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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah penerapan Lesson Study (LS) sebagai sarana 

untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan dan menerapkan 

perangkat pembelajaran mahasiswa calon guru matematika pada 

perkuliahan Microteaching. Penelitian ini melibatkan enam (6) dosen dan 

tujuh (7) mahasiswa semester enam yang tergabung dalam proses kegiatan 

LS dengan enam (6) kali praktik pembelajaran mikro. Data didapatkan dari 

proses dan hasil pengembangan serta penerapan perangkat pembelajaran 

oleh mahasiswa calon guru, dengan instrumen penilaian microteaching. 

Peningkatan kemampuan mahasiswa calon guru dilihat dari nilai perangkat 

pembelajaran yang dihasilkan dan penerapannya. Analisis data dilakukan 

secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa LS berpotensi sebagai sarana peningkatan kemampuan 

mengembangkan perangkat pembelajaran mahasiswa calon guru. Dari 

tahapan see (refleksi) selama LS didapatkan masukan: 1) perlunya 

disesuaikan indikator pembelajaran dengan evaluasi pembelajaran, 2) 

setiap anggota tim LS (mahasiswa) perlu menguasai perangkat 

pembelajaran yang telah dibuat, dan 3) perlunya pemilihan model 

pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Hasil pengembangan 

didapatkan perbaikan perangkat pembelajaran mahasiswa yang meliputi 1) 

RPP, 2) LKS, dan 3) Lembar Penilaian. Hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan kemampuan mahasiswa dalam hal, 1) merencanakan 

pembelajaran termasuk rancangan perangkat pembelajaran, meliputi jenis 

tugas dan instrumen penilaian, 2) meningkatkan kemampuan dalam 

melakukan evaluasi kinerja peserta didik, 3) meningkatkan kepercayaan 

diri mahasiswa sebagai calon guru, 4) meningkatkan kemampuan 

mengelola pembelajaran dan 5) meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi. Hasil belajar dari nilai praktik ke-1 hingga ke-6 

menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 20,07%. 

Kata Kunci: perangkat pembelajaran, microteaching, lesson 

study. 

Abstract 

The research objective is to implement Lesson Study (LS) as a means to 

improve the ability to develop and implement learning tools to the student 
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as a pre service teachers in Microteaching course. The study involved six 

(6) lecturers and seven (7) of sixth semester students joined in the activities 

of LS with six (6) micro teaching practices. Data obtained from the 

process and the results of the development and implementation of learning 

tools by student as a pre service teachers, with questionnaires and score. 

Achievement of student’s ability can be seen from the resulting of score 

learning devices and its implementation. The data were analyzed by 

descriptive quantitative and qualitative. The results showed that the LS has 

the potential as a means to enhance the ability in developing students’ 

learning tools. From stages see (reflection) for LS get suggestion: 1) need 

for adjusting learning indicators to evaluate learning, 2) each of the 

members LS teams need to master the learning tools that have been made, 

and 3) need for selections of a more innovative learning model and student 

centered. Results of development obtained improvements of students 

learning tools includes 1) lesson plan, 2) student worksheet, and 3) 

assessment form. The results showed that there was students increasing 

ability of terms of, 1) planning in learning including learning device 

design, including the types of tasks and assessment instruments, 2) 

improving the ability to evaluate the performance of learners, 3) increasing 

the confidence of students as future teachers, 4) improving manage 

learning and 5) improving the ability to communicate. Results of study of 

the value of the practice to-1 up to 6 showed an average increase of 

20.07%. 

Keywords: learning tools, microteaching, lesson study.   

 

 

 

PENDAHULUAN 

Sesuai amanat Undang-Undang RI 

Nomor 14 tahun 2005, guru perlu 

meningkatkan perannya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Sebagai tenaga profesional guru harus 

memiliki kompetensi tertentu, yaitu: 

kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional. Mengembangkan 

kemampuan profesionalisme tersebut, 

perlu dibekalkan bagi calon guru sebagai 

agen perubahan    (agen of change) 

pendidikan masa depan.  

