pada kemampuan dosen. Keterampilan 

dosen dalam mengajar harus selalu 

dievaluasi dan ditingkatkan untuk mencapai 

standar kualitas yang ditetapkan (Copriady, 

2013). Kualitas dosen yang tidak memadai 

dalam praktik mengajar akan memberi 

dampak psikologis negatif bagi kondisi 

belajar mahasiswa. Kondisi ini tentunya 

akan menurunkan kualitas pembelajaran 

(Orlich et al.1998), karena itu pengukuran 

dan peningkatan kualitas dosen menjadi hal 

yang penting (Suratno & Yulianti, 2011). 

Menyadari pentingnya kompetensi 

yang harus dimiliki seorang dosen, maka 

diperlukan upaya pembinaan yang mengarah 

pada peningkatan kualitas instruksional 

profesi. Carin (2007) menyatakan bahwa 

tidak ada satu pun metode atau model 

pembelajaran terbaik yang dapat digunakan 

untuk segala situasi. Hal terbaik yang dapat 

dilakukan oleh seorang dosen adalah selalu 

meningkatkan kemampuan profesional. 

Diantaranya selalu melakukan pengkajian 

terhadap proses pembelajaran. 

Upaya pembinaan yang dapat 

diterapkan sejalan dengan masalah tersebut 

adalah melalui lesson study. Suratno (2009) 

menyatakan bahwa implementasi Lesson 

study diyakini dapat meningkatkan 

pengetahuan dasar dalam pembelajaran, 

meningkatkan profesionalisme pendidik, dan 

membangun komunitas belajar. Hal yang 

sama diungkapkan oleh Copriady (2013), 
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bahwa perluasan proses pembelajaran 

melalui implementasi Lesson study dapat 

digunakan sebagai program pengembangan 

profesionalisme. Lesson study merupakan 

pendekatan yang dapat meningkatkan 

instruksional praktik pengajaran (Stigler & 

Hiebert, 1999; Podhorsky & Moore, 2003; 

Rock & Wilson 2005). Perry & Lewis 

(2008) Menyarankan Implementasi lesson 

study sebagai solusi pemecahan masalah 

pembelajaran, karena lesson study dapat 

memfasilitasi metode apapun yang 

digunakan (Lewis, 2002a). 

Secara sederhana lesson study dapat 

dikatakan “belajar dari pembelajaran” atau 

“pengkajian pembelajaran” (Suratno, 2012). 

Lesson study disebut juga lesson research 

(Lewis, 2000). Lesson study merupakan 

suatu model pembinaan profesi pendidik 

melalui pengkajian pembelajaran secara 

kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan 

prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual 

learning untuk membangun komunitas 

belajar (Hendayana, 2007). Model 

pembinaan lesson study dapat digunakan 

sebagai model bimbingan mengajar bagi 

dosen terhadap mahasiswa (Rustono, 2008). 

Dosen perlu memikirkan lesson study 

sebagai satu cara untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dosen itu sendiri dan 

juga peningkatan proses pembelajaran bagi 

mahasiswa (Yoshida, 2012). Setiap dosen 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing, tidak ada proses pembelajaran yang 

sempurna, sehingga dosen harus belajar agar 

mengajar lebih baik. 

Berdasarkan permasalahan yang 

disampaikan, maka rumusan masalah yang 

diajukan pada penelitian ini adalah: Apakah 

implementasi lesson study dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

Bioteknologi?. Tujuan penelitian untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

Bioteknologi melalui implementasi lesson 

study.  

 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Mei sampai dengan Juli 2013, semester 

genap tahun akademik 2012-2013. Tempat 

dilakukan penelitian yaitu Program Studi 

Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuan Bogor. 

Sampel penelitian yaitu mahasiswa kelas A 

semester VI Program Studi Pendidikan 

Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Biologi, Universitas Pakuan 

Bogor.  

