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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi pembelajaran 

matematika berbasis Lesson Study untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

berdiskusi, keberanian siswa saat bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan, 

dan perhatian siswa saat guru menjelaskan materi. Bentuk penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri atas informan dan tempat (peristiwa). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) 

observasi, (2) wawancara, dan (3) angket. Untuk menguji validitas data digunakan 

triangulasi data dan informan review. Teknik analisis data menggunakan teknik 

analisis interaktif yang meliputi empat komponen yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: (1) implementasi Lesson Study sudah baik ditunjukkan 

dengan adanya kesiapan guru dalam perencanaan pembelajaran dan kemampuan 

mengelola kelas serta mengetahui masalah-masalah yang dihadapi siswa; (2)  

adanya peningkatan keaktifan siswa dalam diskusi kelompok dan keberanian 

siswa saat bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan; (3) sebesar 18,75 % 

siswa yang aktif dalam diskusi dan 31,25 % siswa yang berani bertanya pada 

siklus I. Pada siklus II, sebesar 43,75 % siswa yang aktif dalam diskusi dan 50 % 

siswa yang berani bertanya. Sedangkan pada siklus III, sebesar 81,25 % siswa 

aktif dalam berdiskusi dan 68,75 % siswa berani untuk bertanya; (4) kemampuan 

siswa dalam memanagemen waktu sudah baik yang ditandai dengan 

terselesaikannya soal-soal yang diberikan oleh guru.  
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Pendahuluan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

kemajuan suatu negara, karena pendidikan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mempersiapkan 

generasi yang mampu bersaing di era globalisasi. Negara dengan kualitas 

pendidikan yang baik dapat dikatakan dengan negara maju karena mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas tinggi. Dengan 

memiliki kualitas pendidikan tinggi, suatu negara akan dipandang baik oleh 

negara lain dan akan jauh dari penjajahan oleh negara lain. Dengan adanya 

pendidikan yang baik maka tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. 

Pendidikan yang baik bukan hanya mendidik secara intelektualnya saja, 

melainkan juga membekali dengan sikap atau tingkah laku yang taat hukum. 

Berdasarkan perumusan dalam Undang-Undang, pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(UU No. 20 Tahun 2003, Bab I Pasal 1 Ayat 1). 

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah 

banyak faktor yang harus diperhatikan seperti: guru, siswa, sarana dan prasarana, 

laboratorium dan kelengkapannya, lingkungan dan manajemennya. Sosok guru 

merupakan orang yang membimbing, mengarahkan, melatih, dan memberikan 

motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar di kelas sering kali seorang guru menghadapi berbagai 

permasalahan mulai dari minat belajar, keaktifan belajar siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran, sampai pada pemahaman materi yang diajarkan. 

Untuk menciptakan suatu pembelajaran yang berkualitas tidak lepas dari 

peranan guru yang profesional dalam melaksanakan suatu pembelajaran yang 

kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Guru harus memenuhi persyaratan, 

profesinya dan berkemauan tinggi untuk mengembangkan potensi siswa secara 



optimal. Kemampuan yang dituntut untuk setiap guru adalah kemampuan-

kemampuan yang sejalan dengan peranannya di sekolah. Peranan guru tidak 

hanya bersifat administratif dan organistrator, tetapi juga bersifat metodologis dan 

psikologis, serta harus memiliki kemampuan kepribadian dan kemasyarakatan. 

Masih kurangnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran 

menyebabkan banyaknya siswa yang merasa jenuh dan ngantuk selama proses 

pembelajaran berlangsung. Selain itu, sumber yang digunakan guru dalam 

mengajar hanya terbatas pada buku pegangan atau LKS saja. Guru tidak 

memanfaatkan teknologi untuk mencari referensi materi pembelajaran dan masih 

seringnya guru menggunakan metode tradisional dalam proses pembelajaran, 

kurang berinteraksi dengan siswa serta kurang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Guna mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu model 

pembinaan profesi guru yaitu model Lesson Study. Lesson Study menyediakan 

suatu proses untuk berkolaborasi, merancang pembelajaran, dan mengevaluasi 

kesuksesan strategi-strategi mengajar yang telah ditetapkan sebagai upaya 

meningkatkan proses dan perolehan belajar siswa. Dalam proses Lesson Study 

tersebut, guru bekerjasama untuk merencanakan, mengajar, dan mengamati suatu 

pembelajaran yang dikembangkannya secara kooperatif.  

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi pembelajaran 

matematika berbasis Lesson Study di SMP Muhammadiyah Al Kautsar Program 

Khusus Gumpang Kartasura Kabupaten Sukoharjo, ditinjau dari aspek keaktifan 

siswa saat diskusi dengan teman kelompoknya, keberanian siswa bertanya kepada 

guru jika ada yang belum jelas, dan perhatian siswa saat guru menjelaskan. Maka 

tujuan penelitian ini adalah mengetahui keefektifan pembelajaran matematika 

berbasis Lesson Study untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam berdiskusi, 

keberanian siswa saat bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan, dan 

perhatian siswa saat guru menjelaskan materi. 