Lembaga Pencetak Tenaga 

Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak 

calon guru memaknai pentingnya 

pembekalan kepada calon guru melalui 

matakuliah microteaching, yang 

dipersiapkan untuk menunjang kegiatan 

PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) 

khususnya di Program Studi Pendidikan 

Matematika di IKIP PGRI Madiun. Salah 

satu permasalahan yang dihadapi adalah 

adanya kecenderungan mahasiswa calon 
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guru yang kurang percaya diri saat 

melaksanakan kegiatan PPL di sekolah, 

meskipun sudah dibekali melalui 

microteaching. Kondisi tersebut 

disebabkan mahasiswa merasa belum 

optimal dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran sekaligus melaksanakan 

kegiatan pembelajarannya. Kurangnya 

masukan serta saran yang dibutuhkan dan 

kesulitan yang dihadapi saat menyusun 

perencanaan pembelajarannya masih 

dipecahkan oleh dirinya sendiri. Dalam 

tahap ini, dibutuhkan cara yang dapat 

membantu mahasiswa untuk 

mengembangkan potensi dirinya terutama 

dalam hal mengasah profesionalisme 

sebagai calon guru. 

Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan guna meningkatan kemampuan 

dalam mengembangkan perangkat 

pembelajaran mahasiswa calon guru 

tersebut adalah melalui kegiatan Lesson 

Study (LS) yang sudah banyak diterapkan 

di banyak negara (Nesusin, et al. 2014), 

termasuk di Indonesia (Marsigit, 2007). 

LS yang diawali dengan pembentukan tim 

menjadikan kegiatan pembelajaran 

mampu meningkatkan profesionalisme, 

dari sisi pelaksanaan, kedalaman materi, 

maupun proses evaluasi (Holmes, 2013). 

LS dipergunakan sebagai sarana 

mengembangkan perangkat pembelajaran 

untuk mengatasi kesalahan yang sering 

dilakukan mahasiswa dalam praktik 

pembelajaran mikro.  

Kesalahan yang sering dilakukan 

mahasiswa calon guru antara lain kurang 

sesuainya indikator pembelajaran dengan 

alat evaluasi dan model pembelajaran 

yang dipilih cenderung kurang sesuai 

dengan karakteristik materi. Berdasarkan 

referensi yang disampaikan maka penting 

untuk menerapkan kegiatan LS sebagai 

sarana melatih mahasiswa calon guru 

mengembangkan perangkat pembelajaran. 

Dengan demikian tujuan penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan kemampuan 

mengembangkan perangkat pembelajaran 

mahasiswa calon guru. 

Peserta penelitian adalah dosen 

dan mahasiswa yang melaksanakan 

perkuliahan Mikroteaching dengan 

mengembangkan dan menerapkan 

perangkat pembelajaran melalui kegiatan 

LS. Jumlah dosen yang terlibat adalah 6 

orang dan 7 orang mahasiswa.  

1. Prosedur Penelitian 

Kegiatan penelitian ini adalah 

menerapkan LS pada perkuliahan 

microteaching. Tim LS terdiri dari enam 

(4) dosen prodi pendidikan Matematika, 

dua (2) dosen prodi pendidikan Biologi 
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dan tujuh (7) mahasiswa semester VI 

yang sedang menempuh matakuliah 

microteaching. Anggota tim terdiri dari 

dosen serumpun dan sudah mengenal 

serta mengikuti program LS di tahun 

2010-2012. Tiga dari dosen dalam tim 

pernah menjadi dosen model sesuai 

dengan mata kuliahnya masing-masing. 

Tim LS terbagi menjadi dua (2) Tim yang 

terdiri dari dosen dan mahasiswa. Tim I 

terdiri dari satu (1) dosen dan empat (4) 

mahasiswa. Sedangkan Tim II terdiri dari 

satu (1) dosen dan tiga (3) mahasiswa. 

Dosen yang lain berperan sebagai 

observer pada dua (2) kali open lesson. 

Pelaksanaan perkuliahan 

dilakukan dengan praktik pembelajaran 

melalui penerapan perangkat 

pembelajaran yang disusun dan 

dikembangkan oleh mahasiswa. Proses 

penilaian praktik mengajar meliputi 

perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran dan dilakukan oleh dosen 

dan mahasiswa melalui peer teaching. 

Peningkatan kemampuan menyusun 

perangkat pembelajaran serta teknik 

mengajar saat peer teaching dijadikan 

sebagai indikator keberhasilan. 

Dosen dan mahasiswa 

menerapkan LS yang terdiri dari tiga (3) 

tahap yaitu plan, do, dan see. Siklus plan-

do-see dilaksanakan sebanyak enam (6) 

kali untuk masing masing Tim pada 

perkuliahan microteaching dengan siklus 

seperti digambarkan oleh Smith, (2009).     

 

                                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Pelaksanaan LS (Smith, 2009) 

 

Pada Tabel 1 berikut ini disajikan jadwal 

yang telah disusun sesuai dengan langkah-

langkah kegiatan pada Gambar 1.  

