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ABSTRAK 

Nurul Kamilati, NIM. 1230017004. “Pola Learning Community 
Berkarakter di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bantul 
Yogyakarta”, Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan 
menjelaskan  pelaksanaan pola learning community berkarakter; (2) 
menemukan pengembangan pola learning community berkarakter 
melalui lesson study dalam rangka mewujudkan reformasi 
pembelajaran; dan (3) menemukan dampak penerapan 
pengembangan pola learning community berkarakter terhadap 
terwujudnya reformasi pembelajaran di MTs Kabupaten Bantul. 
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif 
menggunakan model Research & Development yang terdiri atas  
tahap, yaitu: eksplorasi, pengembangan pola, uji coba pola, dan 
desiminasi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bantul Yogyakarta 
dan Balai Diklat Keagamaan Semarang. Data dikumpulkan melalui 
pengamatan, wawancara, angket, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian adalah (1) pola learning community yang 
terbentuk melalui pembelajaran  kolaboratif; hubungan kolegial guru; 
dan partisipasi orangtua, masyarakat, dan Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Bantul di madrasah tsanawiyah Kabupaten Bantul 
belum terbentuk sepenuhnya; (2) pola  learning community 
berkarakter  untuk mewujudkan  reformasi pembelajaran di MTs 
Kabupaten Bantul dilakukan melalui lesson study berbasis Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK); dan (3) dampak penerapan pola learning 
community berkarakter terhadap terwujudnya  reformasi 
pembelajaran di MTs Kabupaten Bantul  adalah (a) Pembelajaran 
kolaboratif berkarakter lebih meningkat yang ditunjukkan dengan 
hubungan saling belajar dalam pembelajaran yang lebih interaktif 
melalui penggunaan tindakan dan atau media yang mengaktifkan dan 
menyenangkan. Pengembangan karakter peserta didik dapat lebih 
ditingkatkan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang 
kolaboratif dan diikuti dengan disiplin oleh guru model. (b) 
Hubungan kolegial guru lebih meningkat dibandingkan dengan 
pelaksanaan lesson study sebelum pengembangan. Kegiatan 
membicarakan praktik mengajar, saling mengobservasi, membuat 
gagasan bersama, dan saling mendorong satu sama lain mengalami 
peningkatan karena adanya forum lesson study berbasis PTK yang 
bermanfaat langsung terkait dengan pengembangan keprofesian dan 
kemudahan melaksanakannya. Saran yang diajukan adalah (1) pola 
lesson study berbasis PTK diharapkan dapat dilaksanakan di 
madrasah tsanawiyah Kabupaten Bantul; (2) sosialisasi dan fasilitasi 
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pelaksanaan lesson study berbasis PTK oleh Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Bantul; (3) digunakan dalam pembelajaran yang 
terintegrasi dengan pengembangan kompetensi guru dan perwujudan 
karakter warga madrasah; dan (4) Balai Diklat Keagamaan Semarang 
dapat menggunakan pola lesson study berbasis PTK dalam 
pengembangan Diklat Lesson Study dan Diklat PTK.  

 
Kata Kunci: pola learning community berkarakter, madrasah 
tsanawiyah, Kabupaten Bantul Yogyakarta 
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ABSTRACT 
 
Nurul Kamilati, NIM. 1230017004. “Patterns of Learning 
Community with Character in Islamic Middle Schools (Madrasa 
Tsanawiyah) in Bantul Regency, Yogyakarta”, Dissertation, 
Postgraduate Program of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 

This study aims to (1) describe and explain the implementation 
of the patterns of learning community with character; (2) find the 
development of the patterns of learning community with character 
through lesson study in order to realize learning reform; and (3) find 
the impact of the application of the development of the patterns of 
learning community with character by the realization of learning 
reform in the Islamic middle schools (Madrasa Tsanawiyah/MTs) of 
Bantul Regency. This qualitative and quantitative research uses the 
Research & Development model consisting of stages, i.e., 
exploration, pattern development, pattern testing, and dissemination. 
The research is carried out in Bantul Regency, Yogyakarta and 
Semarang Religious Training Center. Data is collected through 
observations, interviews, questionnaires, and documentation.  

This research obtains three findings. First, the patterns of 
learning community with character in the MTs of Bantul Regency 
formed through collaborative learning, collegial relations of teachers, 
and the participation of parents, communities, and the Ministry of 
Religion Office in Bantul Regency has not been fully formed. 
Second, the development of the patterns of learning community with 
character to realize learning reform in the MTs of Bantul Regency is 
carried out through lesson study based on Classroom Action 
Research (CAR). Third, the impacts of the application of the 
development pattern of learning communitywith character to the 
realization of learning reform in the MTs of Bantul Regency are (a) 
collaborative character learning is improved indicated by the 
relationship of mutual learning in more interactive learning through 
actions and or activating and fun media. Character development of 
students can be further enhanced through collaborative designed 
learning activities and followed by discipline by the model teacher; 
(b) teacher collegial relations are more increased compared to the 
implementation of the lesson study before development. The activity 
of discussing teaching practices, observing each other, creating 
shared ideas, and encouraging each other has increased due to the 
existence of CAR-based lesson study forums that are directly useful 
in relation to professional development and ease of implementation. 
The suggestions put forward are that (1) CAR-based lesson study 
patterns is expected to be implemented in the MTs of Bantul 
Regency; (2) dissemination and facilitation of the implementation of 
lesson study is based on CAR by the Office of the Ministry of 
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Religion of Bantul Regency; (3) it is used in integrated learning with 
the development of teacher competencies and the embodiment of the 
character of the members of the MTs; and (4) Semarang Religious 
Training Center can use CAR-based lesson study patterns in the 
development of lesson study and CAR education and training. 
 
Keywords: pattern of learning community with character, madrasa 
tsanawiyah, Bantul Regency, Yogyakarta 
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 تجريد
 

. منط جمتمع التعليم ذوي األخالق 0002200221نور الكاملِة، رقم القيد 
املدرسة الثانوية مبنطقة بانتول جوكجاكرتا. رسالة الدكتوراة، الدراسات العليا  يف

 0202جبامعة سونان كاليجاكا جوكجاكرتا، 
ذوي منط جمتمع التعلم ( تصوير تنفيذ 0يستهدف هذا البحث )

من خالل ذوي األخالق ( وكشف تنمية منط جمتمع التعلم 0وبيانه، )األخالق 
( وكشف اآلثار 0حنقيق إعادة التشكيل التعليمي، ) تعليم املواد يف إطار

يف حتقيق إصالح التعليمي ذوي األخالق التطبيقية التنموية لنمط جمتمع التعلم 
باملدرسة الثانوية مبنطقة بانتول. واملقاربة هلذا البحث هي الكيفية والكمية 

الذي Research & Developmentباستخدام منط البحث والتنمية 
أربع مراحل، وهي االستكشاف وتنمية النمط وحماكمة النمط   يتكون من

والنشر. ويتم تنفيذ هذا البحث يف منطقة بانتول جوكجاكرتا ومركز التدريب 
الديين بسيمارانج، ومن مث جتمع املعطيات من خالل املالحظة واملقابلة 

 واالستطالع  والتوثيق.
املدرسة الثانوية ( أن منط جمتمع التعلم ب0ومن نتائج البحث هي )

مبنطقة بانتول املشكل عرب التعليم التعاوين، والعالقة اجلماعية للمدرسني، 
ومشاركة الوالدين، واجملتمع، ومكتب وزارة الشؤون الدينية مبنطقة بانتول مل يتم 

لتحقيق إصالح ذوي األخالق ( أن تنمية منط جمتمع التعلم 0تشكيله. )
نطقة بانتوليتم القيام هبا عن طريق تعليم املواد التعليمي باملدرسة الثانوية مب

( أن آثار التطبيق لتنمية 0املؤسس على البحث اإلجرائي يف الغرف الدراسية. )
يف حتقيق إصالح التعليمي باملدرسة الثانوية ذوي األخالق منط جمتمع التعلم 

ل على مبنطقة بانتول هي: )أ( أن التعليم اجلماعي ذااألخالق أكثر ترقية بدلي
العالقة التعليمية يف التعليم األكثر تفاعال عرب األداء أو الوسائل املمتعة الفعالة.  
كانت شخصيات التالميذ ميكن ترقيتها عرب األنشطة التعليمية املصممة 
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اجلماعية حيث يشاركها املدرسون املثاليون. )أ( أن العالقة اجلماعية للمدرسني 
أداء تعليم املواد. فالنشاط الذي يتمحور يف  أكثر ترقية مما كان عليه قبل يف

عملية التدريس وعقد املالحظة بعضهم البعض وإبداء اآلراء مجاعيا وتشجيع 
بعضهم بعضا يعاين من الرتقية املثلى لوجود منتدى تعليم املواد املؤسس على 
 البحث اإلجرائي يف الغرف الدراسية املفيد مباشرة لرتقية احلرف وسهولة األداء.

( يرجى من منط تعليم املواد املؤسس على 0فمن االقرتاحات املقدمة هي )
البحث اإلجرائي يف الغرف الدراسية القيام به يف املدرسة الثانوية مبنطقة بانتول. 

( نشر املعلومات وجتهيز التسهيالت لتأدية تعليم املواد املؤسس على البحث 0)
وزارة الشؤون الدينية مبنطقة بانتول. اإلجرائي يف الغرف الدراسية من قبل مكتب 

( استخدام النمط يف التعليم املتكامل برتقية كفاءات املدرسني وحتقيق 0)
( أن يستخدم مركز التدريب الديين بسيمارانج منط 1األخالق جملتمع املدرسة. )

تعليم املواد املؤسس على البحث اإلجرائي يف الغرف الدراسية يف ترقية التدريبات 
 يم املواد والتدريبات للبحث اإلجرائي يف الغرف الدراسية.لتعل

 
ذوي األخالق، املدرسة الثانوية، منطقة منط جمتمع التعلم الكلمات األساسية: 

 بانتول جوكجاكرتا
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN 
 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

    
 ا

Alif 
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Bā’ B be ب

 Tā’ T te ت

 Ṡā’ ṡ es (dengan titik atas) ث

 Jīm J je ج

 Ḥā’ ḥ ha (dengan titik bawah) ح

 Khā’ Kh ka dan ha خ

 Dāl D de د

 Żāl Ż zet (dengan titik atas) ذ

 Rā’ R er ر

 Zā’ Z zet ز

 Sīn S es س

 Syīn Sy es dan ye ش

 Ṣād ṣ es (dengan titik bawah) ص

 Ḍād ḍ de (dengan titik bawah) ض

 Ṭā’ ṭ te (dengan titik bawah) ط

 Ẓā’ ẓ zet (dengan titik bawah) ظ

 Ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Ghain Gh ge غ

 Fā’ F ef ف

 Qāf Q qi ق

 Kāf K ka ك
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Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

    
 Lām L el ل

 Mīm M em م

 Nūn N en ن

 Wāw W we و

 Hā’ H ha هـ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Yā’ Y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

Kata Arab Ditulis 
  

 muddah muta‘ddidah مّدة متعّددة

 rajul mutafannin muta‘ayyin رجل متفّنن متعنّي 

 

C. Vokal Pendek 

 

Ḥarakah Ditulis Kata Arab Ditulis 
    

Fatḥah A من نصر وقتل man naṣar wa qatal 

Kasrah I كم من فئة kamm min fi’ah 

Ḍammah U ثسدس ومخس وثل  sudus wa khumus wa ṡuluṡ 

 

D. Vokal Panjang 

 

Ḥarakah Ditulis Kata Arab Ditulis 
    

Fatḥah Ā  ّانفّتاح رزّاق من  fattāḥ razzāq mannān 

Kasrah Ī مسكني وفقري miskīn wa faqīr 

Ḍammah Ū دخول وخروج dukhūl wa khurūj 
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E. Huruf Diftong 

 

Kasus Ditulis Kata Arab Ditulis 
    

Fatḥah bertemu wāw mati Aw مولود maulūd 

Fatḥah bertemu yā’ mati Ai مهيمن muhaimin 

 

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

 

Kata Arab Ditulis 
  

 a’antum أأنتم

 u‘iddat li al-kāfirīn أعدت للكافرين

 la’in syakartum لئن شكرمت

 i‘ānah at-ṭālibīn إعانة الطالبني

 

G. Huruf Tā’ Marbūṭah 

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”. 