 Penelitian ini dilakukan pada mata 

kuliah Bioteknologi dengan materi 

rekombinasi genetik. Penelitian dirancang 

sebagai penelitian tindakan dengan 

pendekatan lesson study. Pelaksanaan 

penelitian dilakukan secara kolaboratif dan 

kolegatif yang melibatkan dosen model 

sekaligus tim peneliti, tim peneliti non dosen 

model, mahasiswa, dan partisipasi dosen 

sebagai observer. Jumlah siklus dalam 

penelitian ini yaitu 2 siklus. Lewis (2002a) 

menjelaskan tahapan siklus lesson study 

menjadi 4 langkah: (1) merumuskan tujuan 

pembelajaran, (2) secara kolaboratif 

merencanakan research lesson (open lesson) 

yang didesain pada pencapaian tujuan 

kehidupan nyata, (3) melaksanakan research 

lesson dengan satu anggota dari tim 

melakukan pengajaran dan yang lainnya 

melakukan observasi, (4) diskusi 

berdasarkan fakta-fakta hasil observasi 

selama pembelajaran. Penulis 

mengkategorikan siklus lesson study dalam 

penelitian ini menjadi 3 tahapan, yaitu: plan 

(perencanaan), do (pelaksanaan), dan see 

(review atau refleksi). Langkah ke satu dan 

ke dua yang dikembangkan oleh Lewis, 

penulis kategorikan ke dalam plan, langkah 

ke tiga termasuk do, dan langkah ke empat 

termasuk see.  Jadi, siklus dalam pendekatan 

lesson study terdiri atas 3 tahapan utama, 

yaitu: Plan, do, dan see (Hendayana dkk, 

2007; Rustaman, 2008; Mahmudi, 2009; 

Santyasa, 2009) yang dapat dilihat pada 

gambar 1. 
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Gambar 1 Siklus lesson study 

 

 

Kegiatan pada tahapan plan 

dilakukan secara kolaboratif oleh tim lesson 

study. Kegiatan ini meliputi indentifikasi 

masalah pembelajaran Bioteknologi, review 

atas pengalaman pembelajaran yang biasa 

dilakukan, persiapan silabus, merancang 

rencana pembelajaran berbasis lesson study 

yang meliputi pembuatan lesson design dan 

chapter design, merumuskan metode, model 

atau teknik pembelajaran yang akan 

digunakan, membuat bahan ajar, membuat 

media pembelajaran, membuat lembar 

diskusi mahasiswa, membuat lembar 

observasi, dan persiapan alat yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran serta 

peralatan dokumentasi. Tahapan do meliputi 

2 kegiatan utama, yaitu pelaksanaan dan 

observasi proses pembelajaran. Pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan sesuai dengan yang 

telah dirumuskan dalam tahapan plan. 

Observasi terhadap proses pembelajaran 

dilakukan untuk mencari fakta-fakta yang 

muncul selama proses pembelajaran. Selama 

kegiatan observasi, para observer tidak 

diperkenankan saling berbicara. Tahapan see 

berupa kegiatan review, evaluasi atau 

refleksi terhadap proses pembelajaran yang 

telah berlangsung. See dalam penelitian ini 

dilaksanakan secara kolaboratif dengan 

melibatkan seluruh mahasiswa kelas sampel, 

bukan hanya antara observer dan dosen 

model saja. Segala masukkan dari kegiatan 

see dijadikan sebagai bahan untuk 

melakukan revisi dan perbaikkan tahapan 

plan ataupun do pada siklus ke dua.  

Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui teknik observasi terhadap aktivitas 

mahasiswa dan dosen model, angket, 

wawancara, dan teknik audio video. Data 

yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus 1 

 Sebagaimana telah dijelaskan bahwa 

siklus dalam pendekatan lesson study terdiri 

atas plan, do, dan see. Tahapan plan 

dilaksanakan 3 kali pertemuan yaitu pada 

tanggal 21 Mei, 19 Juni dan 21 Juni 2013. 