 

Tabel 1. Kegiatan LS pada Tim I dan Tim II 

No Pertemuan Tim I Tim II 

  Plan Do-See Plan Do-See 

1 Praktik 1 Model Pembelajaran Langsung 

Materi Bilangan Bulat 

Model Pembelajaran Langsung 

Materi Pecahan 

  16 Maret 2015 23 Maret 2015 16 Maret 2015 23 Maret 2015 

2 Praktik 2 Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD 

Materi Persamaan Linier Satu 

Variabel 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD 

Materi Operasi Bentuk Aljabar 

 PHASE II 

Teaching and 
Observing  

 

 PHASE III 

Debriefing 
and 

Improving  

 

PHASE IV 
Re-Teaching 

and Reflecting  

 PHASE I 

Scheduling 

and Planning 

 LESSON 

STUDY 
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No Pertemuan Tim I Tim II 

  30 Maret 2015 7 April 2015 30 Maret 2015 7 April 2015 

3 Praktik 3 Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe NHT 

Materi Segitiga 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe NHT 

Materi Lingkaran 

  14 April 2015 21 April 2015 14 April 2015 21 April 2015 

4 Praktik 4 Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TPS 

Materi Aritmatika Sosial 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TPS 

Materi Perbandingan 

  27 April 2015 5 Mei 2015 27 April 2015 5 Mei 2015 

5 Praktik 5 Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw 

Materi Sistem Persamaan Linier 

Dua Variabel  

Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw 

Materi Segiempat 

  12 Mei 2015 18 Mei 2015 12 Mei 2015 18 Mei 2015 

6 Praktik 6 Model Pembelajaran 

Berdasarkan Masalah 

Materi Statistika 

Model Pembelajaran Berdasarka 

Masalah 

Materi Aaritmatika Sosial 

  2 Juni 2015 8 Juni 2015 2 Juni 2015 8 Juni 2015 

 

Dari Tabel 1. di atas, tampak bahwa 

model pembelajaran dan materi 

pembelajaran yang diterapkan pada setiap 

praktik berbeda-beda. Perbedaan model 

dan materi pembelajaran tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran. 

Data kemampuan dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran 

mhasiswa calon guru didapatkan dari 

penilaian praktik oleh dosen pengampu 

matakuliah microteaching. Data diambil 

menggunakan pedoman wawancara untuk 

mengetahui pendapat dosen mengenai 

pengembangan serta penerapan perangkat 

pembelajaran yang dihasilkan mahasiswa. 

Keterlaksanaan LS ditinjau dengan 

lembar observasi serta catatan lapangan 

hasil pelaksanaan kegiatan.  

Analisis data dilakukan secara 

deskriptif kuantitatif. Kemampuan 

mahasiswa dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran dikatakan 

meningkat apabila nilai praktik mengajar 

mahasiswa calon guru meningkat dari 

praktik pertama sampai praktik keenam. 

Sedangkan nilai rata-rata untuk tiap 

komponen perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran lebih dari 3 (berkategori 

baik dan sangat baik).  

 

Tabel 2. Kategori Nilai Praktik 

Mengajar 

Kategori Angka Ekuivalensi 

Sangat Baik 4 3,51 – 4,00  

Baik 3 2,76 – 3,50 

Cukup Baik 2 2,00 – 2,75 

Kurang 

Baik 

1 1,00 – 1,99 

Tidak Baik 0 0,00 – 0,99 
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Sumber: Pedoman Penilaia Microteaching 

(2015) 

 

 

Analisis data lembar observasi serta 

catatan lapangan dilakukan dengan 

reduksi data dan pengambilan kesimpulan 

secara deskriptif kualitatif. Berikut ini 

nilai praktik mengajar (peer teaching) 

pada butir perencanaan dan praktik 

pembelajaran dengan skala 4. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

Kegiatan pengembangan dan 

penerapan perangkat pembelajaran 

mahasiswa calon guru dilakukan pada 

perkuliahan microteaching melalui 

kegiatan lesson study (LS). Pelaksanaan 

kegiatan LS ini melibatkan enam (6) 

dosen dan tujuh (7) mahasiswa semester 

VI yang sedang menempuh matakuliah 

microteaching. Kegiatan LS dibagi 

menjadi 2 Tim dan seluruh anggota 

meyakini bahwa kegiatan LS mampu 

meningkatkan kompetensi pedagogic 

mahasiswa dalam hal pengembangan 

perangkat pembelajaran yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, serta 

melakukan evaluasi pembelajaran. 