 

Kata Arab Ditulis 
  

 zaujah jazīlah زوجة جزيلة

 jizyah muḥaddadah جزية حمّددة

Keterangan: 

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang 

sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, 

dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya. 

 

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan “h”. 

 

Kata Arab Ditulis 
  

 ‘takmilah al-majmū تكملة اجملموع

ةحالوة احملب  ḥalāwah al-maḥabbah 

 



xxi 

2. Bila tā’ marbūṭah hidup atau dengan ḥarakah (fatḥah, kasrah, 

atau ḍammah), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal 

yang relevan. 

 

Kata Arab Ditulis 
  

 zakātu al-fiṭri زكاة الفطر

 ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā إىل حضرة املصطفى

لعلماءجاللة ا  jalālata al-‘ulamā’ 

 

H. Kata Sandang alif dan lām atau “al-” 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah: 

 

Kata Arab Ditulis 
  

 baḥṡ al-masā’il حبث املسائل

 al-maḥṣūl li al-Ghazālī احملصول للغزايل

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan 

huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan 

huruf “l” (el)-nya. 

 

Kata Arab Ditulis 
  

 i‘ānah aṭ-ṭālibīn إعانة الطالبني

 ar-risālah li asy-Syāfi‘ī الرسالة للشافعي

 syażarāt aż-żahab شذرات الذهب
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuntutan lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang memiliki kompetensi tinggi merupakan konsekuensi dari 

globalisasi yang serba kompetitif dalam segala aspek 

kehidupan.1 Kompetensi yang berdimensi berpikir (think) dan 

tindakan (act) yang berkualitas hanya dapat dihasilkan dari 

proses pendidikan yang berkualitas pula.2 Tuntutan global 

mengharapkan lulusan pendidikan yang berkontribusi bagi 

masyarakat, bangsa, dan dunia. Lembaga pendidikan yang 

bertahan adalah yang menyadari kebutuhan masyarakat dan 

peduli untuk mewujudkannya melalui implementasi kurikulum 

kontekstual. Bowles dan Gintis sepakat bahwa lembaga 

pendidikan berperan sebagai productive force, yaitu mengubah 

struktur sosial melalui pendidikan individu sehingga mampu 

mentransendensi posisi kelas sosialnya ketika dewasa3. 

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk 

meningkatkan derajat seseorang. Sejalan dengan Q.S. al-

Mujādilah [58]:11, yaitu “Allah meninggikan derajat orang 

yang beriman dan berilmu beberapa derajat.”Ilmu dapat 

memberikan pencerahan kepada diri dan orang lain. Ilmu yang 

diterapkan dalam berbagai bidang dapat meningkatkan kualitas 

kehidupan dan menempatkan seseorang dalam kedudukan 

yang baik di masyarakat. Pemilik ilmu selalu dicari karena 

permasalahan kehidupan hanya dapat diselesaikan tuntas oleh 

mereka yang kompeten di bidangnya masing-masing.  

                                                             
1Sutrisno, “Mengingat Kembali Jiwa Pendidikan sebagai Respon 

terhadap Globalisasi,”dalam Antologi Pendidikan Islam, ed. Nizar Ali dan 

Sumedi, (Yogyakarta: Idea Press, 2010), 131. 
2M. Zainuddin, Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan 

Manajemen Berbasis Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),  145. 
3 M. Agus Nuryatno, “Isu-isu Kritis dalam Pendidikan Islam 

(Perspektif Pedagogik Kritis),” dalam Antologi Pendidikan Islam,ed. Nizar 
Ali dan Sumedi, (Yogyakarta: Idea Press, 2010), 116.   
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Kehidupan di masyarakat berlangsung karena adanya 

interaksi kebutuhan dan hubungan sosial. Keberhasilan 

interaksi sangat didukung oleh adanya penerapan nilai-nilai 

sosial universal seperti saling menghargai (tasāmuḥ), berbuat 

kebaikan (birr), tolong menolong (ta’āwun), berkeadilan 

(‘adl), kasih sayang (raḥmaḥ), sopan dalam pergaulan (ulfaḥ), 

memperhatikan/peduli (tawaṣul), persaudaraan (mu’akhaḥ), 

ketulusan (muṣafaḥ), dan lain-lain. Penerapan nilai-nilai sosial 

tersebut di masyarakat perlu diupayakan.  

Nilai-nilai sosial di atas antara lain dapat diwujudkan 

melalui pembelajaran di kelas. Kelas adalah miniatur 

kehidupan anak kelak ketika mereka telah meninggalkan 

madrasah. Upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang keragaman, kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan 

dapat dimulai dari dunia pendidikan. Jiwa sosial, humanis, dan 

empati kepada sesama disampaikan melalui pendidikan yang 

mengedepankan tanggungjawab sosial. Siswa dapat berperan 

di masyarakat sebagai penyampai nilai-nilai Islam tersebut.4 

Masyarakat adalah pencerminan kualitas pendidikan yang 

berlangsung dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. 

Keberadaan sekolah yang berkualitas berpengaruh terhadap 

kualitas masyarakatnya. Sato mengatakan bahwa sekolah di 

abad XXI diharapkan: 

(1) membidik kualitas dan kesetaraan secara bersamaan; 

(2) mengubah kurikulum dari kurikulum yang bertipe 

program (tujuan, pencapaian, dan evaluasi) menjadi 

kurikulum tipe proyek/ tugas (tipe menanjak dalam 

berpikir dan bereksplorasi); (3) pembelajaran kolaboratif; 

dan (4) dari ahli mengajar menjadi ahli pembelajaran 

untuk mengembangkan kolegialitas5.  

 

                                                             
4  M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural: untuk Demokrasi dan 

Keadilan, cet. ke-2 (Yogyakarta:Pilar Media, 2007), 146. 
5 Manabu Sato, “ Reformasi Pembelajaran”, Presentasi. Konferensi 

Internasional Lesson Study, Hotel Sultan Jakarta, 3 September 2012. 
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Harapan di atas juga berlaku bagi madrasah sebagai 

sekolah yang memiliki ciri khas keagamaan Islam. Di era 

global, madrasah dituntut berperan dengan melakukan upaya-

upaya penguatan madrasah. Terbuka peluang bagi madrasah 

untuk dapat menjadi pusat pendidikan agama, pendidikan 

karakter, dan ilmu pengetahuan teknologi sekaligus sehingga 

diminati umat Islam khususnya.6 Namun, ketersediaan sumber 

daya manusia di madrasah yang rata-rata belum baik 

kualitasnya masih merupakan kendala utama. Diperlukan suatu 

reformasi pengelolaan madrasah, khususnya dalam 

pembelajaran.  

Pemerintah telah mengupayakan peningkatan kualitas 

madrasah. Upaya tersebut antara lain melalui penggunaan 

kurikulum madrasah yang sama dengan kurikulum nasional 

dengan menambahkan muatan mata pelajaran agama Islam; 

bantuan sarana dan prasarana; memberikan kesempatan yang 

sama kepada alumni madrasah untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan selanjutnya; dan memperbanyak pendidikan dan 

pelatihan (diklat) bagi guru.  

Berbagai diklat diperlukan bagi guru sebagai upaya 

meningkatkan kompetensi. Lesson study merupakan salah satu 

bentuk diklat. Lesson study pertama kali dikembangkan di 3 

(tiga) kabupaten di Indonesia, yaitu di Pasuruan, Sumedang, 

dan Bantul yang merupakan inisiatif pemerintah.7 Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) bersama sekolah menengah pertama (SMP) 

di Kabupaten Bantul telah terlibat aktif melaksanakan lesson 

study. Beberapa program kegiatan yang terkait dengan 

pengembangan lesson study adalah Indonesia Mathematics and 

                                                             
6 The Second International Symposium Empowering Madrasah in the 

Global Contecxt, Recommendation, Centre for Research and Development 

of Religious Education and Religion Board of Research, Development and 

Training Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Jakarta 
3-5 September 2013. 

7PELITA, Panduan untuk Lesson Study Berbasis MGMP dan Lesson 

Study Berbasis Sekolah: Program Peningkatan Kualitas (Jakarta: 
International Development Center of Japan, 2009), 3. 
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Science Teacher Education Project (IMSTEP), Program 

Lanjutan IMSTEP (Follow-up IMSTEP), Strengthening in-

Service Teacher Training for Science and Mathematics 

(SISTTEMS), dan Program for Enhancing Quality of Junior 

Secondary Education (dikenal sebagai PELITA).8 

Pelaksanaan IMSTEP mulai Oktober 1998 sampai dengan 

September 2003. Tujuan IMSTEP adalah meningkatkan 

kualitas pendidikan matematika dan IPA di Indonesia (MIPA). 

Secara khusus, IMSTEP difokuskan pada peningkatan kualitas 

pendidikan MIPA di 3 (tiga) universitas, yaitu Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung, Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY) di Yogyakarta, dan Universitas Malang di 

Malang.  