 

 

 



Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah Al Kautsar Program 

Khusus Gumpang Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Tahap-tahap pelaksanaan 

kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara 

keseluruhan dilakukan selama empat bulan, sejak bulan Desember 2013 sampai 

bulan Maret 2014. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menekankan 

pada pembelajaran matematika berbasis Lesson Study yang diamati oleh peneliti 

dengan menggunakan studi kasus. Studi kasus digunakan untuk menjawab 

permasalahan pendidikan yang mendalam dan komprehensip dengan melibatkan 

subjek penelitian yang terbatas sesuai dengan jenis kasus yang diselidiki (Sanjaya, 

2013: 73). 

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa SMP 

Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus Gumpang Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo kelas IX yang mengikuti pembelajaran matematika berbasis Lesson 

Study. 

Arikunto (2010: 136) berpendapat bahwa “metode penelitian adalah 

berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian”. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara mendalam, dan angket. Menurut Kusumah dan Dwitagama (2010: 66) 

pengamatan atau observasi merupakan proses pengambilan data dimana peneliti 

atau pengamat melihat situasi penelitian. Dalam hal ini peneliti hanya sekedar 

mengamati tanpa aktif dalam kelompok yang diamati dan dilakukan secara 

terbuka atau diketahui oleh subjek didik. Melalui observasi ini dapat diketahui 

mengenai kegiatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, kesungguhan 

belajar, mempersiapkan, memperhatikan, dan menanggapi penjelasan dari guru 

selama proses pembelajaran. 

Menurut Kusumah dan Dwitagama (2010: 77) wawancara adalah metode 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek 

yang diteliti. Proses wawancara menggunakan teori first order understanding dan 

second order understanding. Wawancara yang mendalam dilakukan kepada 



kepala sekolah dan guru guna mengetahui implementasi pembelajaran matematika 

berbasis Lesson Study di SMP Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus 

Gumpang Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010: 151). Jadi, angket adalah alat untuk 

mengumpulkan data secara subjektif yang berupa daftar pertanyaan yang 

disampaikan kepada sejumlah responden yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa 

dari kelas yang diteliti untuk dijawab secara tertulis. 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan 

informan review. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu, Moleong (2007: 330). Teknik ini 

dilaksanakan dengan cara membandingkan data yang diperoleh oleh peneliti 

dengan data lain yang ada di lapangan atau data lain yang dimiliki sekolah. 

Informan review merupakan pengecekan kebenaran informasi kepada informan, 

yaitu laporan penelitian yang telah diteliti dibacakan oleh peneliti kepada 

informan dalam suatu perkumpulan yang dihadiri informan (Hamidi, 2004: 82). 

Dalam penelitian ini informan review dilakukan dengan menunjukkan laporan 

penelitian kepada informan untuk diteliti kebenarannya. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian adalah melalui tahapan sebagai berikut: (1) 

pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis Lesson Study dilaksanakan 

sebanyak 3 siklus yang disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran matematika di 

kelas tersebut. Siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Januari 2014; siklus II 

dilaksanakan pada hari Jum’at, 24 Januari 2014; dan siklus III dilaksanakan pada 

hari Sabtu, 25 Januari 2014. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IX yang 

merupakan kelas yang telah mempunyai pengalaman dalam pembelajaran yang 

berbasis Lesson Study. 



Pada siklus I dengan menggunakan metode Problem Based Learning, saat 

awal pembelajaran, antusiasme siswa dalam belajar cukup tinggi, mereka 

bersemangat dalam kegiatan diskusi tetapi di pertengahan diskusi beberapa siswa 

sambil mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, mereka berbincang-bincang 

dengan teman lainnya. Ada 3 siswa yang aktif bertukar pikiran dengan temannya 

dan 5 siswa yang berani bertanya pada guru jika mengalami kesulitan. 

Pada siklus II dengan menggunakan Tutor Sebaya, beberapa siswa yang 

sebelumnya hanya diam dan kurang antusias dalam pembelajaran mulai ikut 

berpartisipasi dalam pembelajaran. Siswa tersebut aktif dalam bertukar pikiran 

dengan kelompoknya. Ada 7 siswa yang aktif bertukar pikiran dengan temannya 

dan 8 siswa yang berani bertanya pada guru jika mengalami kesulitan. 

Pada siklus III dengan menggunakan Tutor Sebaya, siswa memperhatikan 

penjelasan materi dari guru dengan antusias dan jika ada yang belum dipahami, 

siswa langsung menanyakannya kepada guru. Saat berdiskusi, siswa sangat aktif 

dan antusias dalam bertukar pikiran dengan teman kelompoknya. Siswa sudah 

mulai menikmati pembelajaran dari awal hingga akhir. Siswa yang terlihat belum 

aktif pada proses pembelajaran berjumlah 3 siswa dan yang belum berani bertanya 

ada 5 siswa. 