Pertemuan pertama tim membahas mengenai 

permasalahan pembelajaran bioteknologi 

sekaligus review atas pengalaman 

pembelajaran yang biasa dilakukan. Tim 

merumuskan fokus pembelajaran dengan 

merancang rencana pembelajaran berbasis 

lesson study. Mulai dari merancang lesson 

design dan chapter design. Beberapa 

kegiatan lain yang dikerjakan pada tahapan 

plan diantaranya: mempersiapkan silabus 

dan satuan acara perkuliahan, membuat 

lembar diskusi mahasiswa, membuat bahan 

ajar, membuat media pembelajaran berupa 

slide power point, membuat lembar 

observasi, dan lembar angket terkait data 

penelitian. Mengingat banyaknya kegiatan 

yang harus dikerjakan pada tahapan plan, 
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kemudian tim melakukan pembagian tugas 

untuk menyelesaikannya. Hasilnya 

dikomunikasikan dan dibahas pada 

pertemuan ke dua. Pertemuan ke dua 

tahapan plan juga membahas mengenai 

teknis tahapan do untuk open lesson (buka 

kelas). Pertemuan ke tiga memeriksa segala 

kesiapan untuk pelaksanaan open lesson. 

Berikut mempersiapkan segala peralatan 

yang dibutuhkan. 

Tahapan do atau pelaksanaan open 

lesson siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 24 

Juni 2013. Pengaturan ruang kelas dilakukan 

untuk memberikan posisi yang luwes bagi 

para observer agar bisa mengamati proses 

pembelajaran secara utuh. Pembekalan bagi 

para observer pun telah dilakukan sebelum 

open lesson untuk menginformasikan 

batasan dan tugasnya selaku observer. 

Dalam lesson study, fokus pengamatan 

diarahkan pada pembelajaran yang dialami 

dan dilakukan mahasiswa (Lewis & Hurd, 

2011). Berikut intisari langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan dosen model 

pada open lesson 1:  

 Pendahuluan (5 menit): dosen model 

membuka kelas dengan pengucapan 

salam, model menyapa kelas untuk 

menanyakan kabar dan kehadiran 

mahasiswa, melakukan apersepsi dan 

pemberian motivasi melalui pengajuan 

pertanyaan dan penayangan gambar 

pada slide. 

 Kegiatan inti (93 menit): dosen model 

menginformasikan judul materi 

pembahasan dan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan materi secara umum dan 

menerangkan konsep-konsep esensial 

(5 menit). Selanjutnya dosen model 

menginstruksikan bahwa pembelajaran 

akan dilakukan melalui diskusi 

kelompok, membagi kelompok, 

membagikan Lembar Diskusi 

Mahasiswa (LDM) dan bahan ajar. 

Dosen model menjelaskan proses 

diskusi dan tugas yang harus dilakukan 

setiap kelompok diskusi: (1) 

memecahkan masalah yang disajikan 

dalam LDM, (2) membuat 4 buah soal 

terkait materi pembelajaran yang akan 

digunakan dalam langkah pembelajaran 

berikutnya “question game”. 

Mahasiswa berdiskusi memecahkan 

masalah atau pertanyaan yang disajikan 

dalam lembar diskusi dan membuat 

soal. Dosen model berkeliling 

membimbing dan menjadi fasilitator 

proses diskusi. Dosen model 

menegaskan bahwa waktu diskusi telah 

selesai. Dosen model membuka 

kegiatan presentasi hasil diskusi di 

depan kelas. Selesai proses diskusi, 

dosen model memberi apresiasi 

terhadap kelompok terbaik. Langkah 

pembelajaran dilanjutkan pada question 

game (permainan soal) yang diawali 

penjelasan dosen model mengenai 

aturan teknis permainan. Question 

game berlangsung selama 25 menit. 