Follow-up IMSTEP dilaksanakan mulai Oktober 2003 

sampai dengan September 2005 bertujuan mempersiapkan 

program diseminasi hasil-hasil IMSTEP. Program IMSTEP 

menempatkan tiga lembaga sebagai kontributor peningkatan 

kualitas MIPA, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK), sekolah, dan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP). Ketiga LPTK (UPI, UNY, dan UM) 

sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang 

menghasilkan guru MIPA yang inovatif dan berkualitas (pre 

servive training). Sekolah sebagai tempat penyelenggaraan on 

service training yang dalam pelaksanaannya tetap 

berkonsultasi dengan LPTK. MGMP sebagai lembaga 

penyelenggara in service training. MGMP diharapkan dapat 

menjadi forum komunikasi dalam rangka menyebarluaskan 

hasil-hasil pembelajaran inovatif di sekolah dan pro aktif 

melakukan konsultasi kepada LPTK untuk memecahkan 

permasalahan pembelajaran yang terjadi.9 

                                                             
8 JM Tedjawati, “Peningkatan Kompetensi Guru melalui Lesson 

Study: Kasus di Kabupaten Bantul,” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 
17, no. 4 (Juli 2011): 484. 

9 Hendayana, Sumar, Sukiman, dan Muchtar A Karim, “Studi Peran 

IMSTEP dalam Penguatan Program Pendidikan Guru MIPA di Indonesia,” 
Educationist 1, no. 1 (Januari 2007): 29. 
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SISTTEMS merupakan kerjasama Departemen 

Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan Japan International 

Coorperation Agency(JICA) mulai Mei 2006 sampai dengan 

Oktober 2008. Program ini berupaya mereformasi MGMP 

matematika dan IPA dalam kerangka lesson study. Proyek 

SISTTEMS membidik mata pelajaran matematika dan IPA dan 

penerapan lesson study berbasis MGMP (LSBMGMP) yang 

juga sesuai untuk guru-guru mata pelajaran selain matematika 

dan IPA.10 Para guru saling belajar dari realita pembelajaran di 

kelas dan saling belajar cara menanggapi situasi-situasi 

pembelajaran yang dihadapi.11 Kegiatan LSBMGMP ini 

berhasil karena masih tingginya komitmen dan inisiatif kepala 

sekolah dan kepala madrasah.12 

Selanjutnya, JICA melanjutkan program di atas dengan 

melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) mulai tahun 2009 

sampai awal tahun 2013 dalam Proyek PELITA. Kegiatan 

lesson study ini berlangsung lancar karena dikoordinir oleh 

Pemerintah. Selain itu, guru, siswa, dan sekolah merasakan 

manfaat kegiatan ini. Manfaat bagi guru adalah peningkatan 

kompetensi guru, inovatif dalam pembelajaran, kesediaan 

saling berbagi, adanya kepuasan dan keikhlasan dalam bekerja, 

dan kualitas serta kuantitas guru dalam melaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Manfaat bagi siswa adalah 

meningkatkan pemahaman terhadap mata pelajaran, motivasi, 

keaktifan, kepercayaan diri, kerjasama, efektivitas hasil 

belajar, dan kepuasan belajar. Manfaat bagi sekolah adalah 

meningkatnya prestasi akademik dan non akademik; dan 

meningkatkan animo masyarakat, kolega, dan pemerintah.13 

Beberapa MTs meningkatkan pelaksanaan LSBMGMP 

menjadi lesson study berbasis madrasah (LSBM). Pelaksanaan 

                                                             
10 PELITA, Panduan untuk Lesson Study …, 8. 
11 PELITA, Panduan untuk Lesson Study Berbasis…, 5. 
12 Tedjawati, “Peningkatan Kompetensi Guru …, 485. 
13 Ibid.,487. 
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LSBM ini sama dengan lesson study yang dilaksanakan di 

sekolah (LSBS) yaitu 

diikuti oleh semua guru mata pelajaran dan berlangsung di 

sekolah. Tujuan pelaksanaannya adalah mereformasi 

budaya sekolah, mengembangkan dokumen kurikulum, 

dan meningkatkan kapasitas guru.14 

 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantul Kota mulai 

melaksanakan LSBM pada 17 Juli 2010 dengan tetap 

melanjutkan LSBMGMP bersama-sama dengan MTs lain dan 

SMP. Dengan LSBM ini penyelenggaraan lesson study sangat 

terbuka bagi semua guru mata pelajaran.15 Madrasah lain yang 

menyelenggarakan LSBM adalah MTsN Pundong (MTsN 5 

Bantul) dan MTsN Gondowulung (MTsN 1 Bantul). 

Diharapkan dengan pelaksanaan lesson study yang kontinyu 

akan terwujud komunitas belajar (learning community) melalui 

pilar-pilarnya, yaitu pembelajaran kolaboratif; hubungan 

kolegial guru; dan peran orangtua, masyarakat serta 

pemerintah.16 

Pelaksanaan lesson study sejak tahun 2006 di MTs 

Kabupaten Bantul menimbulkan suatu pertanyaan mengenai 

pencapaian learning community. Meskipun MTs di Kabupaten 

Bantul telah lama menyelenggarakan lesson study, masih 

terdapat kelemahan-kelemahan yang menghambat tercapainya 

learning community. Pertama, masih terdapat guru yang belum 

dapat menerapkan pembelajaran kolaboratif yang sebenarnya. 

Mereka masih mempraktikkan pembelajaran kooperatif yang 

berorientasi pada hasil pembelajaran, bukan proses 

pembelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran melalui 

                                                             
14PELITA, Panduan untuk Lesson Study Berbasis,  53. 
15 Norimichi Toyomanee, “Apa dan Bagaimana Lesson Study?”Paper 

dipresentasikan dalam acara SeminarLesson di Balai Diklat Keagamaan 
Semarang, 21 Desember 2010, 2. 

16 Masaaki Sato, Dialog dan Kolaborasi di Sekolah Menengah 

Pertama: Praktek Learning Community (Jakarta: JICA-Kemendikbud-
Kemenag, 2012),  24. 



7 

 
pola interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan 

siswa dengan sumber belajar sulit tercapai. Demikian pula, di 

antara siswa belum terjadi saling belajar dan membelajarkan. 

Peran kelompok belum optimal karena hasil kerja masih 

sebagai tujuan utama.17Siswa dapat mencapai kemampuan 

yang diharapkan bila lingkungan mendukung. Dengan 

demikian upaya guru melaksanakan pembelajaran yang 

kolaboratif sangat bermanfaat bagi siswa untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran kolaboratif dengan 

melibatkan unsur siswa dan guru dalam pembelajaran 

diistilahkan oleh Sutrisno sebagai a double movement (gerakan 

ganda). Gerakan ganda dalam pembelajaran adalah terjadi 

gerakan dari guru ke siswa dan gerakan siswa ke guru bahkan 

gerakan di antara siswa.18 Dengan gerakan ganda ini tidak 

hanya terjadi percepatan pencapaian kompetensi siswa, juga 

terjadi pembelajaran yang mengaktifkan dan mendorong sikap 

kritis serta kreatif.  

Hambatan tegaknya pilar pembelajaran kolaboratif dari 

pihak guru adalah kesulitan memberikan tugas-tugas yang 

menantang kepada siswa selama pembelajaran. Tugas-tugas 

menantang memberikan motivasi tinggi bagi siswa yang 

pandai untuk belajar. Sangat tepat yang dikatakan oleh Sato19 

bahwa knowledge dan how to transfer merupakan dua hal yang 

saling berhubungan ibarat roda sepeda dengan rantai, yang 

hendaknya dimiliki oleh guru. Sutrisno20 berpendapat bahwa 

kita harus memastikan ketersediaan guru yang kompeten. Guru 

yang kurang kompeten dapat ditingkatkan melalui kegiatan 

guru yang menyediakan kesempatan guru untuk saling belajar 

dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok guru.  

                                                             
17 Sato, Dialog dan Kolaborasi di Sekolah, 80. 
18 Sutrisno, Pendidikan Islam yang Menghidupkan: Studi Kritis 

terhadap Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman, cet. ke-2 

(Yogyakarta:Kota Kembang, 2008), 68. 
19 Sato, Dialog dan Kolaborasi di Sekolah, 3. 
20 Sutrisno, Antologi Pendidikan Islam, 134. 
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Kedua, seharusnya hubungan kolegial guru dibangun 

dengan baik pada semua tahap lesson study (plan-do-see). 

Kenyataannya masih terdapat guru-guru yang belum 

sepenuhnya terlibat aktif, mereka sekedar ikut namun belum 

memberikan kontribusi dalam penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), kurang bersungguh-sungguh 

melakukan pengamatan ketika open class, dan kurang aktif 

memberikan refleksi pembelajaran yang bermakna bagi 

perbaikan pembelajaran yang diamati.  

Ketiga, partisipasi orangtua, masyarakat, dan pemerintah 

masih belum optimal dalam pelaksanaan lesson study. Padahal, 

peran mereka sangat besar sebagai bentuk komunikasi 

madrasah dengan pihak luar. Jika mereka terlibat aktif, maka 

mereka dapat memberikan sumbangsih perbaikan dalam 

berbagai bentuk, khususnya bagi perbaikan pembelajaran.   

Selain ketiga hal di atas, terkait dengan pembelajaran 

kolaboratif yang belum sepenuhnya sesuai harapan, masih 

terdapat keraguan tentang terwujudnya pendidikan karakter 

dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai sikap kepribadian dan 

sosial masih perlu dikembangkan dengan melaksanakan 

kegiatan bersama. Huda menegaskan bahwa 

belajar kolaboratif berpengaruh signifikan terhadap 

keterampilan akademik dan sosial siswa. Belajar kelompok 

(tim) membantu pengembangan keterampilansosial seperti 

komunikasi, presentasi, pemecahan masalah, kepemimpinan, 

delegasi, dan organisasi.21 

Hal ini sejalan dengan pendapat Lewis22 bahwa karakter 

yang dapat  dikembangkan melalui  lesson study adalah 

friendship, cooperation, responsibility, doing one’s best, 

trusting others, being considerate, and kind to others. Lebih 

lanjut, Rahman menegaskan bahwa pendidikan merupakan 

                                                             
21 Miftahul Huda, Cooperative Learning: Metode, Teknik, Struktur dan 

Model Penerapan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 328. 
22 Chaterine Lewis dan Ineko Tsuchida. “The Basics in Japan: The 

Three C’s,” Educational Leadership, (March 1998): 32-33. 
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proses untuk menghasilkan ilmuwan yang memiliki sikap-

sikap ilmuwan seperti kritis, kreatif, dinamis, inovatif, 

progresif, adil, jujur, dan sebagainya.23 Dengan 

demikian,lesson study dapat membentuk dan meningkatkan 

karakter siswa, antara lain kerjasama, tanggungjawab, 

kompetitif, menghargai orang lain, toleransi, dan menghargai 

orang lain, dan sikap-sikap ilmiah. 

