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PENGELOLAAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN BERBASIS LESSON STUDY 

DI KELAS VIII F SMP N 1 SAMBI 
 

ABSTRAK 
Soni Yuda Ariyanto 

Yudasony05@yahoo.co.id 

 
Penelitian  ini bertujuan untuk  (1) mendeskripsikan kesiapan sarana prasarana 

pendukung pengelolaan pengembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 
berbasis  Lesson  Study,  (2)  mendeskripsikan  praktik  pengelolaan  pengembangan 
pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  berbasis  Lesson  Study,  dan  (3) 
mendeskripsikan  tanggapan  guru  terhadap  pengembangan  pembelajaran 
pendidikan kewarganegaraan berbasis Lesson Study. Penelitian  ini dilakukan di SMP 
N 1 Sambi,  jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan metode 
wawancara, metode dokumentasi, dan metode observasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian  ini menggunakan  analisis model  alir  dengan  prosedur,(1)  pengumpulan 
data (2) reduksi data (3) penyajian data dan, (4) penarikan kesimpulan.  

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  pengembangan 
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis Lesson Study dikelas VIII F SMP 
N 1 Sambi dapat meningkatkan profesional guru dalam melaksanakan pembelajaran, 
guru  dapat  mengetahui  kekurangan  dan  kelebihan  dalam  melaksanakan 
pembelajaran,  keaktifan  siswapun  menjadi  meningkat  dengan  adanya 
pengembangan‐pengembangan yang dilakukan oleh guru. Keaktifan itu dapat dilihat 
pada  saat  pembelajaran  dilaksanakan.  Sebelum  diadakan  pengembangan 
pembelajaran  berbasis  Lesson  Study,  proses  pembelajaran  hanya  terpusat  pada 
guru.  Setelah  diadakan  pengembangan  pembelajaran  dengan  model  yang  baru, 
maka siswa dapat ikut aktif dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dikelas. 
 
Kata kunci: perencanaan, pelaksanaan dan Lesson Study 

 

 

 

 

 



 

 

Pendahuluan  

Selama pendidikan masih ada, maka selama itu pula masalah‐masalah tentang 

pendidikan akan selalu muncul dan  orang  pun  tak akan  henti‐hentinya untuk  terus 

membicarakan  dan  memperdebatkan  tentang  keberadaannya,  mulai  dari  hal‐hal 

yang  bersifat  fundamental sampai  dengan hal‐hal  yang sifatnya  teknis operasional. 

Sebagian besar pembicaraan tentang pendidikan terutama tertuju pada bagaimana 

upaya  untuk  menemukan  cara  yang  terbaik  guna  mencapai  pendidikan  yang 

bermutu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang handal, baik dalam 

bidang akademis, sosio‐personal, maupun vokasional. 

Salah satu masalah  atau topik  pendidikan yang belakangan  ini menarik untuk 

diperbincangkan  yaitu  tentang  Lesson  Study,  yang  muncul  sebagai  salah  satu 

alternatif guna mengatasi masalah praktik pembelajaran yang selama ini dipandang 

kurang efektif. Seperti dimaklumi, bahwa sudah sejak  lama praktik pembelajaran di 

Indonesia  pada  umumnya  cenderung  dilakukan  secara  konvensional  yaitu melalui 

teknik  komunikasi  oral.  Praktik  pembelajaran  konvensional  semacam  ini  lebih 

cenderung  menekankan  pada  bagaimana  guru  mengajar  (teacher‐centered)  dari 

pada  bagaimana siswa belajar  (student‐centered), dan secara  keseluruhan hasilnya 

dapat  kita  maklumi  yang  ternyata  tidak  banyak  memberikan  konstribusi  bagi 

peningkatan mutu proses dan  hasil  pembelajaran siswa. Untuk merubah kebiasaan 

praktik  pembelajaran  dari  pembelajaran  konvensional  ke  pembelajaran  yang 

berpusat  kepada  siswa  memang  tidak  mudah,  terutama  di  kalangan  guru  yang 



 

 

tergolong  pada  kelompok  laggard  (penolak  perubahan/inovasi).  Dalam  hal  ini, 