Langkah selanjutnya adalah proses 

penarikan kesimpulan sebagai 

penguatan materi atas pembelajaran 

yang dilakukan, dan pelaksanaan 

evaluasi.  

 Penutup (2 menit): dosen model 

memberikan penugasan terkait 

pertemuan selanjutnya. 

Tahapan see atau refleksi pada 

penelitian ini dilaksanakan langsung setelah 

open lesson berakhir. Kegiatan ini 

merupakan satu bagian dari proses 

kolaborasi yang merupakan ciri dari lesson 

study (Lewis, 2002a). Ungkapan fakta-fakta 

observasi tidak diarahkan untuk menghakimi 

atau mengkritik dosen, tapi fokus pada 

pembelajaran siswa (Lewis & Hurd, 2011). 

Dosen model, observer, dan para mahasiswa 

duduk bersama untuk mengevaluasi proses 

pembelajaran. Kegiatan see dipimpin 

seorang moderator.Melalui diskusi hasil 

temuan-temuan pada proses pembelajaran 

yang telah berlangsung, seorang dosen 

memungkinkan dapat mengetahui secara 

cermat cara dan tingkah laku mahasiswa 

dalam pembelajaran (Lewis, 2002a; Lewis, 

2002b; Lewis 2002c). Dimulai dengan 

mengenalkan proses kegiatan kepada forum. 

Khususnya kepada mahasiswa yang belum 
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mengetahui proses kegiatan lesson study 

yang berlangsung. Berikut intisari dan 

rekomendasi hasil tahapan see siklus 1: 

 Saat awal pembelajaran mahasiswa 

terlihat tegang dan binggung dengan 

keberadaan para observer di kelas. 

Sebaiknya kelas diberikan informasi 

terlebih dahulu mengenai keberadaan 

para observer atau kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dengan pendekatan 

lesson study.  

 Apersepsi dan motivasinya bagus, tapi 

beberapa mahasiswa (Rifa  dan Dhian) 

terlihat belum siap dan mereka masih 

mengobrol. Sebaiknya ada penegasan 

secara khusus terhadap kelas ataupun 

secara klasikal bahwa pembelajaran siap 

dimulai atau bisa didahului dengan 

berdoa. 

 Instruksi mengenai tugas kelompok saat 

sesi diskusi tidak dilakukan secara baik. 

Terbukti ada kelompok yang salah 

paham mengenai jenis pembuatan soal. 

Sebaiknya instruksi disampaikan secara 

jelas sebelum diskusi dimulai. 

 Saat presentasi kelompok IV (Pegi) di 

depan kelas, kelompok lain masih sibuk 

sendiri mengerjakan tugas masing-

masing. 

 Interaksi antara mahasiswa dengan 

media kurang maksimal. Saat presentasi 

menggunakan gambar dari slide, 

mahasiswa tersebut selalu mengunakan 

jarinya untuk menunjukkan dari jarak 

jauh. Sebaiknya  mahasiswa penyaji 

diberi informasi untuk menggunakan 

laptop model. 

 Dosen sebaiknya memberi penguatan, 

menyimpulkan atau membetulkan 

miskonsepsi setiap hasil presentasi dari 

tiap kelompok.  

 Masih ada kelompok yang membacakan 

soal game dengan duduk. Dosen model 

harus jeli terhadap kondisional seperti ini 

dan segera mengarahkannya. 

 Proses evaluasi kurang terkontrol baik, 

karena ada mahasiswa yang saling 

berdiskusi ( Ade dan Agus, Sheila dan 

teman disampingnya). Dosen sebaiknya 

mengawasi proses evaluasi secara 

seksama. 

 Saat pelaksanaan evaluasi, denah duduk 

masih berkelompok. Hal ini sebaiknya 

dihindari dan denah duduk diatur 

kembali seperti semula. 

 Masih minimnya pengetahuan 

mahasiswa terkait materi pembelajaran. 