Karakter memiliki peran penting dan strategis dalam 

upaya perwujudan tujuan pendidikan khususnya dan tujuan 

kehidupan ini. Maksudin berpendapat bahwa 

karakter merupakan pondasi yang kukuh untuk 

menciptakan hubungan: (1) manusia dengan Allah SWT; 

(2) manusia dengan alam; (3) manusia dengan manusia; 

dan (4) manusia dengan kehidupan dirinya dunia-

akhirat.24 

 

Pembelajaran kolaboratif tentu tidak sekedar merupakan 

aktivitas untuk mencapai kompetensi individu, terlebih dari itu 

pembentukan karakter yang dikembangkan akan dapat 

mempercepat dan mendukung siswa lebih menjadi manusia 

yang memiliki komunikasi lebih harmonis terhadap Sang 

Pencipta, sesama manusia, dan alam sekitarnya.  

Lesson study diharapkan dapat mempercepat reformasi di 

madrasah melalui learning community yang berpilar pada 

pembelajaran kolaboratif; hubungan kolegial guru; dan 

partisipasi masyarakat, orangtua, dan pemerintah.25 Learning 

community adalah masyarakat belajar di madrasah yang di 

dalamnya berlangsung proses belajar membelajarkan siswa-

siswa, guru-siswa, guru-guru, guru-administrator (kepala 

madrasah dan staf), dan madrasah-masyarakat. Visi learning 

                                                             
23Sutrisno, Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode, Epistemologi, 

dan Sistem Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 170. 
24 Maksudin, Pendidikan Karakter Non-Dikotomik, (Yogyakarta: 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Bekerjasama dengan Pustaka 

Pelajar, 2013), 6. 
25 Manabu Sato, “Tantangan yang Harus Dihadapi Sekolah,” dalam 

Dokumen Counterpart Training Lesson Study (Tokyo: JICA, 2010), 2. 
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community yaitu siswa saling belajar, para guru saling belajar 

sebagai ahli, orangtua dan masyarakat berpartisipasi, 

bekerjasama, dan belajar bersama. 

Madrasah berperan sangat strategis. Jumlah MTs pada 

tahun 2017 adalah 17.563 madrasah26 dengan jumlah siswa 

3.160.685 orang.27 Jumlah siswa madrasah kurang lebih 

sepertiga jumlah siswa SMP. Jumlah SMP 37.023 sekolah 

dengan jumlah siswa 10.040.277 orang.28 Peningkatan kualitas 

madrasah tsanawiyah secara keseluruhan berarti upaya 

mencapai tujuan nasional pendidikan sebagian besar generasi 

penerus. Namun, kualitas madrasah secara umum masih 

rendah jika dibandingkan dengan sekolah. Arif mensinyalir 

bahwa madrasah terpinggirkan karena umumnya terlambat 

dalam merespons modernisasi dibandingkan dengan sekolah.29 

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemenuhan tujuan 

besar menguasai prinsip dasar semua bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi sebagai modal dalam masyarakat globalisasi.30 

Pembelajaran berhasil jika dilakukan dengan mengedepankan 

pembelajaran yang berorientasi pada kualitas.  

Lembaga pendidikan Islam dewasa ini diharapkan 

mempersiapkan siswa yang nantinya berintegrasi dengan 

masyarakat yang berasal dari berbagai macam latar belakang 

                                                             
26http://data.kemenag.go.id/pendidikan/lembaga, diakses 31 Juli 2018. 
27https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14%2000:00:00/1836/juml

ah-sekolah-guru-dan-murid-madrasah-tsanawiyah-mts-di-bawah-
kementrian-agama-menurut-provinsi-tahun-ajaran-2011-2012-2015-

2016.html, diakses 31 Juli 2018.  
28 publikasi.data.kemendikbud.go.id, diakses 31 Juli 2018. 
29Mahmud Arif, “Sketsa Sejarah, Geliat, dan Dinamika Peran 

Madrasah dalam Merespons Tantangan Pendidikan Islam: Dilema madrasah 
dalam kancah pendidikan dan peran kontributif  madrasah berbasis 

pesantren (MBP),” dalam Nizar Ali dan Sumedi, Antologi Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Puslitbang, 2012),  147.  
30 Abdul Munir Mulkhan, “Membangun Madrasah Unggulan, 

Mungkinkah?”, dalam Revitalisasi Madrasah, cet. ke-1 (Jakarta: Puslitbang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen 
Agama RI, 2006), 52. 

http://data.kemenag.go.id/pendidikan/lembaga
https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14%2000:00:00/1836/jumlah-sekolah-guru-dan-murid-madrasah-tsanawiyah-mts-di-bawah-kementrian-agama-menurut-provinsi-tahun-ajaran-2011-2012-2015-2016.html
https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14%2000:00:00/1836/jumlah-sekolah-guru-dan-murid-madrasah-tsanawiyah-mts-di-bawah-kementrian-agama-menurut-provinsi-tahun-ajaran-2011-2012-2015-2016.html
https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14%2000:00:00/1836/jumlah-sekolah-guru-dan-murid-madrasah-tsanawiyah-mts-di-bawah-kementrian-agama-menurut-provinsi-tahun-ajaran-2011-2012-2015-2016.html
https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14%2000:00:00/1836/jumlah-sekolah-guru-dan-murid-madrasah-tsanawiyah-mts-di-bawah-kementrian-agama-menurut-provinsi-tahun-ajaran-2011-2012-2015-2016.html
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budaya dan agama.31 Ditawarkan konsep pembelajaran 

multikultural yang menawarkan layanan pendidikan kualitas 

untuk semua.  

Kondisi yang diharapkan adalah mewujudkan atmosfir 

madrasah yang kondusif, terbebas dari situasi yang 

memberikan peluang adanya sekat perbedaan dan memberikan 

ruang dialog antar warga madrasah. Suyanto menegaskan 

bahwa untuk mewujudkan sekolah/madrasah yang berkualitas 

tidak semata bermula dari perbaikan pembelajaran melainkan 

dimulai dari pembentukan masyarakat yang mendukung.32 

Dalam era globalisasi ini diperlukan terobosan untuk 

mengoptimalkan terwujudnya reformasi pembelajaran di 

madrasah melalui learning community.  

 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut.  

1. Bagaimana pola learning community berkarakter yang 

telah dilaksanakan di MTs Kabupaten Bantul? 

2. Bagaimana pengembangan pola learning community 

berkarakter dalam rangka mewujudkan reformasi 

pembelajaran di MTs Kabupaten Bantul melalui lesson 

study? 

3. Bagaimana dampak penerapan pengembangan pola 

learning community berkarakter terhadap terwujudnya 

reformasi pembelajaran di MTs Kabupaten Bantul? 

 

 

 

                                                             
31 Sangkot Sirait, “Landasan Normatif Pendidikan Agama Islam 

Multikultural,” dalam Antologi Pendidkan Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: 

Idea Press, 2010), 167-168. 
32 Suyanto, “Adidaya Pendidikan Kelas Dunia,” Kedaulatan Rakyat, 

Rabu, 9 Januari 2013. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini 

sebagai berikut.  

a. Mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan pola 

learning community berkarakter di MTs Kabupaten 

Bantul. 

b. Menemukan pengembangan pola learning community 

berkarakter melalui lesson study dalam rangka 

mewujudkan reformasi pembelajaran di MTs 

Kabupaten Bantul. 

c. Menemukan dampak penerapan pengembangan pola 

learning community berkarakter terhadap terwujudnya 

reformasi pembelajaran di MTs Kabupaten Bantul. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan 

teori dan praktik. 

a. Pengembangan teori 

Kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut.  

1) Menerapkan dan mengembangkan metodologi 

penelitian R & D; dan teori tentang learning 

community berkarakter di madrasah. 

2) Menjadi masukan bagi pimpinan lembaga 

kediklatan untuk menerapkan pola pengembangan 

learning community berkarakter melalui diklat yang 

sesuai.  

3) Memberikan wawasan alternatif pengembangan 

kegiatan guru untuk mewujudkan reformasi 

pembelajaran melalui learning community 

berkarakter melalui kegiatan lesson study yang lebih 

menarik bagi guru.  
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b. Praktik 

Kegunaan praktik hasil penelitian ini sebagai berikut. 

1) Mengungkap pola learning community berkarakter 

di MTs Kabupaten Bantul. 

2) Menemukan pola pengembangan learning 

community berkarakter untuk mewujudkan 

reformasi pembelajaran di MTs melalui kegiatan 

yang telah biasa dilakukan. 

 

D. Kajian Pustaka  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 

penelitian ini. Delfaleny telah melakukan penelitian tentang 

learning community dalam tesisnya.33 Pendekatan penelitian 

ini adalah kualitatif, jenis penelitian deskriptif dengan desain 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bersifat kolaboratif, yaitu 

peneliti bekerja sama dengan seorang guru membuat rencana 

pembelajaran, observasi, dan melakukan refleksi. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam tiga siklus dengan mengikuti tahap-tahap 

perencanaan tindakan, implementasi tindakan, dan 

refleksi.Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi learning 

community efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara 

siswa dan meningkatkan motivasi siswa dalam berbicara, 

partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, dan bekerjasama. 

Disertasi ini berbeda dengan penelitian di atas dalam hal (1) 

batasan konsep learning community dan (2) metode penelitian. 

Pertama, konsep learning community yang dilakukan oleh 

Delfaleny disebut sebagai strategi pembelajaran yang 

merupakan bagian dari contextual teaching and learning. 

Strategi ini memberikan peluang bagi siswa untuk berlatih dan 

melibatkan diri dalam pembelajaran (collaborative learning). 

Konsep learning community pada disertasi ini merupakan 

interaksi komponen pembelajaran kolaboratif ditambah dengan 

                                                             
33 Delfaleny, “Implementasi Learning Community untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas 2 MTsN Model 
Padang,”Tesis (Malang: Universitas Malang, 2008). 



14 

 
hubungan kolegial guru; dan partisipasi orangtua, masyarakat, 

dan pemerintah. Pembelajaran yang diamati dalam penelitian 

disertasi tidak hanya mata pelajaran Bahasa Inggris, melainkan 

semua mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan MTs. 

Kedua, terkait dengan metode penelitian, desain penelitian 

yang telah dilakukan adalah PTK mata pelajaran Bahasa 

Inggris yang berlangsung dalam tiga siklus. Penelitian disertasi 

ini bukan PTK, sehingga pengamatan obyek tidak terbatas 

pada kelas yang sama dan mata pelajaran yang sama.  