Dari hasil analisis nilai praktik 

mengajar, rekaman video pelaksanaan, 

lembar observasi serta kegiatan refleksi 

dalam LS rata-rata anggota mendapatkan 

pengalaman bagaimana mengembangkan 

perangkat pembelajaran dengan baik. 

Hasil refleksi menunjukkan bahwa 

kemampuan mahasiswa dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran 

mengalami peningkatan dalam hal yang 

dijabarkan sebagai berikut. 

  

1) Meningkatkan kemampuan 

merencanakan pembelajaran 

termasuk rancangan perangkat 

pembelajaran 

Proses perencanaan pembelajaran 

yang dituangkan dalam perangkat 

pembelajaran disusun berdasarkan 

rencana pembelajaran melalui kegiatan 

plan bersama tim LS. Tabel 3, 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

praktik mengenai perencanaan 

pembelajaran dari praktik ke 1 sampai 

praktik ke 6 lebih dari 3 yang berarti 

masuk dalam kategori baik dan sangat 

baik.  

Dari Tabel 3., tampak bahwa nilai 

untuk setiap kriteria dalam perencanaan 

pembelajaran adalah lebih dari 3 yang 

berarti berkategori baik dan sangat baik. 

Begitu juga untuk nilai rata-rata yang 

diperoleh mahasiswa dalam 

merencanakan pembelajaran yang 

tertuang dalam perangkat pembelajaran 
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juga lebih dari 3 (berkategori baik dan sangat baik).   

 

Tabel 3. Nilai Perencanaan Pembelajaran  

Kriteria 
Nilai Rata-Rata (Enam Kali Praktik) 

1 2 3 4 5 6 7 

Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran 

(tidak menimbulkan penafsiran ganda dan 

mengandung perilaku hasil belajar) 

3.18 3.13 3.55 3.70 3.18 3.58 3.35 

Pemilihan materi ajar (sesuai tujuan dan 

karakteristik peserta didik) 
3.17 3.15 3.58 3.65 3.25 3.55 3.33 

Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, 

sistematika materi, kesesuaian alokasi 

waktu) 

3.25 3.15 3.55 3.67 3.30 3.47 3.32 

Pemilihan sumber/media pembelajaran 

(sesuai tujuan, materi, dan karakteristik 

siswa) 

3.28 3.08 3.50 3.57 3.12 3.53 3.35 

Kejelasan skenario pembelajaran (langkah 

kegiatan pembelajaran: awal, inti, dan 

penutup) 

3.22 3.07 3.58 3.57 3.30 3.55 3.30 

Kerincian skenario pembelajaran (setiap 

langkah tercermin strategi dan alokasi 

waktu tiap tahap) 

3.22 3.05 3.62 3.62 3.27 3.55 3.32 

Kesesuaian teknik dengan tujuan 

pembelajaran 
3.18 3.02 3.60 3.68 3.22 3.50 3.30 

Kelengkapan instrumen (soal, kunci, 

pedoman penskoran) 
3.20 3.03 3.65 3.65 3.37 3.52 3.38 

Nilai Rata-rata 

Perencanaan Pembelajaran 
3.21 3.09 3.58 3.64 3.25 3.53 3.33 

 

Hasil refleksi menunjukkan bahwa 

anggota tim merasakan kemajuan dalam 

hal penyusunan perangkat pembelajaran. 

Mahasiswa calon guru mengalami 

perkembangan dari sisi mencermati dan 

merevisi rencana pembelajaran yang 

disesuaikan dengan lembar kegiatan siswa 

dan lembar penilaian. Pernyataan tersebut 

terekam dalam catatan hasil see pada 

tanggal 21 April 2015, oleh Dini 

Hardaningsih (mahasiswa praktikan). 

Anggota tersebut menyampaikan 

pernyataan 

‘sebagai mahasiswa calon guru, 

saya merasa perlu bagi kita untuk 

selalu meningkatkan kemampuan 

sebagai konsekuensi peningkatan 

kompetensi sebagai calon 

pendidik. Salah satu yang saya 

rasa penting adalah 

merencanakan pembelajaran yang 

meliputi pengembangan RPP, LKS 

dan alat evaluasi sebaik mungkin. 

Menurut saya, perencanaan yang 

baik merupakan awal dari 

ketercapaian tujuan 

pembelajaran’.  (Hasil catatan 

refleksi, 21 April 2015). 

 

 

 

2) Meningkatkan kemampuan dalam 

melakukan evaluasi kinerja peserta 

didik  
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 Evaluasi kinerja peserta didik 

merupakan hal yang harus dilakukan pada 

saat pembelajaran. Evaluasi terhadap 

peserta didik pada saat pembelajaran 

dirancang dalam LKS yang disesuaikan 

dengan indikator dalam RPP. Rancangan 

tersebut dilakukan pada tahap plan. 