Melalui penugasan mahasiswa 

diharuskan mempelajari terlebih dahulu 

materi. Bahan ajar untuk minggu ini 

sebaiknya diberikan satu minggu 

sebelumnya. 

 Secara umum proses pembelajaran telah 

berlangsung dengan baik. Pembelajaran 

sudah berpusat pada mahasiswa. 

Mendorong mahasiswa untuk aktif dan 

kooperatif. Apalagi saat proses game 

berlangsung, mahasiswa sangat antusias. 

Semua langkah pembelajaran yang telah 

dirumuskan telah muncul dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan data hasil pedoman 

observasi kegiatan do dalam lesson study 

siklus 1 menunjukkan kemampuan 

instruksional dosen model sebesar 89, 39%. 

Artinya proses pembelajaran dengan 

pendekatan lesson study dalam tahapan do 

dilaksanakan dengan baik oleh dosen model. 

Implementasi lesson study dalam 

penelitian ini memiliki pengaruh yang 

positif terhadap peningkatan motivasi dalam 

mengembangkan proses pembelajaran. Hal 

ini terlihat dari respon observer pada gambar 

2 yang menunjukkan 60% responden  

menyatakan setuju dan 36,67% sangat 

setuju. Artinya sebesar 96,67% responden 

menyatakan positif.  

Mahasiswa juga menunjukkan respon 

yang positif setelah mengikuti proses 

pembelajaran dengan pendekatan lesson 

study. Khususnya setelah mengikuti tahapan 

do dan see. Sebesar 93.13% mahasiswa 

menyatakan respon positif terhadap 

implementasi lesson study pada siklus 1. 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Respon observer terhadap 

pengaruh positif implementasi 

lesson study siklus 1. STS = 

sangat tidak setuju; TS = tidak 

setuju; R = ragu; S = setuju; 

SS = sangat setuju. 

 

Siklus 2 

Tahapan plan pada siklus 2 

dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013 yang 

merupakan konsolidasi dari hasil 

rekomendasi pada refleksi siklus 1. Tim 

merumuskan rancangan pengajaran dengan 

merefleksi segala kekurangan pada siklus 1. 

Materi pembelajaran pada siklus 2 tentang 

aplikasi rekayasa genetik.  

Tahapan do siklus 2 dilaksanakan 

pada tanggal 5 Juli 2013 sesuai jadwal mata 

kuliah Bioteknologi. Secara umum langkah-

langkah pembelajaran yang digunakan sama 

dengan siklus 1. Intisari pelaksanaan 

pembelajaran siklus 2 yang membedakan 

dengan siklus 1 adalah: 

 Adanya penekanan dalam apersepsi dan 

motivasi. Melalui penyajian gambar-

gambar produk rekayasa genetik yang 

memicu rasa ingin tahu mahasiswa. 

 Saat sesi presentasi tiap kelompok 

berakhir, model selalu melakukan 

penguatan (reinforcment) atas topik yang 

dibahas.  

 Soal yang digunakan untuk penilaian 

proses melalui game telah dirancang oleh 

tim dan disajikan secara visual melalui 

slide. Teknis pada sesi game, model 

menginstruksikan mahasiswa berbaris 

sesuai kelompoknya. Mahasiswa paling 

depan pada tiap kelompok yang berhak 

menjawab secara berebutan, kemudian 

berputar ke belakang untuk bergantian. 

Hal ini cukup bagus untuk 

menghilangkan kejenuhan yang kerap 

kali muncul dalam proses pembelajaran. 

Terbukti, seluruh mahasiswa nampak 

larut dalam langkah pembelajaran game.  

Tahapan see siklus 2 langsung 

dilaksanakan setelah open class selesai. 