Dari hasil penelitian pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis 

Lesson Study dapat diketahui bahwa Lesson Study dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, baik kualitas guru dalam mengajar maupun siswa yang menerima 

pelajaran. Kegiatan pembelajaran Lesson Study memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran di kelas. Siswa bukan hanya menjadi 

objek dalam pembelajaran tetapi mereka harus ikut andil dalam pembelajaran 

(subjek dalam pembelajaran) dan juga Lesson Study bukan lagi memusatkan pada 

bagaimana guru mengajar (teacher-centered) melainkan bagaimana siswa belajar 

(student-centered). 

Berdasarkan angket yang telah diisi oleh kepala sekolah, guru, dan siswa 

terdapat beberapa saran dan penilaian mereka yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran yang berbasis Lesson Study. Dari angket yang telah diisi oleh siswa, 

siswa merasakan adanya perubahan setelah dilaksanakannya pembelajaran Lesson 



Study. Siswa merasa lebih aktif, berani bertanya dan menyampaikan pendapat, 

serta siswa juga merasa bahwa guru selalu terbuka kepada semua siswa yang 

bertanya. Selain itu, dengan digunakannya pembelajaran Problem Based Learning 

dan Tutor Sebaya, siswa merasa akrab dan bisa saling sharing dengan temannya 

jika mengalami kesulitan, sehingga mereka lebih memahami materi pelajaran dan 

merasa lebih mandiri. Siswa menyukai pembelajaran Lesson Study karena 

pembelajarannya menyenangkan, lebih interaktif, dan tidak membosankan, 

suasana pembelajarannya tidak terlalu serius sehingga nyaman untuk belajar di 

kelas. 

Dari angket yang diisi oleh tiga guru yang pernah mengikuti pembinaan 

Lesson Study bahwa guru setuju untuk tetap menggunakan pembelajaran yang 

berbasis Lesson Study dikarenakan selain dapat meningkatkan profesionalisme 

guru, Lesson Study juga dapat memperbaiki proses pembelajaran dan untuk 

meningkatkan hasil KBM. Walaupun dalam proses pelaksanaan Lesson Study 

cukup merepotkan, tetapi guru senang menggunakan Lesson Study karena Lesson 

Study membuat guru lebih disiplin dalam mempersiapkan pembelajaran dan 

Lesson Study memberikan pengalaman baru dalam mengajar. Dengan Lesson 

Study guru dapat menemukan fakta-fakta penting dalam pembelajaran, yaitu 

menemukan macam-macam metode pembelajaran, mengetahui masalah-masalah 

yang dihadapi siswa dalam belajar, menemukan solusi dari masalah-masalah yang 

dihadapi, serta lebih mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran. 

Dari angket yang diberikan kepada kepala sekolah didapat bahwasanya 

beliau mendukung pelaksanaan Lesson Study. Menurut beliau, Lesson Study dapat 

meningkatkan kualitas dalam pembelajaran serta siswa lebih antusias dan senang 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang berbasis Lesson Study. Kepala sekolah juga 

memiliki program kegiatan pembinaan guru yang dilaksanakan setiap sabtu pagi 

dan alokasi dana sesuai dengan APBS. Kendala yang dihadapi sekolah dalam 

pelaksanaan Lesson Study yaitu mengenai fasilitas atau sarana dan prasarana yang 

masih perlu untuk dikembangkan. Serta kesiapan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang berbasis Lesson Study. 

 



Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui kegiatan observasi, 

wawancara mendalam, dan penyebaran angket didapat hasil penelitian bahwa 

kegiatan penelitian ini memberikan dampak yang baik bagi guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran. Lesson Study dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses diskusi bersama teman kelompoknya, keberanian siswa dalam bertanya 

kepada guru jika ada yang belum dipahami, serta meningkatkan antusiasme dan 

perhatian siswa saat guru menjelaskan di depan kelas. Selain itu, pembelajaran 

matematika yang berbasis Lesson Study dapat meningkatkan profesionalisme guru 

dalam mengajar. Pembelajaran guru lebih terencana dan mempunyai kesiapan 

sebelum melaksanakan pembelajaran. 

Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa sebesar 18,75 % 

siswa yang aktif dalam diskusi dan 31,25 % siswa yang berani bertanya pada 

siklus I. Pada siklus II, sebesar 43,75 % siswa yang aktif dalam diskusi dan 50 % 

siswa yang berani bertanya. Sedangkan pada siklus III, sebesar 81,25 % siswa 

aktif dalam berdiskusi dan 68,75 % siswa berani untuk bertanya. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan pembelajaran yang ditunjukkan oleh 

siswa. 

 

Daftar Pustaka 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta. 
 

Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press. 

 

Kusumah, Wijaya dan Dedi Dwitagama. 2010. Mengenal Penelitian Tindakan 

Kelas. Jakarta: PT Indeks. 

 

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset. 

 

Sanjaya, Wina. 2013. Penelitian Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 