Rancangan evaluasi diterapkan pada 

pembelajaran yang terefleksi dalam Tabel 

3 berikut. 

 

 

Tabel 4. Nilai Melakukan Evaluasi pada Saat Pembelajaran  

Kriteria 
Nilai Rata-Rata Praktikan (Enam Kali Praktik) 

1 2 3 4 5 6 7 

Memantau kemajuan 

belajar selama proses 

pembelajaran dan 

melakukan penilaian 

akhir sesuai 

kompetensi (tujuan) 

3.25 3.15 3.58 3.58 3.28 3.48 3.37 

 

 

 Dari Tabel 4. di atas tampak 

bahwa keterampilan mahasiswa calon 

guru dalam melakukan evaluasi mendapat 

nilai lebih dari 3 yang berarti berkategori 

baik dan sangat baik. Nilai rata-rata 

tertinggi yang diperoleh mahasiswa 

sebesar 3,58 (berkategori sangat baik) dan 

nilai terendah sebesar 3,15 (berkategori 

baik).    

Salah satu anggota tim LS (dosen) 

menyampaikan kondisi bahwa penting 

untuk meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam menyususn alat 

evaluasi peserta didik. Ketepatan alat 

evaluasi akan menetukan tepat tidaknya 

ukuran ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan 

catatan hasil see pada tanggal 5 Mei 2015, 

oleh Devi Kumalasari (mahasiswa 

praktikan). Anggota tersebut 

menyampaikan pernyataan 

‘sebagai calon guru, saya 

merasakan banyak yang harus 

dipelajari lebih mendalam 

terutama dalam pembuatan 

perangkat pembelajaran. Salah 

satu bagian dari perangkat 

pembelajaran yang sangat 

penting adalah alat evaluasi 

untuk mengetahui tercapai atau 

tidak tujuan pembelajaran. 

Untuk mengetahui tercapai 

atau tidaknya tujuan 

pembelajaran salah satunya 

dapat dilihat dari pemberian 

tugas yang tertuang dalam 

LKS. Selain itu, untuk 

mengetahui ketercapaian 

indikator pembelajaran adalah 

dengan membuat alat evaluasi 

berupa lembar penilaian atau 

jenis alat evaluasi lain yang 
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sesuai dengan apa yang akan 

diukur.’  (Hasil catatan refleksi, 

5 Mei 2015). 

Temuan pernyataan tersebut 

mengindikasikan bahwa mahasiswa calon 

guru merasakan manfaat dilakukannya 

diskusi dengan orang yang lebih ahli 

(dosen) pada saat merencanakan alat 

evaluasi kinerja peserta didik. Devi 

Kumalasari menyampaikan informasi 

pentingnya merencanakan alat evaluasi 

yang sesuai dengan indikator pada RPP 

untuk mengetahui ketercapaian tujuan 

pembelajaran. 

3) Meningkatkan kepercayaan diri 

mahasiswa sebagai calon guru 

 Pengembangan dan penerapan 

perangkat pembelajaran melalui kegiatan 

LS ternyata meningkatkan rasa percaya 

diri mahasiswa calon guru dalam 

mengajar. Hal ini dirasakan terutama oleh 

mahasiswa praktikan yang menerapkan 

perangkat pembelajaran pada saat 

perkuliahan microteaching. Satu anggota 

tim LS (mahasiswa praktikan) Rizal 

Amirudin N, menyatakan hal sebagai 

berikut. 

‘Saya dapat merasakan bahwa 

dengan perencanaan 

pembelajaran yang baik yaitu 

pembuatan rancangan 

pembelajaran yang meliputi 

RPP, LKM dan Lembar 

Penilaian yang dirancang secara 

bersama-sama, dapat membuat 

saya merasa lebih percaya diri. 

Dengan adanya pengembangan 

perangkat pembelajaran yang 

baik, didukung juga dengan 

penggunaan media 

pembelajaran, maka akan 

membantu mahasiswa dalam 

menciptakan pembelajaran yang 

efektif dan menyenangkan. (Hasil 

catatan refleksi, 18 Mei 2015). 