Dosen model mendapat kesempatan pertama 

untuk mengungkapkan kesan atau kesulitan 

dalam melaksanakan kelas terbuka untuk 

diobservasi oleh kolega. Selanjutnya 

observer menyampaikan fakta-fakta hasil 

temuan dalam proses pembelajaran. Intisari 

hasil refleksi siklus 2 yaitu proses 

pembelajaran telah berlangsung dengan 

baik. Mahasiswa begitu antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Semua langkah 

pembelajaran telah muncul dan dilaksanakan 

dengan baik oleh model. Mulai dari 

apersepsi sampai dengan evaluasi dan 

penugasan. Sesuai dengan falsafah dalam 

lesson studi, tidak ada proses pembelajaran 

yang sempurna. Kekurangan yang muncul 

dalam proses pembelajaran ini yaitu 

mahasiswa tidak diberikan kesempatan 

berinteraktif untuk menanggapi atau 

bertanya hasil presentasi kelompok lain. 

Setidaknya satu kelompok satu pertanyaan 

karena adanya keterbatasan waktu. 

Data hasil observasi kegiatan do 

dalam lesson study siklus 2 sebesar 90,91%. 

Data ini dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan instruksional model dalam 

melaksanakan apa yang telah dirumuskan 

secara kolaboratif oleh tim pada tahapan 

plan. data tersebut menunjukkan bahwa 

model telah melaksanakan tahapan do 

dengan baik. Lewis (2002b) menyatakan 

bahwa Lesson study dapat memberi peluang 

(%
) 

Pernyataan Responden 
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(%
) 

Pernyataan Responden 

bagi pengajar untuk mengembangkan 

pengetahuan instruksional. Implementasi 

Lesson study mampu meningkatkan 

instruksional praktik pengajaran (Stigler & 

Hiebert, 1999; Podhorsky & Moore, 2003; 

Rock & Wilson 2005). Bahkan Demir et all. 

(2012) menyatakan bahwa lesson study 

mampu mendorong perubahan praktik 

pengajaran secara pedagogi pada pendidikan 

tinggi.  

Respon observer pada lesson study 

siklus 2 sebesar 65% menyatakan setuju dan 

35% menyatakan sangat setuju (gambar 3). 

Tingginya tingkat penerimaan menunjukkan 

bahwa implementasi lesson study memberi 

pengaruh positif dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran Bioteknologi. 

Copriady (2013) menyatakan bahwa tingkat 

penerimaan implementasi lesson study 

dalam penelitiannya mencapai 90%. 

Tingginya tingkat penerimaan tersebut 

disebabkan oleh persepsi positif akan 

manfaat lesson study yang mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 

 Respon observer terhadap 

pengaruh positif implementasi 

lesson study siklus 2. STS = 

sangat tidak setuju; TS = tidak 

setuju; R = ragu; S = setuju; 

SS = sangat setuju. 

 

Respon positif mahasiswa terhadap 

implementasi lesson study siklus 2 sebesar 

95,42%. Respon ini mengalami peningkatan 

dibanding siklus 1. Meningkatnya respon 

positif mahasiswa menunjukkan antusias 

mereka  terhadap implementasi lesson study. 

Hal ini sesuai dengan apa yang telah 

diungkapkan pada kegiatan see. Bahkan 

dosen model pun mengakui telah terjadi 

peningkatan aktivitas mahasiswa 

dibandingkan dengan pembelajaran sebelum 

mengunakan pendekatan lesson study.  

Pendekatan lesson study diyakini 

mampu meningkatkan semangat belajar 

mahasiswa maupun dosen sebagai 

pengajaranya. Hal ini dimungkinkan karena 

hadirnya observer dalam kelas yang bersifat 

terbuka akan meningkatkan motivasi belajar. 

Bagaimana mungkin seorang dosen mau 

tampil seadanya jika kolega-koleganya hadir 

di kelas?. Kondisi ini 

akan mendorong seorang dosen untuk 

mengerahkan segala upaya dalam 

meningkatkan kualitas pengetahuan maupun 

kemampuan instruksional. Hal yang sama 

juga tentu akan dilakukan mahasiswa. 