Lesson  Study  tampaknya  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  alternatif  guna 

mendorong terjadinya perubahan dalam praktik pembelajaran di Indonesia menuju 

ke arah yang  jauh  lebih efektif. Fakta di SMP N 1 Sambi kelas VIII F belum diadakan 

pengembangan pembelajaran dengan menggunakan model  pembelajaran  berbasis 

Lesson  Study.  Selaian  itu  keaktifan  siswa  yang  kurang  pada  saat  pembelajaran 

berlangsung, maka tepat rasanya peneliti mengadakan penelitian di SMP N 1 Sambi 

untuk  meningkatkan  keaktifan  pada  siswa.  Kebanyakan  siswa  asik  sebagai 

pendengar  setia  atau  pengganggu  konsentrasi  belajar  temannya. Selain    keaktifan 

siswa  kelas VIII F  yang  kurang, metode  / model mengajar  guru  kurang  bervariasi, 

sehingga akan membuat kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

Memerhatikan uraian tersebut di atas, studi yang dilakukan bertujuan untuk (1) Untuk 

mendeskripsikan  karakteristik  kesiapan  sarana  dan  prasarana  dalam  mendukung 

pengelolaan  pengembangan  pembelajaran  Pendidikan  Kewarga‐negaraan  berbasis 

Lesson Study di kelas VIII F SMP N 1 Sambi  (2) Untuk mendeskripsikan karakteristik 

praktik  pengelolaan  pengembangan  pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan 

berbasis  Lesson  Study  di  kelas  VIII  F  SMP  N  1  Sambi  (3)  Untuk mendeskripsikan 

tanggapan  guru  terhadap  pengelolaan    pengem‐bangan  pembelajaran  pendidikan 

kewarganegaraan berbasis Lesson Study  di kelas VIII F SMP N 1 Sambi. 

 

 



 

 

Metode Penelitian 

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  karena  dalam  mengkaji 

masalah,  peneliti  tidak membuktikan atau menolak  hipotesis  yang dibuat sebelum 

penelitian tetapi mengolah data dan mengalisis suatu masalah secara non numeric. 

Berdasarkan  rangkaian  teori  tentang  penelitian  kualitatif  tersebut,  karena  jenis 

penelitian  ini memusatkan  pada  deskripsi  data  yang  berupa  kalimat‐kalimat  yang 

memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan prilaku yang diamati. 

Desain  penelitian  adalah  etnografi.  Penelitian  etnografi  adalah  rekonstruksi 

budaya  sekelompak manusia atau  hal‐hal  yang dianggap  budaya  berbagai  kancah 

kehidupan manusia. Etnogarfi adalah budaya tentang perian (deskripsi) kebudayaan 

(Mantja, 2005: 7). 

Kehadiran  peneliti  dalam  penelitian  kuailitatif    sebagai  anggota  kelompok 

subjek yang  ditelitinya menyebabkan  peneliti  tidak  lagi  dipandang  sebagai  peneliti 

asing, tetapi sudah menjadi teman yang dipercaya. Dengan tindakan demikian tanpa 

memandang apapun yang diperbuat oleh para subjeknya, peneliti akan memperoleh 

pengalaman langsung dari subjeknya (Moleong, 2007: 164) 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. 

Dari SK Menteri P dan  K No. 0259/U/1977  tanggal 11  Juli 1977 disebutkan bahwa 

data adalah  segala  fakta  dan angka  yang  dapat  dijadikan  bahan  untuk menyusun 

suatu  informasi,  sedangkan  informasi  adalah  hasil  pengolahan  data  yang  dipakai 

untuk suatu keperluan.  Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data 



 

 

yang berkaitan dengan kualitas. Penelitian kualitatif yang menekankan pada makna, 

lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatif (Sutopo, 2005: 48).  

Analisis data dalam penelitian  ini menggunakan teknik analisis data model alir. 