Utari telah melakukan penelitian tentang learning 

community. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

persepsi siswa dan guru tentang iklim sekolah mereka dan 

bagaimana kepala sekolah berusaha untuk mengembangkan 

iklim sekolah dalam perspektif learning community.34 

Perbedaan penelitian disertasi ini dengan penelitian di atas 

adalah pada tujuan penelitian. Penelitian di atas bertujuan 

untuk mengetahui persepsi siswa dan guru tentang iklim 

sekolah mereka dalam perspektif learning community dan 

upaya kepala sekolah berusaha untuk mengembangkan iklim 

sekolah dalam perspektif learning community. Sedangkan 

tujuan penelitian disertasi ini adalah menyelidiki secara cermat 

proses learning community dengan segala persiapan dan 

dinamika yang terjadi di madrasah tsanawiyah di Kabupaten 

Bantul, meliputi pembelajaran kolaboratif; hubungan kolegial 

guru; dan partisipasi orangtua, masyarakat, dan pemerintah 

dalam kegiatan madrasah. 

Luviya telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menemukan cara alternatif mempelajari Pendidikan Agama 

Islam (PAI) yang kondusif dengan suasana yang cenderung 

rekreatif sehingga memotivasi siswa untuk mengembangkan 

                                                             
34 Rahmania Utari, “Pembentukan Iklim Sekolah pada RSBI (Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional) dalam Kerangka Learning Community” 

(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, tt), diakses 24 Juli 2013, 

http://www.staff. uny.ac.id/ sites / default/files/  penelitian/ Priadi%  
20Surya,%  20S.Pd.%20M.Pd./Document1. pdf. 
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potensi dan kreativitasnya dalam belajar.35Penelitian ini 

merupakan PTK jenis kolaboratif partisipatoris. Kesimpulan 

penelitian ini adalah penerapan pembelajaran kontekstual 

dengan teknik learning community dapat meningkatkan 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Penelitian di atas 

berbeda dengan penelitian disertasi ini. Pada penelitian di atas, 

learning community merupakan teknik belajar yang diterapkan 

pada tahap tindakan PTK untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, learning community 

merupakan bangunan yang menaungi segenap kegiatan stake 

holders madrasah yang berbasis lesson study dengan 

mengamati keberlangsungan pembelajaran kolaboratif; 

hubungan kesejawatan guru; dan partisipasi orangtua, 

masyarakat, dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Supahar telah melakukan penelitian yang bertujuan 

memaparkan tentang konsep dasar team teaching dan tahapan-

tahapannya dalam pembelajaran sebagai upaya membangun 

learning community.36 Penelitian ini menggunakan team 

teaching sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan yang berorientasi terwujudnya learning community 

yaitu mencapai prestasi siswa dan membangun kebersamaan 

guru agar dapat saling belajar melalui kolaborasi 2 (dua) atau 

lebih guru ketika melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan 

refleksi pembelajaran. Perbedaan penelitian disertasi ini 

dengan penelitian di atas adalah pada keluasan fokus 

pengamatan learning community. Penelitian di atas hanya 

                                                             
35 Konita Luviya, “Penerapan Pembelajaran Kontekstual dengan 

Teknik Learning Community untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di SDN Gadang 1 Malang,” 
(Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), diakses 

25 Juli 2013, http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=05110045.  
36 Supahar, “Team Teaching: Sebuah Strategi untuk Membangun 

Learning Community,” Makalah (Yogyakarta:FMIPA Universitas Negeri 

Yogyakarta), diakses 25 Juli 2013. 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Supahar,%20Drs.,M.Si./B_ 
Pend_Fis_Supahar2. pdf. 

http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=05110045
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Supahar,%20Drs.,M.Si./B_%20Pend_Fis_Supahar2.%20pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Supahar,%20Drs.,M.Si./B_%20Pend_Fis_Supahar2.%20pdf
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mengamati kolaborasi guru dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran. Dalam 

penelitian disertasi dilakukan pengamatan terhadap kolaborasi 

guru ketika melaksanakan lesson study membentuk learning 

community seperti pada makalah di atas, di samping 

pembelajaran kolaboratif; dan partisipasi orangtua, 

masyarakat, dan pemerintah. Pembelajaran yang diamati tidak 

hanya ketika berlangsungnya lesson study, melainkan juga 

pembelajaran di luar lesson study. Perbedaan yang lain, 

peneliti di atas menggunakan istilah team teaching untuk 

menggambarkan proses lesson study guru. Persamaan kedua 

penelitian adalah terdapat kesepakatan bahwa dengan learning 

community dapat meningkatkan dan mempercepat kesetaraan 

kualitas pembelajaran siswa. 

Basuki telah melakukan penelitian tentang learning 

society.37 Penelitian ini dijadikan kajian pustaka karena 

terdapat kata kunci yang memiliki makna hampir sama dengan 

learning community, yaitu learning society. Learning society 

yang dimaksudkan dalam penelitian di atas adalah kegiatan 

pendidikan yang tidak hanya terjadi di lingkungan 

sekolah/lembaga pendidikan, tetapi juga terjadi di lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Learning community dalam 

penelitian ini adalah pelibatan komponen madrasah (internal 

dan eksternal) dalam pembelajaran di madrasah. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian disertasi. Selain penggunaan istilah 

learning society juga penetapan jenis penelitiannya. Penelitian 

di atas menggunakan jenis pendekatan multi-case studies, yaitu 

penelitian di beberapa tempat yang berbeda situasi untuk 

dilakukan perbandingan. Jenis penelitian disertasi ini adalah 

studi kasus pada beberapa madrasah di Kabupaten Bantul lalu 

                                                             
37 Basuki, “Peran Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri dalam 

Pengembangan Learning Society: Studi Multi Kasus di Pasuruan, Malang, 

dan Ponorogo,”Disertasi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), diakses 25 

Juli 2013. http://pasca.sunan-ampel.ac.id/wp-content/ uploads/ 2011/09 
/Ringkasan-basuki.pdf. 
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dilakukan pengamatan terwujudnya learning community di 

madrasah. 

Telah dilakukan penelitian lesson study di madrasah 

tsanawiyah Bantul Kota. Futaqi dalam penelitiannya 

mengamati guru SKI.38 Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dalam hal 

permasalahan penelitiannya. Futaqi memfokuskan pada 

pelaksanaan dan implikasi lesson study guru SKI di MTsN 

Bantul Kota. Peneliti mengamati kegiatan lesson study sebagai 

salah satu pilar learning community dalam cakupan kegiatan 

pengamatan pelaksanaan lesson study yang tidak terbatas pada 

satu madrasah, namun dalam lingkup kelompok madrasah 

bersama-sama dengan sekolah di kelompok homebase. 

Penelitian tentang lesson study di madrasah tsanawiyah 

juga telah dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan mengajar guru, pembelajaran siswa, dan 

ketercapaian tujuan pembelajaran melalui lesson study.39 Hasil 

yang diperoleh adalah pelaksanaan lesson study memberikan 

pengaruh positif bagi peningkatan keterampilan mengajar 

guru. Penelitian ini berbeda dengan disertasi ini yang bertujuan 

untuk mengetahui pola learning community di madrasah 

tsanawiyah Kabupaten Bantul berdasarkan pada pelaksanaan 

lesson study. 

Rangkuman kajian pustaka yang terkait dengan penelitian 

disertasi ini terdapat pada Lampiran 1.  

 

 

 

                                                             
38 Sauqi Futaqi, “Penerapan Lesson Study dalan Peningkatan 

Profesionalitas Guru SKI di MTsN Bantul Kota”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga, 2012), diakses 19 Januari 2014. http://digilib.uin-
suka.ac.id/10241/.  

39M. Effendi, “Penerapan Lesson Study dalam Meningkatkan 

Kemampuan Mengajar Guru Bahasa Inggris pada MTsN Model Sorong, 

JIEP Journal of Islamic Education Policy Program Pascasarjana IAIN 
Manado, vol. 1, no. 2 (2016): 1-2. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/10241/
http://digilib.uin-suka.ac.id/10241/
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E. Kerangka Teori 

1. Reformasi Pembelajaran di Madrasah 

Reformasi berasal dari kata reformation (Bahasa 

Inggris)dengan akar kata re dan formation. Re berarti 

kembali dan formation berarti pembentukan. Arti reformasi 

secara bahasa adalah pembentukan kembali, memperbaiki, 

atau memperbarui.40 Reformasi diartikan sebagai perubahan 

secara drastis untuk perbaikan.41 Makna lain yang lebih 

luas, reformasi adalah the act or process of improving 

something or someone by removing or correcting faults, 

problem, etc.42 Dengan demikian, secara bahasa, reformasi 

adalah perubahan dengan cara membentuk hal baru dari 

sesuatu yang telah ada dengan tujuan memperbaiki obyek 

yang direformasi pada bagian-bagian tertentu. Reformasi 

tidak harus meliputi semua hal yang terdapat dalam objek 

dan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan 

kebutuhan.  

Istilah reformasi berbeda dengan revolusi. Reformasi 

tidak melibatkan unsur kekerasan. Reformasi dijalankan 

secara lebih sistematis, terprogram, dan manusiawi.43 

Reformasi juga tidak mengubah asal, melainkan 

mengefektifkan komponen yang terdapat dalam suatu 

sistem. Reformasi berarti perubahan dengan melihat 

keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk 

asal, dan berbuat lebih baik dengan menghentikan 

penyimpangan-penyimpangan dalam praktik atau 

memperkenalkan prosedur yang lebih baik.44 Dengan 

                                                             
40Team Pustaka Phoenix, Phoenix Advanced Dictionary English-

Indonesian Indonesian-English (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2008), 

290. 
41https://kbbi.web.id/reformasi, diakses 4 September 2018. 
42Miriam Webster Dictionary, Definition of Reformation, diakses 3 

Maret 2017.https://www.merriam-webster.com/dictionary/reformation.  
43 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: PT Grasindo, 

2003), 32. 
44 H.A. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan nasional 

dalam Perspektif Abad XXI (Magelang: Indonesia Tera, 1998), 16. 

https://kbbi.web.id/reformasi
https://www.merriam-webster.com/dictionary/reformation
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demikian, reformasi adalah suatu perubahan pada suatu 

sistem untuk memperbaiki penerapannya agar lebih baik, 

meliputi: penghentian terhadap adanya penyimpangan dan 

atau penawaran terhadap prosedur yang bertujuan agar 

sistem menjadi lebih baik. 

Reformasi dalam bidang pendidikan merupakan cara-

cara berpikir baru dan terobosan-terobosan baru yang 

diperkenalkan dan diciptakan untuk mengatasi 

permasalahan pendidikan pada saat ini dan di masa 

mendatang.45 Reformasi di madrasah menjadi suatu 

keharusan di tengah masyarakat yang terus berubah. 