Pernyataan mahasiswa (Ade) secara 

langsung dalam kegiatan see 

mengungkapkan bahwa “merasa termotivasi 

dengan pembelajaran seperti ini (lesson 

study), dengan adanya dosen-dosen lain 

dalam kelas membuat saya ingin 

menunjukkan eksistensi saya”. Yoshida 

(2012) menyatakan bahwa lesson study 

mampu meningkatkan pengetahuan 

substansi materi, pengetauan pedagogi, serta 

mampu meningkatkan  pembelajaran 

mahasiswa dalam kelas. Salah satu kunci 

terjadinya peningkatan instruksional 

pengajaran ditandai dengan adanya 

peningkatan motivasi dan kepercayaan diri 

(Lewis et al., 2004). 

Hal lain yang mendorong terjadinya 

peningkatan kualitas pembelajaran 

bioteknologi melalui implementasi lesson 

study adalah adanya proses kolaboratif yang 

dilakukan oleh tim. Baik pada tahapan plan, 

do maupun see. Kondisi ini sangat 
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memungkinkan untuk menghasilkan 

rancangan mengajar yang lebih baik. 

Kelemahan yang satu dapat ditutupi oleh 

yang lainnya. Setiap anggota dapat berbagi 

pengetahuan dan pengalaman, sehingga 

dapat memecahkan masalah secara bersama-

sama. Hasil diskusi kolaboratif bersama 

kolega telah memberi banyak masukkan dan 

manfaat bagi panduan praktis dalam 

implementasi Lesson study dan memberikan 

langkah-langkah alternatif untuk 

memecahkan masalah dalam konteks 

pembelajaran (Copriady, 2013). 

Implementasi lesson study memberi peluang 

untuk berkolaborasi atau membangun 

komunitas belajar (Lewis, 2000; Lewis 

2002b). Menurut Lewis (2002a), proses 

kolaborasi dalam lesson study  ada 4 hal, 

yaitu: (1) dalam perumusan tujuan proses 

pembelajaran dan pengembangan jangka 

panjang, (2) dalam merancang pembelajaran, 

(3) dalam pelaksanaan pembelajaran, satu 

orang ataupun tim melakukan pengajaran, 

sementara yang lain melakukan pengamatan, 

(4) diskusi berdasarkan fakta-fakta yang 

ditemukan dalam proses pembelajaran.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya peningkatan kualitas profesional 

dosen model. Doig & Groves (2011) 

menyatakan bahwa lesson study dapat 

dijadikan sebagai proses yang mendukung 

pengembangan profesional. Hasil penelitian 

Rock & Wilson (2005) menemukan enam 

alasan kenapa lesson study dapat dijadikan 

sebagai pogram pengembangan profesional, 

yaitu: (1) dapat mendukung dan fokus dalam 

bekerja (Focused and sustained work), (2) 

meningkatkan kepercayaan diri 

(professional confidence), (3) kolaborasi 

dengan kolega (peer collaboration), (4) 

dapat mengkaji dan berbagi pengalaman 

bersama sumber-sumber yang ahli 

(professional literature and aducational 

experts), (5) mediasi dan berlatih bersama 

(peer coaching and mediation), (6) dapat 

meningkatkan kemampuan instruksional 

(instructional improvement). Adanya 

peningkatan praktik-praktik pembelajaran 

tentunya akan bermuara pada peningkatan 

kualitas dan produk belajar (Santyasa, 

2009). 

 

SIMPULAN 

 Implementasi lesson study dalam 

penelitian ini mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran bioteknologi. Hal ini ditandai 

dengan meningkatnya aktivitas mahasiswa 

dalam mengikuti pembelajaran bioteknologi 

serta adanya respon positif terhadap 

implementasi lesson study.  

 Adanya siklus dalam lesson study 

(plan , do, see) yang dilakukan secara 

kolaboratif dan berkelanjutan serta prinsip 

kolegativitas mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bioteknologi.  
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