 

4) Meningkatkan kemampuan 

mengelola pembelajaran 

Pengembangan atau rancangan 

perangkat pembelajaran tentu dilanjutkan 

dengan penerapan pada kegiatan 

pembelajaran. Adapun kriteria yang 

digunakan mengacu Pedoman Penilaian 

Microteaching (2015). Dengan rancangan 

perangat pembelajaran yang baik tentu 

akan berdampak pada penerapann 

pembelajaran yang baik juga. Penerapan 

perangkat pembelajaran ini meliputi 

pengelolaan pembelajaran berdasarkan 

RPP yang ditunjang juga dengan LKS dan 

Lembar Penilaian. Kondisi dimaksud 

tampak dari nilai praktikan pada saat 

menerapkan perangkat pembelajarannya 

pada Tabel 5. berikut. 

 

Tabel 5. Nilai Pengelolaan Pembelajaran 

Kriteria 
Nilai Rata-Rata Praktikan (Enam Kali Praktik) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Memeriksa kesiapan siswa dan melakukan 

kegiatan apersepsi 3.22 3.03 3.65 3.60 3.27 3.53 3.38 
Menguasai materi pembelajaran dan 

menyampaikannya dengan jelas sesuai 

dengan hierarki belajar 3.08 3.10 3.67 3.60 3.25 3.52 3.25 

Mengaitkan materi dengan realitas 
kehidupan dan pengetahuan lain yang 

relevan 3.23 3.03 3.67 3.58 3.20 3.55 3.33 
Melaksanakan pembelajaran sesuai kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai, secara runtut dan 

sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan 3.27 3.17 3.65 3.57 3.27 3.43 3.30 
Melaksanakan pembelajaran secara 

kontekstual dan menumbuhkan kebiasaan 

positif 3.18 3.10 3.58 3.58 3.23 3.50 3.35 

Menguasai kelas 3.27 3.10 3.58 3.58 3.23 3.48 3.32 
Menggunakan media secara efektif, efisien, 

dan menarik serta melibatkan siswa dalam 
pemanfaatannya 3.27 3.13 3.58 3.57 3.25 3.48 3.27 
Menumbuhkan keceriaan, antusiasme dan 
partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 3.27 3.13 3.58 3.62 3.22 3.48 3.32 
Menunjukkan sikap terbuka terhadap 
respons siswa 3.27 3.15 3.62 3.60 3.22 3.48 3.37 

Memantau kemajuan belajar selama proses 

pembelajaran dan melakukan penilaian akhir 

sesuai kompetensi (tujuan) 
3.25 3.15 3.58 3.58 3.28 3.48 3.37 

Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik dan benar serta dengan gaya yang 
sesuai 3.23 3.15 3.60 3.60 3.28 3.50 3.50 
Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa, memberikan arahan, 

kegiatan/tugas sebagai bagian 
remidi/pengayaan 3.20 3.15 3.63 3.57 3.25 3.52 3.48 

Nilai 3.23 3.12 3.62 3.59 3.25 3.50 3.35 

 

Dari Tabel 5. di atas, tampak 

bahwa nilai untuk setiap kriteria dalam 

pengelolaan pembelajaran adalah lebih 

dari 3 yang berarti berkategori baik dan 

sangat baik. Begitu juga untuk nilai rata-

rata yang diperoleh mahasiswa dalam 

pengelolaan pembelajaran dengan 

perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan lebih dari 3 (berkategori 

baik dan sangat baik). 

5) Meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi  

Penerapan LS pada perkuliahan 

microteaching ini dapat melatih 

keterampilan komunikasi mahasiswa 

sebagai anggota Tim LS. Keterampilan 

ini secara tidak langsung dapat terlatih 

pada setiap tahapan LS yaitu pada saat 

plan, do, see. Pada saat plan mahasiswa 

berdiskusi merencanakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi 

yang telah ditentukan. Diskusi meliputi 

perencanaan pembelajaran yang tertuang 

dalam perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan, meliputi: RPP, LKS dan 
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Lembar Penilaian. Pada saat do, 

mahasiswa sebagai calon gurur secara 

bergantian menerapkan perangkat 

pembelajaran yang telah dikembangkan 

pada saat plan. Pada saat penerapan ini, 

mahasiswa dituntut untuk menyampaikan 

materi ajar secara peer teaching. Pada  

saat see, mahasiswa bersama tim 

melakukan refleksi terkait penerapan 

perangkat pembelajaran yang telah 

dilakukan. Berdasarkan hasil observasi, 

Tim LS mendiskusikan permasalahan 

yang timbul pada saat pembelajaran. 

Mencari solusi untuk perbaikan atau 

mengatasi permasalahan yang terjadi. 

Dengan dilakukannya tahapan plan, do, 

see secara berurutan, maka dapat melatih 

kemampuan mahasiswa dalam 

berkomunkasi, baik mengkomunikasikan 

idenya maupun komunikasi saat 

menyampaikan materi.       

