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ABSTRAK 

 

Pembelajaran yang berkualitas ditandai oleh adanya interaksi antar sesama warga 

belajar dalam penggalian materi pembelajaran. Untuk menciptakan kondisi seperti 

ini sangat dimungkinkan oleh guru yang memiliki komitmen untuk memajukan 

peserta didiknya. Kemerdekaan dalam berpikir dan kemandirian belajar peserta 

didik, terpenuhinya hak belajar siswa merupakan sebuah penciri pembelajaran yang 

bermutu. Sebagai garda terdepan dalam menghasilkan pribadi unggul melalui 

pembelajaran, guru dituntut untuk terus meningkatkan profesionalitas dirinya. 

Salah satu strategi pembinaan yang kini tengah semarak digaungkan  yaitu dengan 

mengimplementasikan lesson study dalam pembelajaran. Lesson study merupakan 

strategi pembinaan profesi pendidik yang diwujudkan dalam aktivitas pembelajaran 

atas tahapan plan, do, see. Pada tahap plan, guru atau dosen merancang rencana 

pembelajaran (chapter design dan lesson design) secara kolaboratif. Pada tahap do, 

guru model melaksanakan open lesson pembelajaran dengan dibantu oleh para guru  

dari dalam sekolah dan luar sekolah untuk mengobservasi pembelajaran. Pada tahap 

see, semua observer bersama guru model melakukan aktivitas merefleksi 

pembelajaran dengan menyampaikan berbagai temuan pengamatan aktivitas siswa 

belajar. Hal ini dilakukan untuk membuat re-design yang akan digunakan pada 

kegiatan pembelajaran berikutnya. Pembinaan guru mengajar dengan lesson study 

semoga menjadi alternatif solusi menghadapi tantangan era MEA dalam bidang 

pendidikan. 

 

Kata Kunci: Strategi pembinaan guru, Siswa saling belajar (learning community), 

lesson study 
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A. PENDAHULUAN 
 

Pendidikan memegang peran penting dalam membangun sumber daya 

manusia yang kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu 

untuk menyambut MEA 2015, pendidikan harus mampu menyiapkan sumber daya 

manusia (SDM) yang terampil, peka dan kritis dalam menghadapi tantangan 

maupun perubahan-perubahan yang akan terjadi di dunia pendidikan mendatang. 

Tantangan MEA dalam dunia pendidikan yang akan dihadapi antara lain, 

menjamurnya lembaga pendidikan asing, standar dan orientasi pendidikan yang 

makin pro pasar, serta pasar tenaga kerja yang dibanjiri tenaga kerja asing. 

Menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif memang bukan 

pekerjaan mudah. Diperlukan guru-guru yang kreatif, inovatif, dan tangguh dalam 

membelajarkan siswa. Persoalan yang sering mengemuka yaitu adanya guru yang 

kurang tahu bagaimana menggiring siswa bisa memaknai pembelajaran, memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai penciri individu telah belajar. 

Banyak diantaranya para guru terbawa pada suatu situasi bahwa tugasnya telah 

tunai jika telah menyampaikan materi sebanyak-banyaknya tak peduli hak belajar 

anak terpenuhi atau tidak. Sebagai salah satu indikator terpenuhinya hak belajar 

anak yaitu apabila siswa merasa senang dalam belajar, mereka bisa saling belajar, 

mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pemikiran, mereka dapat 

kesempatan bertanya, mereka bisa menemukan berbagai hal berkaitan dengan teori 

dan konsep materi karena dikondisikan tukar pikiran dengan berdiskusi.  

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, masih memerlukan pemecahan 

mendalam. Diperlukan secara terus menerus pembinaan untuk menjadikan guru, 

tak terkecuali guru Bahasa Indonesia professional. Guru yang mampu 

membelajarkan anak dan dapat memenuhi hak belajar anak. Sebagai guru yang 

bertanggung jawab untuk mampu membekali siswa dengan sikap yang terpuji, 

pengetahuan serta keterampilan yang memadai. Jika hal ini terus diupayakan, 

harapan memiliki peserta didik yang memiliki rasa percaya diri serta motivasi yang 

tinggi untuk mengembangkan diri secara optimal, sehingga mampu bersaing secara 

global kiranya dapat terwujud. Penyiapan ini salah satunya dilakukan dengan 

pembinaan profesi guru yang terus menerus dan berkelanjutan.  