Reformasi di madrasah dimaknai sebagai proses atau cara 

menjadikan madrasah siap menghadapi globalisasi.46 

Masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia 

tidak dapat menghindarkan diri dari kehidupan bersama 

dengan masyarakat dunia. Mereka hidup bersama secara 

kompetitif dan diharapkan damai.Siswa madrasah 

diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan 

global tersebut antara lain dengan memiliki kompetensi 

yang berdaya saing yang dilengkapi dengan akhlak mulia 

sebagai capital social (modal sosial). Sejalan dengan di 

atas, proses pendidikan yang dijalankan hendaknya mampu 

menghantarkan siswa menjadi pribadi yang utuh (jasmani 

dan rohani).47 Dengan demikian reformasi pendidikan di 

madrasah merupakan upaya untuk mempersiapkan 

kompetensi siswa dan akhlak mulia agar kompetitif di era 

globalisasi.  

                                                             
45Zamroni, “Reformasi Pendidikan dari Pondasi ke Aksi,” JPI FIAI 

Jurusan Tarbiyah  V, tahun ke-4, (Agustus 1999), diakses 3 September 
2018 https://media.neliti.com/media/publications/60837-ID-reformasi-

pendidikan-dari-pondasi-ke-aks.pdf, 30. 
46 Sutrisno, Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan 

Islam:Membentuk Insan Kamil yang Sukses dan Berkualitas (Yogyakarta: 

Fadilatama, 2011), 64. 
47 Sudarwan Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 65. 

https://media.neliti.com/media/publications/60837-ID-reformasi-pendidikan-dari-pondasi-ke-aks.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/60837-ID-reformasi-pendidikan-dari-pondasi-ke-aks.pdf
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Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di 

dalam kelas yang terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti, 

dan penutup.48 Ketiga kegiatan tersebut tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lain. Reformasi pembelajaran 

merupakan inti dari pembaruan sekolah (school reform) 

yang menginginkan adanya perbaikan kualitas 

pembelajaran yang lebih baik dalam ketiga fase 

pembelajaran untuk meningkatkan kecakapan siswa, 

motivasi diri, dan konsep diri yang lebih tinggi sesuai 

dengan tuntutan kemajuan global. 

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) aspek pembaruan.  

(1) Pembaruan dalam pendekatan pembelajaran, yang 

menyangkut esensi, materi, dan metode pembelajaran. 

(2) Pemanfaatan teknologi informasi/komunikasi untuk 

menunjang tercapainya pembaruan strategi dan teknik 

pembelajaran.49 

 

Berkaitan dengan pembaruan dalam pendekatan 

pembelajaran, pembelajaran reformasi dapat dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional disajikan dalam Tabel 

I.1.50 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lampiran Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta: Kemendikbud, 

2016), 11-12. 
49Ace Suryadi, “Reformasi Sistem Pembelajaran”, diakses 10 Januari 

2013. 

http://directory.umm.ac.id/tik/ace_suryadi_reformasi_pembelajaran.pdf., 4. 
50Ibid., 4.  

http://directory.umm.ac.id/tik/ace_suryadi_reformasi_pembelajaran.pdf
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Tabel I.1 

Perbandingan Konvensional Pembelajaran Reformasi 

dan Pembelajaran Konvensional 

 

Pembelajaran Reformasi Pembelajaran Konvensional 

Siswa aktif melakukan 

eksplorasi 

Di bawah pengendalian ketat 

guru 

Model interaktif 
Pengajaran instruksional 

searah 

Rentang yang luas, materi 

otentik, dan pendekatan 

multidisplin 

Instruksi pendek pada subyek 

tunggal 

Kegiatan kolaboratif Kegiatan individual 

Guru sebagai fasilitator 

belajar 

Guru sebagai sumber 

pengetahuan 

Pengelompokan heterogen 

atau berubah-ubah sesuai 

keperluan 

Pengelompokan menurut 

kemampuan 

Evaluasi berbasis kinerja Evaluasi penguasaan materi 

 

Secara umum pembelajaran konvensional tidak 

interaktif karena kurang mengajak siswa terlibat aktif  

berpikir dan menemukan; dan pembelajaran didominasi 

guru. Sutrisno menegaskan bahwa guru wajib 

mengusahakan kondisi dan situasi yang memungkinkan 

siswa mengadakan dialog secara langsung baik dengan guru 

maupun teman-temannya.51 Dalam pembelajaran 

konvensional, guru mengusahakan semua yang 

direncanakan dalam perencanaan pembelajaran dapat 

ditransfer kepada siswa sesuai waktu yang direncanakan 

dengan guru sebagai sumber informasi. Fokus siswa adalah 

menghapalkan penjelasan guru sebagai persiapan evaluasi 

di akhir pembelajaran. Cakupan materi pelajaran kurang 

dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga siswa kurang 

diberikan kesempatan untuk memikirkan hal-hal 

kontekstual terkait dengan diri dan kehidupannya sehari-

hari. Siswa berupaya menghapal tanpa memahami konsep 

                                                             
51 Sutrisno, Revolusi Pendidikan di Indonesia: Membedah Metode dan 

Teknik Pendidikan Berbasis Kompetensi (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2005), 136. 
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secara benar dan akibatnya pemahaman siswa hanya 

dangkal. Deskripsi pembelajaran di atas disebut 

pembelajaran konvensional yang membosankan dan tidak 

bermanfaat karena siswa hanya duduk diam dan tidak 

memahami tujuan dari belajar.52 Rahman dalam Sutrisno 

menawarkan resep pembaruan di bidang pendidikan Islam 

yaitu metode memahami dan menganalisis sebagai 

pengganti metode menghafal pelajaran.53 

Tujuan reformasi pembelajaran adalah 

memperbaiki cara-cara belajar di sekolah/madrasah 

agar anak-anak lebih cerdas, lebih kreatif, lebih kritis, 

dan lebih bijaksana dalam berpikir dan bertindak ....54 

Selanjutnya dengan reformasi, kita memiliki 

pengharapan akan anak-anak didik kita yang akan lebih 

mampu mengenali dirinya, dan mengembangkan 

karakter dan pribadinya secara mandiri (self concept); 

serta lebih mampu mengembangkan kemampuan 

intelektualnya dalam konteks kekinian yang dinamis 

dan progresif, sehingga akan mampu survive bahkan 

leading dalam persaingan.55 

 

Sejalan dengan di atas, Zamroni menyampaikan tujuan 

reformasi pembelajaran adalah dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional.56Tujuan pendidikan nasional 

adalah  

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

                                                             
52 PELITA, Panduan untuk Peningkatan Proses Belajar dan Mengajar 

( Jakarta: International Development Center of Japan, 2009), 1. 
53 Sutrisno, Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode, 167. 
54 Suryadi, Reformasi Sistem Pembelajaran,12. 
55Ibid., 12. 
56 Zamroni, Reformasi Pendidikan dari Pondasi ke Aksi. JPI FIAI 

Jurusan Tarbiyah V, tahun ke-4(Agustus 1999). Diakses 3 September 2018 

https://media.neliti.com/media/publications/60837-ID-reformasi-
pendidikan-dari-pondasi-ke-aks.pdf, 29. 

https://media.neliti.com/media/publications/60837-ID-reformasi-pendidikan-dari-pondasi-ke-aks.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/60837-ID-reformasi-pendidikan-dari-pondasi-ke-aks.pdf
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Dengan demikian, tujuan reformasi pembelajaran 

adalah memperbaiki pembelajaran agar siswa dapat 

mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan bagi kiprah mereka di masyarakat. Tujuan ini 

dapat dicapai oleh guru yang memiliki kompetensi lengkap 

dalam penguasaan materi, kurikulum, dan penyampaian.  

Selanjutnya, dukungan terhadap terwujudnya reformasi 

pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan 

pembelajaran di kelas semata, melainkan adanya dukungan 

dari sekolah dan pemerintah. Pembelajaran berlangsung di 

kelas, namun keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tidak 

hanya tergantung pada kemampuan guru dan interaksi yang 

terjadi di dalamnya saja namun juga dipengaruhi oleh 

atmosfir madrasah dan yang lebih luas lagi adalah 

masyarakat dan pemerintah. Sutrisno menegaskan bahwa 

pembaruan madrasah terkait erat  dengan berbagai faktor, 

yaitu pengelola, sumber daya kependidikan, sarana dan 

prasarana, kurikulum, lingkungan, dan 

sebagainya.57Pertama, pengelola madrasah adalah pihak-

pihak yang mengurusi madrasah manajemen dan keuangan 

madrasah seperti kepalamadrasah, komite madrasah, dan 

pejabat kemenag yang menangani pendidikan madrasah. 

Kedua, sumber daya kependidikan adalah pihak-pihak yang 

terlibat langsung dalam proses pendidikan siswa di 

madrasah yaitu siswa, guru, laboran, dan pustakawan. 

Mereka melakukan interaksi satu dengan yang lain atau 

bersama-sama. Ketiga, sarana dan prasarana bersifat 

melengkapi pembelajaran. Keberadaannya dapat disiasati 

oleh ketersediaan anggaran dan kelihaian guru 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 

Keempat, kurikulum adalah tujuan, materi, metode, dan 

evaluasi pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman. 

Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang memenuhi 

                                                             
57 Sutrisno, Pembaharuan dan Pengembangan .Pendidikan 

Islam:Membentuk Insan Kamil yang Sukses dan Berkualitas,  70. 
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harapan masyarakat sebagai pengguna madrasah. Muatan 

kurikulum madrasah hendaknya menyeimbangkan muatan 

ilmu agama dengan ilmu umum. Keberadaan kurikulum 

secara garis besar telah diatur oleh negara, namun secara 

praktis operasional disusun oleh setiap madrasah dengan 

memperhatikan kekuatan sumber daya dan kebutuhan. 

Kelima, lingkungan memberikan pengaruh terhadap 

terjadinya reformasi pembelajaran. Peranan masyarakat 

profesional dapat memberikan kontribusi bagi penetapan 

tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan lain-lain. 

Dengan demikian  reformasi pembelajaran dimulai dari 

level kelas (tempat pembelajaran berlangsung). Selanjutnya, 

kelas sebagai  bagian dari sekolah/madrasahmemiliki 

kebijakan dan aturan melaksanakan fungsi mencerdaskan 

bangsa. Keberadaan sekolah/madrasah  sangat tergantung 

kepada kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 

Kepentingan  pihak-pihak  eskternal dalam reformasi 

pembelajaran dalam arti luas adalah memperoleh lulusan 

berkualitas. Pihak ini memberikan kontribusi pemikiran dan 

menggantungkan harapan agar sekolah dapat berperan 

menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang bermanfaat di 

masyarakat. Sebagai imbangannya, pihak eksternal dari 

kalangan pemilik modal  bersedia memberikan modal besar 

kepada sekolah/madrasah untuk menyesuaikan dengan 

kemajuan zaman atau riset bagi pengembangan pendidikan. 

Hubungan yang saling melengkapi dan harmonis  antara  

kelas, sekolah/madrasah, serta pihak-pihak eksternal ini 

akan mewujudkan reformasi pembelajaran  seperti pada 

Gambar I.1.58 

 

 

 

                                                             
58 Sutrisno, Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan 

Islam:Membentuk Insan Kamil yang Sukses dan Berkualitas, 13. 
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Gambar I.1. 