6) Meningkatkan Hasil Belajar 

Mahasiswa 

Salah satu indikator meningkatnya 

kemampuan mahasiswa dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran 

adalah hasil belajar mahasiswa dalam 

merencanakan dan penerapkan perangkat 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, 

selama kegiatan LS diambil data hasil 

belajar berdasarkan nilai praktik selama 

enam (6) kali praktik di tiap siklusnya. 

Untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan mahasiswa dalam 

mengembangkan perangkat pembeljaran 

dilihat dari nilai praktik ke satu dan ke 

enam  pada Gambar1. Dari  Gambar 1. 

Tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan nilai dari praktik pertama dan 

praktik terakhir (ke-6). Nilai rata-rata 

peningkatan yang terjadi dari nilai praktik 

ke-1 hingga ke-6 adalah sebesar 20,07%.  

 

 
 

Gambar 2. Persentase Peningkatan Nilai 

Praktik Mengajar  
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Temuan dalam kegiatan penelitian 

ini menunjukkan bahwa lesson study 

merupakan upaya serta proses penting 

yang mengiringi pengembangan serta 

penerapan perangkat pembelajaran 

khususnya meningkatkan kemampuan 

mahasiswa calon guru. Sarana yang 

dikembangkan di awal kegiatan dan 

disempurnakan dengan langkah-langkah 

LS membuat mahasiswa calon guru 

memiliki kesempatan berdiskusi sekaligus 

mencermati penggunaannya. Proses 

diskusi dengan tim LS merupakan ciri 

kolaboratif sebagai bentuk usaha 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

seperti diungkap White dan Southwell 

(2010). Sejalan dengan kondisi hasil 

penelitian yang disampaikan bahwa 

kolaborasi tim dalam perencanaan 

merupakan poin penting keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran, seperti juga 

ditunjukkan dalam hasil penelitian 

Inprasitha (2014) dan Garet, et al, (2001).  

Pelaksanaan lesson study yang 

dilakukan terus menerus dalam 

perkuliahan microteaching, menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan 

mahasiswa calon guru dalam hal 

merencanakan proses pembelajaran, 

melaksanakan serta melakukan evaluasi 

pembelajaran. Pembekalan kompetensi 

profesionalisme yang dalam penelitian ini 

difokuskan pada kompetensi pedagogik 

mahasiswa calon guru menunjukkan hasil 

yang optimal dengan semakin percaya 

dirinya mahasiswa saat melakukan peer 

teaching. Kondisi tersebut membuktikan 

bahwa lesson study yang dilaksanakan 

membantu mengembangkan kemampuan 

mempersiapkan serta melaksanakan 

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Verhoef & Tall (2011) yang 

menunjukkan bahwa pengembangan 

profesionalisme dapat ditunjang dengan 

kegiatan praktek di kelas dan diskusi 

dengan tim LS.  

Penyusunan materi ajar beserta 

perangkatnya dengan tim LS yang 

kemudian diterapkan secara bergantian 

memberikan banyak penyempurnaan. 

Rencana pembelajaran yang disusun 

cenderung lebih terstruktur serta 

meminimalkan kesalahan yang ada. Poin 

penting kegiatan LS yang dilaksanakan 

adalah konsep kontinuitas serta komitmen 

antar anggota tim untuk terus 

mengembangkan perangkat pembelajaran 

yang dihasilkan. Dengan demikian seperti 

diungkap dalam hasil penelitian Wood 

(2013)  dan  Lukitasari, dkk (2014), 

bahwa penyusunan materi ajar 

berdasarkan situasi pembelajaran akan 
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menjadikan pengalaman dalam hal, 1) 

memahami obyek materi, 2) 

mengembangkan obyek materi dan 3) 

penggunaan teknik beragam sebagai dasar 

menyusun pembelajaran berikutnya yang 

merupakan bagian penting 

mengembangkan profesionalisme 

mengajar.  

Mahasiswa calon guru tersebut juga 

mengalami peningkatkan kemampuan 

mengelola pembelajaran dan kemampuan 

berkomunikasi. Masukan serta saran saat 

melaksanakan proses pembelajaran 

berdasarkan perencanaan pembelajaran 

yang sudah disusun dalam tim LS mampu 

membangun proses berpikir mereka. 

Dengan demikian kegiatan LS mendorong 

tim berkembang sebagai learning 

community yang menurut hasil penelitian 

Taylor, et al., (2005); Marsigit, (2007); 

Rock dan Wilson., (2005) akan 

mendukung pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di kelas dari segi 

perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. 