Langkah‐langkah  analisis  data model  alir menurut Miles  dan Huberman  (1992:15‐

19), adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan  data  yaitu  mengumpulkan  data  di  lokasi  penelitian  dengan 

melakukan  observasi,  wawancara,  tes  dan  dokumentasi  dengan  menentukan 

strategi  pengumpulan  data  yang  dipandang  tepat  dan  untuk  menentukan  fokus 

serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data  yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, trans‐

formasi  data  kasar  yang  ada  di  lapangan  langsung,  dan  diteruskan  pada  waktu 

pengumpulan  data,  dengan  demikian  reduksi  data  dimulai  sejak  peneliti  mulai 

memfokuskan wilayah penelitian. 

3. Penyajian Data 

Penyajian  data  yaitu  rakitan  organisasi  informasi  yang  memungkinkan 

penelitian dilakukan. Dalam penyajian data diperoleh berbagai  jenis,  jaringan kerja, 

keterkaitan kegiatan atau tabel.  

 

 



 

 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti 

dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti  langsung di lapangan dengan me‐nyusun 

pola‐pola pengarahan dan sebab‐akibat. 

Miles dan Huberman  (1992:18), siklus analisis model alir dapat digambarkan 

dalam bentuk skema berikut ini. 

                                                      

Masa pengumpulan data 

                       _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

REDUKSI DATA 

      Antisipasi                    Selama                               Pasca  

                                                    PENYAJIAN DATA                                  

                                                           Selama                           pasca            

PENARIKAN KESIMPULAN VERIFIKASI 

                                                           Selama                                 Pasca                                         

 

Gambar 4. Komponen‐komponen Analisis Data:  Model Alir 

 

 

 

 

Analisis 



 

 

Hasil dan Pembahasan  

Dalam  upaya  mengetahui  pengelolaan  pengembangan  pembelajaran 

pendidikan  kewarganegaraan  berbasis  Lesson  Study,  guru  tidak  langsung 

mempraktekkan pembelajaran, tetapi guru harus melihat sarana dan prasarana yang 

ada  disekolah  untuk  disesuaikan  dengan  metode  pembelajaran  yang  akan 

digunakan.  Sarana  yang  tersedia  dalam  sekolahan  itu meliputi:  ruang  kelas,  ruang 

guru,  peralalatan  atau  alat  yang  diperlukan, metode,  alat  atau media  yang  akan 

digunakan dalam pembelajaran, dan guru harus merancang aktifitas yang dilakukan 

siswa  ketika   menerima materi  pembelajaran.  Untuk  itu  peneliti  akan membahas 

hasil temuan dan membandingkan dengan teori dan penelitian‐penelitian terdahulu.  

1. Kerakteristik  kesiapan  sarana  prasarana  pengelolaan  pengembangan 

pembelajaran pendidikan  kewarganegaraan  berbasis Lesson  Study di  kelas VIII F 

SMP N 1 Sambi 

Temuan peneliti tentang karakteristik kesiapan sarana prasarana pengelolaan 

pengembangan  pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  berbasis  Lesson  Study 

yaitu:  a) guru mempunyai buku  saku, b) dalam pembelajaran terdapat  alat  peraga 

dalam pembelajaran, c) bangunan gedung yang  layak, bersih dan nyaman dipakai, d) 

Mempunyai  buku  referensi  yang  banyak yaitu    buku Pendidikan Kewarganegaraan, 

e)  terdapat  kesiapan materi  ajar mata  pelajaran  pendidikan  kewarganegaraan,  f) 

terdapat  buku  penunjang  tentang  metode  pembelajaran.  Menunjukkan  bahwa 



 

 

pengelolaan  pengembangan  pembalajaran  pendidikan  kewarganegaraan  berbasis 

Lesson  Study  harus  mempunyai  kesiapan  sarana  prasarana  untuk  menunjang 

kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. 

Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Jason Goulah (2007), yang 

berjudul  Village  Voice,  Global  Visions;  Digital  Vidio  As  A  Transfarative  Foreign 