Salah satu strategi pembinaan profesi pendidik salah satunya dengan 

implementasi lesson study. Lesson study pada hakikatnya merupakan salah satu 

upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengajar dalam memfasilitasi 

siswa belajar. Lesson Study merupakan kegiatan yang dapat mendorong 

terbentuknya sebuah komunitas belajar (learning society) yang secara konsisten 

dan sistematis melakukan perbaikan diri, baik pada tataran individual maupun 

manajerial. Untuk itu penulis mengangkat permasalahan yang dirumuskan sebagai 

berikut: Bagaimanakah strategi pembinaan guru Bahasa Indonesia dalam 

menciptakan siswa saling belajar (learning community) berbasis lesson study? 

 



B.  PEMBAHASAN 

1. Hakikat Kemampuan Guru 

Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Pasar Ekonomi 

ASEAN tahun 2015 mulai berlaku. Kesepakatan berdampak pula pada dunia 

pendidikan. Era perdagangan bebas ASEAN, harus disambut oleh dunia pendidikan 

dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan 

yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Hal itu menuntut guru untuk selalu 

meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar dapat mengembangkan dan 

dan mewujudkan pembelajaran terutama dalam pengelolaan pembelajaran yang 

menjadikan siswa terlatih dan terampil belajar. Dengan cara itu guru diharapkan 

berhasil mengantarkan peserta didiknya untuk memasuki dunia kehidupan sesuai 

dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya.  

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen  dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik”.  Depdiknas (2004:9) menyebut kompetensi ini dengan 

“kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini  dapat dilihat dari 

kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan 

interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan 

penilaian.Kompetensi Menyusun Rencana Pembelajaran. Menurut Joni (1984:12), 

kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan: (1) 

merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran, (2) merencanakan 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar, (3) merencanakan pengelolaan kelas, (4) 

merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran; dan (5) merencanakan 

penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.Depdiknas (2004:9) 

mengemukakan kompetensi penyusunan rencana pembelajaran meliputi (1) mampu 

mendeskripsikan tujuan, (2) mampu memilih materi, (3) mampu mengorganisir 

materi, (4) mampu menentukan metode/strategi pembelajaran, (5) mampu 

menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran, (6)  mampu 

menyusun perangkat penilaian, (7) mampu menentukan teknik penilaian, dan (8) 

mampu mengalokasikan waktu.Berdasarkan uraian di atas, merencanakan program 

belajar mengajar merupakan proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus 

dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung, yang mencakup: merumuskan 

tujuan, menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar 

mengajar, memilih berbagai media dan sumber belajar, dan merencanakan 

penilaian penguasaan tujuan. 

Menurut Gagne dan Berliner berbagai indikator yang menunjukkan dosen 

berkompetensi apabila dosen dalam proses belajar mengajar menunjukkan peran 

sebagai berikut:  

1. Guru sebagai perencana (planner) yang harus mempersiapkan apa yang akan 

dilakukan di dalam proses belajar mengajar (pre-teaching problems).; 

2. Guru sebagai pelaksana (organizer), yang harus dapat menciptakan situasi, 

memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar 



mengajar sesuai dengan rencana, di mana ia bertindak sebagai orang sumber 

(resource person), konsultan kepemimpinan yang bijaksana dalam arti 

demokratik & humanistik (manusiawi) selama proses berlangsung (during 

teaching problems).  

3. Guru sebagai penilai (evaluator) yang harus mengumpulkan, menganalisa, 

menafsirkan dan akhirnya harus memberikan pertimbangan (judgement), atas 

tingkat keberhasilan proses pembelajaran, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, 

baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualifikasi produknya. 

Dengan pemahaman yang baik tentang hal tersebut di atas akan mampu 

mewujudkan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif dapat terlihat  

apabila guru bertindak profesional mewujudkan pembelajaran yang bermakna, 

menggiring siswa aktif, kreatif, dan inovatif.  Sebagaimana dikatakan oleh Surya, 

(2014: 352) bahwa guru profesional yaitu guru yang memiliki kompetensi dan dapat  

mewujudkan kompetensi tersebut dalam menciptakan kondisi terjadinya interaksi 

antara guru dengan siswa dalam penggalian materi pembelajaran. Dikatakan pula 

bahwa guru profesional yaitu guru yang piawai membuat perencanaan 

pembelajaran yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses belajar 

mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa seperti yang 

diharapkan. Kepiawaian guru dalam melaksanakan evaluasi secara menyeluruh 

baik proses maupun hasil pembelajaran dengan memperhatikan sikap siswa, hasil 

belajar siswa, dan ketrerampilan siswa. Secara keseluruhan profesionalitas guru 

dapat tercermin dalam penampilan seluruh perilakunya dalam melaksanakan 

tugasnya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, aktivitas guru profesional tersebut 

dapat dikuatkan dengan guru-guru mengimplementasikan lesson study dalam 

kegiatan belajar mengajar.  