Semakin tertatanya perangkat 

pembelajaran yang disusun mahasiswa 

menjadikan rasa percaya diri mereka 

meningkat saat praktik pembelajaran 

secara peer teaching di kelas. Lukitasari, 

dkk (2014) menunjukkan hasil yang sama 

dalam hasil penelitiannya bahwa 

kolaborasi dalam tim LS mampu 

mendukung tersusunnya perangkat 

pembelajaran menjadi lebih baik. 

SIMPULAN 

Kegiatan LS secara langsung 

dapat meningkatkan kemampuan 

mengembangkan perangkat pembelajaran 

mahasiswa calon guru pada perkuliahan 

microteaching. Peningkatan kemampuan 

mahasiswa ini meliputi: 1) kemampuan 

dalam merencanakan pembelajaran 

termasuk rancangan perangkat 

pembelajaran, meliputi jenis tugas dan 

instrumen penilaian, 2) kemampuan 

dalam melakukan evaluasi kinerja peserta 

didik, 3) kepercayaan diri mahasiswa 

sebagai calon guru, 4) kemampuan 

mengelola pembelajaran dan 5) 

kemampuan berkomunikasi. Hasil belajar 

dari nilai praktik ke-1 hingga ke-6 

menunjukkan rata-rata peningkatan 

sebesar 20,07%.   

 

DAFTAR PUSTAKA 

Garet, M., Porter,A., Desimone,L., 

Birman.,B. and Yoon, K.S. (2001). 

What Makes Professional 

Development Effective? Result 

from a National Sample of 

Teachers. American Educational 

Research Journal, 38(4); 915-945. 

Holmes, B., (2013). School Teachers’ 

Continuous Professional 



 

 

Murtafiah, Peningkatan Kemampuan... 

14 
 

Development an Online Learning 

Community: Lessons from a Case 

Study of an e-Twinning Learning 

Event. European Journal of 

Education. 48(1); 97-109.  

Inprasitha, N. (2014). Perceptions on 

Proffessional Development of 

Supervisors in the Non-Project and 

Project Schools Using Lesson 

Study. Procedia-Social and 

Behavioral Science. 116; 2069-

2073.  

Lukitasari, M., Susilo, H, Ibrohim. 

(2014). The Development and 

Application of Electronic Portfolio 

Using Lesson Study for Improving 

Lecturers’ Professionalism in Cell 

Biology Teaching and Learning. 

Proceeding International 

Conference of the Worlds 

Association Lesson Study (WALS). 

152-159. 

Marsigit. (2007). Mathematics Teachers’ 

Professional Development through 

Lesson Study in Indonesia. Eurasia 

Journal of Mathematics & 

Technology Education. 3(2);141-

144. 

Nesusin, N., Intrakhamhaeng, P., 

Supadol, P., Piengkes, N., and 

Poonpipathana, S. (2014). 

Development of Lesson Plans by 

the Lesson Study Approach for the 

6th Grade Students in Social Study 

Subject Based on Open Approach 

Innovation. Procedia-Social and 

Behavioral Science. 116; 1411-

1415.  

Pedoman Penilaian Microteaching. 

(2015). Tim Unit Praktik 

Kependidikan (UPK) IKIP PGRI 

Madiun. 

Rock, T.C., and Wilson,C. (2005). 

Improving Teaching through Lesson 

Study. Teacher Education 

Quarterly. Winter.  

Smith, Mark K. (2009). Teori 

Pembelajaran dan Pengajaran. 

Yogyakarta: Mirza Media Pustaka.  

Taylor, A.R., Anderson, S.,Meyer, K., 

Wagner, M.K., and West C.,. 

(2005). Lesson Study: A 

Proffessional Development Model 

for Mathematics Reform. The Rural 

Educator. 17-21. 

Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen. 

Verhoef and Tall. (2011). Lesson Study: 

The Effect on Teachers’ 

Professional Development. 

Proceedings of the 35th Conference 

of the International Group for the 

Psychology of Mahematics 

Education. 4; 297-304. 

White, A.L., and Southwell, B. (2010). 

Lesson Study: A Model of 

Professional Development for 

Teachers of Mathematics in Years 7 

to 12. University of Western 

Sydney. 

Wood, K,. (2013). A Design for Teacher 

Education Based on a Systematic 

Framework of Variation to Link 

Teaching With Learners’ Ways of 

Experiencing the Object of 

Learning. International Journal for 

Lesson and Learning Studies 

(IJLLS). 2(1); 56-71.  