Language  Learning  Tool,  studi  kasus  instrumental  ini  menguji  seberapa  matang 

pelajar bahasa  Jepang tingkat menengah  lanjutan dalam suatu program  luar negeri 

satu  bulan menggunakan  video  digital  sebagai  alat mediasional  untuk  (1)  belajar 

bahasa  asing,  kandungan  bahasa  dan  ketrampilan  teknologi,  (2) mengembangkan 

multi  literasi  dan pembelajaran  transformatif  yang  berhubungan  dengan geopolitik 

dan  lingkungan,  dan  (3)  menambah  protofolio  mereka.  Termasuk  dalam  teori 

pembelajaran  transformatif  dan  sosiokultural,  studi  ini  juga mengusulkan  bahwa 

produksi  video  digital  yang  digunakan  siswa  secara  luas  dalam  latihan  berbasis 

bahasa  dan kolaborasi dan  kreativitas  yang dikembangkan.  Implikasi‐implikasi  dari 

penelitian  ini menyarankan  penelitian  di masa mendatang  dengan menggunakan 

video  digital  untuk  berbagai  bahasa,  tingkatan,  dan  konteks,  yang  secara  khusus 

pada konteks sekolah tradisional dan kurikulum. Berdasarkan temuan di atas maka 

dapat  disimpulkan  bahwa,  pembelajaran  berbasis  Lesson  Study,  akan  lebih  efektif 

jika  sarana  prasarana  yang  ada  disekolah  itu  juga  memiliki  video  digital  untuk 

mengamati proses pebelajaran tersebut 



 

 

2. Karakteristik  praktik  pengelolaan  pengembangan  pembelajaran  pendidikan 

kewarganegaraan berbasis Lesson Study di kelas VIII F SMP N 1 Sambi 

Praktik  atau  pelaksanaan  pengembangan  pembelajaran  pendidikan 

kewarganegaraan  berbasis  Lesson  Study  diterapkan  dalam  bentuk  pembelajaran 

yang  akan peneliti ajarkan dikelas VIII F, praktik atau  pelaksanaan dilakukan sesuai 

jadwal  pada  jam  pelajaran.  Dalam  melaksanakan  pembelajaran  pendidikan 

kewarganegaraan  berbasis Lesson  Study, guru  telah melakukan  rangkaian  kegiatan 

yang  meliputi  kegiatan  awal  yaitu  dengan  mempersiapkan  siswa  dan 

mempersiapkan  kelas.  Dengan  adanya  kegiatan  ini  maka,  pada  awal  tersebut 

menunjukkan  bahwa  guru  telah  melakukan  yang  telah  dibuat  dalam  rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), yaitu telah melakukan  langkah apresiasi, kegiatan 

inti,  dan  melakukan  evaluasi.  Apresiasi  berdasarkan  data  yang  diperoleh  guru 

dengan mengungkapkan  kembali materi  yang  telah  disampaikan pada  pertemuan 

sebelumnya.  

Ada  beberapa  hal  harus  diperhatikan  dalam  tahapan  pelaksanaan  lesson 

Study, yaitu:   

1. Guru  melaksanakan  pembelajaran  sesuai  dengan  RPP  yang  telah  disusun 

bersama. 



 

 

2. Siswa  diupayakan  dapat  menjalani  proses  pembelajaran  dalam  setting  yang 

wajar  dan  natural,  tidak  dalam  keadaan  binggung  yang  disebabkan  adanya 

program Lesson Study. 

3. Selama  kegiatan  pembelajaran  berlangsung,  pengamat  tidak  diperbolehkan 

mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran dan mengganggu konsentrasi guru 

maupun siswa. 

4. Pengamat melakukan  pengamatan  secara  teliti  terhadap  interaksi  siswa‐siswa, 

siswa‐bahan  ajar,  siswa‐guru,  siswa‐lingkungan  lainnya,  dengan menggunakan 

instrumen pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya dan disusun bersama‐

sama. 

5. Pengamat  harus  dapat  belajar  dari  pembelajaran  yang  berlangsung  dan bukan 

untuk mengevaluasi guru. 

6. Pengamat dapat melakukan perekaman melalui video camera atau photo digital 

untuk  keperluan  dokumentasi  dan  bahan  analisis  lebih  lanjut  dan  kegiatan 

perekaman tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. 

7. Pengamat  melakukan  pencatatan  tentang  perilaku  belajar  siswa  selama 

pembelajaran  berlangsung, misalnya  tentang  komentar  atau  diskusi  siswa  dan 

diusahakan  dapat mencantumkan  nama  siswa  yang  bersangkutan,  terjadinya 

proses  konstruksi  pemahaman  siswa  melalui  aktivitas  belajar  siswa.  Catatan 



 

 

dibuat  berdasarkan  pedoman  dan  urutan  pengalaman  belajar  siswa  yang 

tercantum dalam RPP. 