 

2. Hakikat  Lesson Study  

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: 34). Model pembinaan lesson study dapat digunakan 

sebagai model bimbingan mengajar bagi guru atau dosen terhadap siswa atau 

mahasiswa, serta merupakan upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme 

pengajar dalam memfasilitasi proses pembelajaran.  

Menurut Lewis jika seorang guru ingin meningkatkan kualitas 

pembelajaran, salah satu cara yang paling jelas adalah melakukan kolaborasi 

dengan guru lain untuk merancang, mengamati dan melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang dilakukan (Lewis, 2002: 5). Oleh karena itu, lesson study 

dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pertama adalah Plan 

(merencanakan), tahap kedua adalah Do (melaksanakan), dan tahap ketiga adalah 

See (merefleksi). Tiga tahap tersebut (satu siklus) dilaksanakan secara 



berkelanjutan. Dengan kata lain Lesson Study merupakan suatu cara peningkatan 

mutu pendidikan yang tak pernah berakhir (continous improvement).  

 

3. Menciptakan Siswa Saling Belajar (Learning Community) 

 

Pola pembelajaran lesson study yang dikembangkan dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 

 

 
 

Dari gambaran di atas, model pembinaan yang dapat dilakukan dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

Tahapan dalam  

Lesson Study 

Uraian kegiatan 

PLAN  Guru dibiasakan merancang pembelajaran (RPP, Bahan, 

LKS, media, evaluasi) secara berkolaborasi dengan guru 

pengampu mata pelajaran, atau dari guru lain di luar 

mapel.  

 Dalam rancangan yang dibuat dipikirkan bagaimana target 

dapat tercapai  

DO 

(open lesson) 

 Tim guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sejalan 

dengan RPP yang telah dibuat.  

 Penyamaan persepsi dengan semua observer, bahwa 

tujuan mengadakan observasi bukan untuk menilai guru 

mengajar atau mencari kesalahan guru mengajar, bukan 

untuk menilai apakah guru telah mengajar sesuai RPP. 

atau  

DO

Dosen membimbing 
mahasiswa

melaksanakan 
pembelajaran, observer 

mengamati kegiatan 
belajar mahasiswa

SEE

Dosen bersama 
observer melakukan 

pengkajian atas proses  
pembelajaran sebagai 

bahan perbaikan 
pembelajaran 
selanjutnya. 

PLAN

Secara kolaboratif, 
dosen merencanakan 
pembelajaran dengan 

membuat chapter 
design dan lesson 

design



 Guru lain melakukan observasi pembelajaran dengan 

memperhatikan aktivitas siswa. Hal-hal yang menjadi 

fokus dalam pengamatan yaitu: 

 Ekspresi wajah siswa (antusias, konsentrasi, bosan) 

 Bagaimana dan dimana letak kesulitan siswa 

(Dengarkan apa yang dibicarakan siswa, lihat dan 

perhatikan apa yang siswa tuliskan) 

 Bagaimana komunikasi antarsiswa terbangun. 

 Adakah perubahan siswa 

 Bagaimana guru memperhatikan siswa dengan 

kemampuan akademik yang rendah. 

 Bagaimana cara guru menanyakan jawaban siswa 

 Apakah siswa dapat mencapai target pembelajaran 

SEE  Setelah melakukan open lesson guru bersama semua 

observer mengadakan refleksi 

 Dalam refleksi para observer menyampaikan berbagai 

temuan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa 

 Saran dan masukan para observer menjadi bahan untuk 

pembuatan rancangan perbaikan untuk pembelajaran 

berikutnya. 

 

 Lesson study dapat menciptakan pembelajaran siswa saling belajar. Dengan 

pengaturan tempat duduk secara berpasangan atau berkelompok, mereka dapat 

saling belajar karena seperti kita ketahui meski kita melihat benda atau gejala yang 

sama, tetapi tanggapan diantara kita bisa berbeda-beda. Justru dari perbedaan itulah 

kita dapat belajar. Adakalanya siswa lebih mudah mengerti apa yang dijelaskan 

oleh teman daripada oleh guru. Siswa yang memperhatikan atau memonitor 

komunikasi diantara kedua anak yang bertanya dan memberi penjelasan dalam 

kelompoknya, justru lebih banyak belajar (belajar melalui penyimakan). 

Pembelajaran dengan berkolaborasi mengembangkan potensi dari mencari (search) 

ke menyelidiki (research). Yang terpenting adalah terjalinnya hubungan yang 

memungkinkan mereka dapat saling bertanya ke sesama warga kelas tanpa enggan. 