Temuan  ini  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian  oleh  Jacqueline  dan  Lori  

(2005) yang berjudul “Teacher Led Professional Development in Literacy Instruction”  

membahas  bahwa  pengembangan  professional  yang  dipimpin  guru  dalam 

pengajaran    mengenal  huruf.  Lesson  study  adalah  bentuk  pengembangan 

professional  yang  telah  lama  dipilih  oleh  para  guru  di  Jepang  yang  baru‐baru  ini 

memperoleh  perhatian  di  banyak  bagian  di  Amerika  Serikat.  Para  guru  yang 

berpartisipasi  dalam  Lesson  Study menekunkan  diri  dalam  suatu  siklus  perbaikan 

pengajaran  yang  berfokus  pada  perencanaan,  pengamatan,  dan  perbaikan 

pelajaran‐pelajaran riset. 

3. Tanggapan guru terhadap pengelolaan pengembangan pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan berbasis Lesson Study  di kelas VIII F SMP N 1 Sambi 

Keberhasilan  siswa  dalam  praktik  pembelajaran meliputi  kemampuan  dalam 

menyampaikan pendapat dan bertanya yang sesuai dengan kemampuannya adalah 

tujuan yang dicapai. Belajar atau pembelajaran adalah merupakan sebuah kegiatan 

yang  wajib  dilakukan  dan  diberikan  sorang  guru  kepada  anak  didik.  Karena  ia 

merupakan kunci sukses unutk menggapai masa depan yang cerah, mempersiapkan 

generasi bangsa dengan wawasan ilmu pengetahuan yang tinggi. Yang pada akhirnya 

akan  berguna  bagi  bangsa,  negara,  dan  agama. Melihat  peran  yang  begitu  vital, 



 

 

maka  menerapkan  metode  yang  efektif  dan  efisien  dalam  pendidikan  yang 

berarakter adalah sebuah keharusan. Dengan harapan proses belajar mengajar akan 

berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. 

Penelitian  ini sejalan dengan hasil penelitian dari Clevernger dkk. (2009) yang 

berjudul    bahwa  “Visualizing  Interaction  During  Lesson  Study:  A  Graph‐Theoretic 

Approach”,  Lesson  study  adalah  suatu  bentuk  pengembangan  professional  guru, 

telah  tumbuh  popularitasnya di  Amerika  Serikat  selama  decade  yang  lalu.  Prinsip 

kunci  pada  Lesson Study  yaitu para guru  akan meningkatkan pengetahuan mereka 

mengenai  pengajaran  yang  efektif  melalui  merencanakan  suatu  pelajaran  dan 

menganalisis  pelaksanaannya.  Penelitian  ini  menggambarkan  metode  yang 

melambangkan percakapan‐percakapan secara grafis  bersama‐sama dengan sistem 

pemberian  skor  yang mengukur  secara  kuantitatif  segi‐segi  dalam  penggambaran 

tersebut  yang  menunjukkan  apakah  para  guru  sedang  membuat  hubungan‐

hubungan  antara  tindakan‐tindakan  pengajarannya  dengan  pembelajaran  siswa. 

Metode‐metode tersebut kemudian diterapkan ke percakapan‐percakapan diantara 

para  guru  yang membahas  pelajaran  penelitian matematika.  Perbaikan‐perbaikan 

lebih  lanjut terhadap metode‐metode  ini  dapat menghasilkan suatu alat  yang akan 

membantu para peneliti mengevaluasi keefektifan Lesson Study dalam konteks lokal.  