Jika siswa mengalami kesulitan mereka tetap merasa tentram ketika meminta 

bantuan kepada teman lainnya. Semua anggota kelompok bersama-sama mencari 

jalan keluar terhadap pertanyaan seorang anggota. Dari situ mereka terbiasa 

berpikir, mereka paham bahwa berpikir adalah cara menjelaskan yang paling efektif 

bagi teman agar dapat dimengerti, saat itulah pembelajaran bagi dirinya sendiri 

semakin mendalam. 



 Pembelajaran melalui dialog dengan objek atau benda menggiring mereka 

untuk dapat mengamati secara bebas hingga mencapai pencerahan. Apabila sekolah 

atau guru dapat menciptakan lingkungan kondusif seperti itu, siswa tidak akan 

pernah putus asa dalam belajar. Ketika siswa belajar dengan berkelompok mereka 

sedang belajar merujuk kepada media, buku pelajaran, atau buku referensi, 

bukannya melihat papan tulis, dan di hadapan mereka ada teman yang sedang 

belajar pula. Ketika siswa mengalami kesulitan dengan soal yang levelnya sulit 

dipecahkan, disitulah siswa yang kesulitan akan berusaha menjalin relasi dengan 

siswa lain.  

Dengan mengimplementasikan lesson study, akan terbangun komunitas 

belajar, siswa saling belajar. Komunitas belajar terwujud melalui proses 

pembelajaran yang kreatif berdasarkan learning community dan mengutamakan 

dialog dalam kegiatan pembelajaran, lalu sekolah menjamin hak belajar setiap anak, 

mengembangkan kemampuan akademis yang solid dan membina anak untuk 

mampu berpikir secara mandiri serta dapat tumbuh dan berkembang.  

 

C.  KESIMPULAN 

Pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia (SDM) yang kompetitif dan unggul. Menghadapi MEA 2015, peran 

pendidikan sangat membantu memajukan perkembangan sumber daya manusia 

(SDM) di Indonesia, untuk mencapai kesuksesan di era pasar bebas ASEAN. Oleh 

karena itu, guru memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia.  

Melalui pengelolaan pembelajaran yang berkualitas, kelak akan lahir generasi yang 

berkualitas.  

 Lesson study merupakan alternatif strategi yang dapat dikembangkan bagi 

para guru dalam mewujudkan siswa saling belajar. Dengan telah tumbuhnya 

keterampilan siswa dalam belajar dengan dibantu oleh guru yang terampil karena 

telah terbangun kolegalitasnya dengan guru lain, keinginan siswa untuk terus maju 

dan berkembang akan semakin meningkat. 

Pembelajaran dengan mengimplementasikan lesson study terbukti mampu  

mewujudkan siswa saling belajar, meningkatkan kompetensi pedagogik guru. 

Kompetensi guru dalam merancang pembelajaran meningkat dengan memolakan 

kolaborasi dan saling memberikan masukan dalam membuat persiapan mengajar. 

Dalam mewujudkan pembelajaran, guru terbiasa menerima saran dan masukan dari 

kolega, sehingga tercipta kolegalitas guru. Pembelajaran dengan lesson study, 

meningkatkan kualitas guru dalam merancang pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Dengan ilmplemetasi lesson study 

dalam pembelajaran terbukti memiliki dampak positif dalam melahirkan siswa-

siswa yang terampil mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Harapan menciptakan 

siswa yang cerdas, unggul, kompetitip, dan bermartabat sesuai yang diharapkan 

pemerintah mungkin dapat dicapai melalui implementasi lesson study.  



PUSTAKA ACUAN 

 

Hendayana, Sumar., Sukirman., Karim, MA. 2007. Studi peran IMSTEP dalam 

penguatan program pendidikan guru MIPA Berbasis Lesson Study di 

Indonesia. Educationist. Vol 1 (1):  28-38. 

 

Lewis, C. 2002a. Lesson study: A handbook for teacher-led improvement of 

instruction (Brief guide to lesson study). Philadelphia: Research for better 

schools. Online. www.lessonresearch.net/briefguide.pdf.  

 

Lewis, Catherine, & Jacqueline Hurd. 2011. Lesson Study Step by Step. How 

TeacherLearning Communitis Improve Instruction. USA: Heinemann 

 

Twelker, Paul A., Urbach, Floyd D., & Buck, James E. 1972. The Systematic 

Development of Instruction. Stanford: ERIC Clearinghouse on Media and 

Technology. 

 

 

http://www.lessonresearch.net/briefguide.pdf
http://www.lessonresearch.net/briefguide.pdf
http://www.lessonresearch.net/briefguide.pdf