Lesson  Study yang  dalam  bahasa  Jepang  disebut  Jugyokenkyu  adalah  bentuk 

kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  guru/sekelompok  guru  yang  bekerja  sama 



 

 

dengan orang  lain  (dosen, guru mata pelajaran yang sama/ guru satu  tingkat  kelas 

yang sama, atau guru lainya), merancang kegiatan untuk meningkatkan mutu belajar 

siswa  dari  pembelajaran  yang dilakukan oleh salah seorang guru dari perencanaan 

pembelajaran  yang  dirancang  bersama/sendiri, kemudian  di  observasi  oleh  teman 

guru  yang  lain  dan  setelah  itu  mereka  melakukan  refleksi  bersama  atas  hasil 

pengamatan  yang  baru  saja  dilakukan.  Refleksi  bersama merupakan  diskusi  oleh 

para  pengamat  dan  guru  pengajar  untuk menyempurnakan  proses  pembelajaran 

dimana titik berat pembahasan pada bagaimana siswa belajar, kapan siswa belajar, 

kapan  siswa  mulai  bosan  mendapatkan  pengetahuan  dan  kapan  siswa  mampu 

menjelaskan  kepada  temannya  dan  kapan  siswa  mampu  mengajarkan  kepada 

seluruh kelas.  

Sebuah hal yang baru bagi peneliti tentang sebuah proses belajar bagi seorang 

guru, banyak hal  baik yang bisa ambil dari kegiatan  ini, bukan hanya sebagai ajang 

melihat proses pembelajaran, tapi  juga tempat bercermin dan melihat kembali cara 

menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah di fahami oleh siswa 

siswi  dalam  upaya  untuk  mencari  metode  dan  teknik‐teknik  baru  dalam 

menyampaikan materi pelajaran, guna tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan menghasilkan anak bangsa yang bermutu tinggi.  

Selain  itu,  dalam  Lesson  Study  ini  di  tuntut  untuk  lebih  memperhatikan 

langkah‐langkah  dalam  proses  mengajar,  mulai  dari  membuat  RPP, 



 

 

mempresentasikan  RPP  pada  teman‐teman  guru  dan  mengharapkan  kritik  dan 

saran,  sampai  pada  saat  menyampaikan  pembelajaran  dan  mengevaluasi  hasil 

pembelajaran bagi guru dan siswa‐siswi, semua itu menjadi satu paket yang wajib di 

persiapkan  sebelum  melakukan  kegiatan  mengajar,  sehingga  akan  lebih 

memudahkan dalam mengajar dan memfokuskan materi  yang akan  di  bahas. Tapi, 

yang  paling berkesan  dari kegiatan  ini adalah  bisa belajar dan menemukan hal‐hal 

baru  tentang  bagaimana cara  mengambil  perhatian  siswa untuk  tetap  fokus pada 

pelajaran  dan  tahap  selanjutnya  yang  tidak  kalah  penting  yang  bisa  meperkaya 

pengetahuan.  

Simpulan  

Dengan  memperhatikan  uraian  penelitian,  hasil  temuan,  dan  pembahasan 

mengenai  pengelolaan  pengembangan  pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan 

berbasis Lesson Study, maka dapat penulis simpulkan: 

1. Kesiapan  sarana  prasana  dalam  mendukung  pengelolaan  pengembangan 

pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  berbasis  Lesson  Study  sangat 

dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  model  pembelajaran  berbasis  Lesson  Study, 

karena  sarana  prasarana  adalah  unsur  pertama  yang  dipersiapkan  dalam 

melakukan pembelajaran. 

2. Praktik  pengelolaan  pengembangan  pembelajaran  Pendidikan  kewarga‐

negaraan  berbasis  Lesson  Study  berjalan  sangat  baik,  karena  antara  guru 



 

 

model  dan  guru  pendamping  dapat  berkerjasama  sehingga  dapat mencapai 

tujuan belajar. Selain itu interaksi antara guru dan siswa dapat terjalin dengan 

baik apabila saling memahami peran masing‐masing. 

3. Tanggapan  guru  terhadap  pengelolaan  pengembangan  pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Lesson Study sangat baik karena Lesson 

Study  merupakan  suatu  cara  efektif  yang  dapat  meningkatkan  kualitas 

pembelajaran  yang  dilakukan guru dan aktivitas  belajar siswa. Hal  ini karena 

pengembangan  Lesson  Study  dilakukan  dan  didasarkan  pada  hasil  sharing 

pengetahuan profesional yang berlandaskan pada praktik dan hasil pengajaran 

yang dilaksanakan para guru. 
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