Reformasi Pembelajaran 

 
Tingkat Pemerintah Pusat 

dan Daerah 

- Dukungan perubahan 

- Pendelegasian wewenang 

(termasuk peraturan yang 

kondusif) 

- Sistem assessment yang 

kompatibel 

- Dukungan sumber daya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian untuk mewujudkan reformasi 

pembelajaran memerlukan dukungan dari semua pihak yang 

terlibat, yaitu guru, kepala sekolah, pejabat pendidikan, 

orangtua, dan masyarakat.  

Madrasah adalah sekolah yang memiliki ciri khusus 

keagamaan Islam sehingga menjadi tumpuan harapan 

pemenuhan kebutuhan spiritual dan duniawi. Posisi yang 

strategis sekaligus dilematik. Dipandang strategis, jika 

TingkatMadrasah 

- Tujuan yang jelas 

- Kultur yang menunjang 

- Dukungan sumber daya 

- Profesionalisasi guru 

Tingkat Kelas 

- ekspolarasi siswa 

- model instruksi interaktif 

- tugas-tugas otentik,menantang, 

dan multidiplin 

- pembelajaran kolaboratif 

- guru sebagai fasilitator 

- pengelompokkan heterogen 

dari segi umur, latar belakang, 

dan kemampuan  

- penilaian berdasarkan kinerja 

 

Eksternal 

Politisi, industriawan, 

tokoh, asosiasi, 

orangtuasiswa, dan 

masyarakat umum 

dapat memberikan 

kontribusi, tuntutan, 

dorongan, kritik, 

bahkan partisipasi 

dalam perencanaan 

desain dan 

pengambilan 

keputusan 
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madrasah dapat mewujudkan harapan ini maka madrasah 

menjadi pilihan masyarakat. Dipandang dilematik karena 

pemenuhan harapan di atas adalah sesuatu yang sulit namun 

(sebenarnya) dapat dilakukan. Dewasa ini masih terdapat 

dikotomi asumsi antara islamic studies dengan ilmu umum. 

Ilmu umum dipandang sebagai ilmu sekuler yang dalam 

banyak hal bertentangan dengan ajaran Islam, sementara 

islamic studies dipandang sebagai ilmu yang memiliki 

kedudukan yang lebih mulia.59 Padahal seharusnya islamic 

studies adalah gugus ilmu keagamaan yang menuntun 

perikehidupan individu dan sosial agar sesuai dengan 

syari’at dan ilmu umum diharapkan menjadi solusi bagi 

pelaksanaan kehidupan yang secara teknis tidak 

terpecahkan melalui ilmu agama. Sejarah telah mencatat, 

kaum muslim telah pernah mencapai peradaban dan 

kebudayaan yang sangat tinggi dalam bentuk penelitian 

ilmiah dan pemikiran kritis. Hal ini sebagai bukti bahwa 

belajar ilmu umum tidak menyebabkan kekafiran,  belajar 

ilmu agama tidak akan menjauhkan umat Islam dari 

kehidupannya.60 Rahman dalam Sutrisno menegaskan 

perlunya mengintegrasikan sistem pendidikan agama dan 

sistem pendidikan sekuler sebagai salah satu upaya 

pembaruan pendidikan umat Islam.61 

Kualitas madrasah belum sesuai harapan. Telah 

dilakukan beberapa kali upaya melalui proyek peningkatan 

madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Bentuk 

upaya tersebut adalah pemberian bantuan fasilitas 

penambahan ruang belajar, bantuan pembangunan 

perpustakaan madrasah, bantuan rehabilitasi madrasah, 

peningkatan sumber daya guru dan non guru melalui 

                                                             
59 Abdul Munir Mulkhan, “Membangun Madrasah Unggulan, 

Mungkinkah?” dalam Revitalisasi Madrasah, 37. 
60 Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, Ensiklopedia Islam. 

Nasaruddin Umar dan Ali Nurdin (ed.) (Jakarta: Erlangga, 2010), 47. 
61Sutrisno, Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode, Epistemologi, 

dan Sistem Pendidikan, 167. 
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pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. Keberadaan 

madrasah masih tetap ada, dengan segala kekurangan dan 

kelebihannya.62 Dengan demikian, merupakan tantangan 

bagi para penyelenggara pendidikan dan yang terlibat di 

madrasah untuk mengupayakan agar madrasah dari waktu 

ke waktu menjadi lebih baik. 

Madrasah memerlukan reformasi agar kualitasnya 

meningkat. Upaya mencapai hasil yang lebih baik untuk 

masa depan merupakan perintah  Allah seperti terdapat 

dalam QS. al-Ḥasyr [59]: 18. 







 



 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 

yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”63 

 

Memperbaiki tidak serta merta berhasil sesuai dengan 

harapan, diperlukan proses yang intinya manusia harus 

bertakwa. Bertakwa adalah suatu strategi yang alamiah 

mengikuti sunnatullah. Jika ingin berhasil maka hendaknya  

mengikuti kinerja/prosedur yang benar baik lahir maupun 

batin. 

Reformasi pembelajaran di madrasah adalah upaya 

memperbaiki pembelajaran di madrasah meliputi ketiga 

                                                             
62 Zubaidi, “Pendidikan Islam dalam Perspektif Pendidikan,”dalam  

Abdul Kholik Ismail, dkk. (ed.) Paradigma Pendidikan Islam (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 

Semarang, 2001),  174. 
63 Departemen Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya(Semarang: PT. 

KaryaToha Putra, 2005), 799.  
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tahap pembelajaran sesuai dengan standar proses.64 

Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional 

hendaknya menyesuaikan diri dengan harapan negara untuk 

dapat mencapai tujuan sebagai sekolah di satu sisi dan 

tujuan sebagai madrasah di sisi yang lain.  

Ada dua jenis reformasi, yaitu reformasi terprogram 

dan reformasi sistemik.65 Reformasi terprogram merupakan  

tindakan memperkenalkan ide baru, metode baru, atau 

sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam 

proses agar terjadi perubahan secara mencolok 

daripada sebelumnya dengan maksud-maksud tertentu 

yang telah ditetapkan.66 

 

Selain itu terdapat reformasi sistemik yang mengatur 

dan mengontrol kewenangan dan distribusi sumber daya 

dalam sistem pendidikan secara keseluruhan.67Reformasi 

madrasah yang ideal adalah dengan merencanakan 

serangkaian program-program yang terstruktur dengan 

memperhatikan setiap bagian dari sistem pembelajaran 

dengan melibatkan segenap kekuatan dalam dan luar 

madrasah. 

Reformasi pembelajaran di madrasah yang berhasil 

ditunjukkan dengan adanya pengelolaan pembelajaran yang 

dapat mewujudkan siswa yang kompeten dalam aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pembelajaran 

yang aktif dan interaktif oleh para guru yang profesional 

                                                             
64Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri 

Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang  Standar 

Proses Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta: 
Kemendikbud, 2016).  

65 M. Zainuddin, Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan 

Manajemen Berbasis Sekolah, 33.  
66 John Martin Rich, Innovation in Education Reformers and Their 

Critics (Massachusetts: Allyn & Bacon, Inc,1988),  2. 
67 M. Zainuddin, Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan 

Manajemen Berbasis Sekolah,  34. 
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yang didukung oleh segenap sumber daya baik dari dalam 

madrasah mau pun luar madrasah. 

 

2. Pola Learning Community Berkarakter 

a. Pengertian Pola 

Pola  adalah sistem/cara kerja.68Pola (Bhs. Ing. 

pattern) adalah discernible regularity in the world or in 

a manmade design. Pattern adalah sesuatu yang teratur 

baik yang natural atau didesain oleh manusia. Pengertian 

pattern yang lain adalah a discernible coherent system 

based on the intended interrelationship of component 

parts. Pattern adalah sistem yang koheren karena 

memiliki keterkaitan antar komponen.69Dengan 

demikian, pola yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah sistem yang antar komponennya saling terkait 

dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki 

kekuasaan/wewenang/ kompetensi dalam bidang 

tertentu.  

Pengertian pola berbeda dengan model. Model 

didefinisikan sebagai a usually miniature representation 

of something, a description or analogy used to help 

visualize something that can not be directly observed ; 

dan a type or design of product.70Definisi model yang 

lain adalah 

something that a copy can be based on because it is 

an extremely good example of its type dan 

something that represents another thing, either as 

aphysical object that is usually smaller than the real 

object or as a simple description that can be used in 

calculations.71 

                                                             
68http://kbbi.web.id/pola, diakses tanggal 30 Juli 2018.  
69Meriam Webster Dictionary, Definition of Pattern, diakses 2 Maret 

2017,https://www.merriam-webster.com/dictionary/pattern.  
70Meriam Webster Dictionary, Definition of Pattern, diakses  27 

Agustus 2018. https://www.merriam-webster.com/dictionary/pattern,  
71https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/model, Meaning 

of Model in the English Dictionary, diakses 27 Agustus 2018. 

http://kbbi.web.id/pola
https://www.merriam-webster.com/dictionary/pattern
https://www.merriam-webster.com/dictionary/pattern
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/model
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Berdasarkan di atas, dalam penelitian ini lebih tepat 

menggunakan istilah pola untuk menunjukkan  adanya 

hubungan antar komponen dalam pola learning 

community yang dikaji. Pola learning communty ini 

belum merupakan suatu bentuk yang dapat ditiru karena 

masih memerlukan perbaikan agar segenap komponen 

penyusunnya dapat bekerja dengan baik dan saling 

memperkuat. 

 

b. Pola Learning Community Berkarakter 

Dalam learning community  terdapat unsur 

kebersamaan dalam  membuat dan kebersamaan dalam 

memahami yang berlangsung dalam hubungan saling 

menguntungkan di antara anggota masyarakat untuk 

mendorong individu dan kelompok. 

Learning communities are a collaborative means of 

achieving “shared creation” and “shared 

understanding,” in which mutual exchange between 

community members are encouraged to support 

individual and collective learning.72 

 

Learning community adalah suatu kolaborasi untuk 

mencapai hasil kerja bersama dan pemahaman bersama 

di mana interaksi timbal balik di antara anggota-

anggotanya tersebut didorong untuk mendukung 

pembelajaran individu dan kelompok. Sejalan dengan di 

atas, Komalasari73 dan Kurniawan74  mendefinisikan 

                                                             
72Stephanie Wooley dan Stacey Ludwig-Hardman, “Online Learning 

Communities:Vehichels for Collaboration in,” Proceedings of World 

Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and 
Telecommunications, ISBN 1-880094-40-1, 2000. 

73Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan 

Aplikasi (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 120. 
74Farizal Rohman Kurniawan, “Pola Penerapan Membangun 

Komunitas dalam Pembelajaran PKn,”Skripsi, Program Studi Pendidikan 

IPS dan Kewarganegaraan, Malang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Malang, 2-3. 
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learning community pembelajaran sebagai suatu konsep 

terciptanya masyarakat belajar di sekolah, yakni proses 

belajar membelajarkan antara guru dengan guru, guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa, dan bahkan antara 

masyarakat sekolah dengan masyarakat di luar sekolah, 

agar prestasi  belajar siswa dapat ditingkatkan. 

Dengan demikian, learning community merupakan 

suatu cara kolektif warga sekolah/madrasah bersama-

sama mengupayakan pencapaian kompetensi siswa 

dengan meningkatkan hubungan antara siswa, siswa 

dengan guru, dan sekolah/madrasah dengan pihak luar 

sekolah/madrasah (orangtua, masyarakat, dan 

pemerintah). 

Learning community sangat sesuai dengan empat 

pilar pendidikan untuk semua individu yang 

diprogramkan oleh United Nations Educational, 

Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), yaitu: 

learning to know, learning to do, learning to live 

together, and learning to be.75Individu belajar bersama 

memahami dan melakukan sesuatu untuk 

mengembangkan potensi diri yang diharapkan berguna 

bagi masyarakat dan dirinya sendiri. Tampak bahwa 

tujuan belajar memiliki dua dimensi, yaitu: 

pengembangan diri dan ke-mashlahat-an sosial. Untuk 

membentuk masyarakat yang dapat saling menghormati 

dan hidup berdampingan secara damai dapat 

dipraktikkan mulai melalui kegiatan pembelajaran di 

kelas.  

Keberhasilan pendidikan secara integral tergantung 

pada guru yang kreatif menghidupkan suasana 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan standar 

isi kurikulum; siswa yang aktif belajar; keberadaan 

                                                             
75 Jacques Delors, Report to UNESCO of the International 

Commission on Education for the Twenty-first Century (Paris: UNESCO, 
1996), 17-18. 
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komunitas guru yang profesional; dan pelibatan 

orangtua dan komunitas lain dalam masyarakat.76 

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya 

ditentukan oleh siswa dan guru, masyarakat juga 

memberikan kontribusi terhadap keberhasilan reformasi 

pembelajaran.  

Dalam kehidupan masyarakat global dewasa ini, 

kita tidak dapat menghindarkan diri dari kehidupan 

bersama-sama. Kekuatan pribadi menjadi benteng dalam 

mencegah masuknya budaya dan pengaruh buruk yang 

tidak sesuai dengan norma agama, hukum, dan 

masyarakat Indonesia. Di sisi lain, kita tidak dapat 

menghindarkan diri dari interaksi dengan orang lain 

yang beragam latar belakangnya. Pencapaian learning 

community yang diharapkan adalah meliputi penguasaan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam proses 

terbentuknya learning communitysekaligus di dalamnya 

terjadi penanaman karakter melalui tiap-tiap komponen 

learning community. Learning community berkarakter 

adalah suatu cara kolektif membantu setiap individu 

yang tidak mampu untuk dapat mencapai standar 

kemampuan tertentu dengan bantuan anggota kelompok 

tersebut dengan mengembangkan karakter bagi siapa 

saja yang terlibat pada setiap pilarnya. Learning 

communitymemiliki 3 (tiga) pilar pendukung yaitu 

pembelajaran kolaboratif;collegial mutual learning;dan 

partisipasi aktif orangtua, masyarakat, dan pemerintah. 

Ketiga komponen ini saling mengisi dan memperkuat. 

Learning community sejalan dengan teori tentang 

perlunya sinergisitas dalam unsur-unsur yang terlibat 

dalam pembelajaran untuk mewujudkan keberhasilan. Ki 

Hadjar Dewantara telah menawarkan Konsep Tri Pusat 

pendidikan.Konsep ini menegaskan bahwa guru, 

                                                             
76 Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter: Startegi Mendidik Anak 

di Zaman Global, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 266. 
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keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab dalam 

pendidikan anak. Selanjutnya, ketiga komponen tersebut 

memiliki peran strategis dalam penguatan pendidikan 

karakter.77Upaya mewujudkan siswa berkarakter tidak 

menjadi tanggungjawab guru di sekolah/madrasah 

semata; keluarga dan masyarakat hendaknya 

bekerjasama dengan guru.  

Sekolah sebagai tempat pengembangan pendidikan 

karakter yang strategis telah disampaikan oleh Thomas 

Lickona. Anak-anak belajar dalam kondisi terikat 

dengan norma-norma penting yang harus dimiliki, diberi 

kesempatan melakukan kritik terhadap nilai-nilai moral, 

dan menerapkaannya dalam situasi yang diciptakan di 

sekolah. Nilai-nilai tersebut meliputi amanah, dapat 

dipercaya (trustworthines), rasa hormat (respect), 

tanggungjawab (responsibilities), adil  (eairness), peduli 

(care), jujur (honesty), dan kewarganegaraan 

(citizenship).78 Nilai-nilai di atas sejalan dengan nilai-

nilai utama karakter yang dikembangkan sesuai dengan 

Kurikulum 2013, yaitu nilai karakter religius, nasionalis, 

mandiri, gotong royong, dan integritas.79 Berikut pokok-

pokok gagasan Lickona tentang pengembangan karakter.  

 

 

 

 

 

                                                             
77https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/08/tri-pusat-

pendidikan-guru-keluarga-dan-masyarakat. Diakses 8 Januari 2018. 
78 Muhammad Ahsani, “Studi Komparasi Pemikiran Thomas Lickona 

dan Abdullah Nashih Ulwan tentang Pendidikan Karakter Keluarga dan 

Sekolah,” Didaktika Religia, vol. 2, no. 2 (2014), 28. 
79 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kajian dan Pedoman 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK): Gerakan Penguatan Pendidikan 

Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Jakarta: 
Kemendikbud, 2016), 7-8.  

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/08/tri-pusat-pendidikan-guru-keluarga-dan-masyarakat
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/08/tri-pusat-pendidikan-guru-keluarga-dan-masyarakat
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Tabel I.2.  

Pokok-pokok Gagasan Pengembangan Karakter  

menurut Lickona80 

No. Lingkup Esensi Karakter Nilai-nilai Karakter 

1. Kepada siapa pendidikan 

karakter  
dipertanggungjawabkan 

God, based, and faith (Tuhan, 

dasar, dan kepercayaan) 

2. Bagaimana seharusnya 
manusia hidup di dunia 

Peace, virtue, dan goodness 
(perdamaian, kebaikan) 

3. Pembelajaran pendidikan 
karakter yang merupakan 

tugas utama sekolah 

Responsibility, respect (two great 
moral values) 

(pertanggungjawaban, rasa 

hormat, menghargai, nilai-nilai 

moral) 

4.  Nilai-nilai umum untuk 

mencegah konflik di 
madyarakat (universal 

values) 

Justice honesty, civility, 

democratic process, respect, truth 
(kejujuran, kesopanan, proses 

demokrasi, rasa hormat, 

kebenaran) 

5. Kandungan nilai-nilai 

demokratis (democratic 

value) 

Honesty, fairness, tolerance, 

prudence, self-discipline, 

helpfulness, compassion, 
cooperation, courage (kejujuran, 

keterbukaan, toleransi, hati-hati 

atau kebijaksanaan, keharuan, 

kerjasama, keberanian hati 

6. Karakter yang harus melekat 

dalam pribadi berkarakter 
(Person of character) 

Trustworthy, responsible, 

respectful, fair, caring, empathic, 
self-controlled, citizenship (dapat 

dipercaya, bertanggungjawab, 

hormat, keterbukaan, perhatian, 

tegas, mengontrol diri, dan 
kewarganegaraan) 

7. Indikator yang berkarakter 
baik 

Knowing the good, desiring the 
good, and doing the good 

(mengetahui kebaikan, hasrat 

yang baik, dan mengerjakan 

kebaikan) 

8. Kemampuan yang harus 

ditunjukkan oleh anak-anak 
berkarakter 

Able to judge what is right, care 

deeply about what is right, and 
then do what they believe to be 

right (mampu mengkritik apa 

yang benar, perhatian penuh 

tentang kebenaran, dan 
melakukan apa yang mereka 

percaya untuk kebenaran) 

                                                             
80Muchlas Samani dan Hariyanto,  Konsep dan Model Pendidikan 

Karakter (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011), 100-102. 
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Menurut Lickona, sikap yang diharapkan 

berkembang dari tataran pengetahuan menuju perasaan 

dan tindakan. Pembangunan pendidikan karakter 

hendaknya memiliki dasar yang kuat melalui 

pengetahuan yang cukup yang dikembangkan dengan 

rasa ingin melaksanakan dan mewujudkannya dalam 

perilaku sehari-hari.  

Keberhasilan pembentukan karakter siswa di 

sekolah tidak lepas dari peran lingkungan siswa. Mereka 

berada di sekolah dalam jumlah waktu yang lebih sedikit 

daripada di keluarga dan masyarakat. Menurut 

Bronfenbrenner dalam Teori Ekologi Perkembangan 

terdapat hubungan timbal balik antara individu dengan 

lingkungan dalam membentuk tingkah lakunya.81 

Selanjutnya, Bronfenbrenner menegaskan 

the importance of the settings and circumstances in 

which students live for understanding children’s 

behavior and establishing productive programs and 

policies to promote the development of children and 

youth.82 

Pemahaman tentang pentingnya lingkungan bagi 

perkembangan anak, digunakan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan dalam perencanaan program. 

Setiap lingkungan memberikan pengaruh yang berbeda 

tergantung dari variasi lingkungan dalam memberikan 

pengaruh terhadap pembentukan karakter. 

Berdasarkan Teori Ekologi Perkembangan terdapat 

5 (lima)  sistem lingkungan yang mempengaruhi 

perkembangan anak, yaitu mikrosistem, mesosistem, 

eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Sistem ini 

                                                             
81 Uri Bronfenbrenner, “Ecology of the Family as a Context for 

Human Development Research Perspectives,” Developmental 

Psychology22, no. 6(1986). 
82 Denise H. Daniels  dan Lee Shumow, “Child  Development and 

Classroom Teaching: a Review of the Literature and Implications for 

Educating Teachers,” Applied Developmental Psychology, no. 23 (2003), 
498.  
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menjelaskan lingkungan paling dekat menuju lingkungan 

terjauh dari anak yang membantu perkembangan anak 

dalam membentuk ciri-ciri fisik dan mental tertentu.83 

Pertama, mikrosistem adalah lingkungan yang 

paling dekat dengan anak, tempat anak berinteraksi 

secara langsung. Lingkungan mikrosistem adalah tempat 

anak tinggal (rumah), tempat anak belajar (sekolah), dan 

tempat anak bermain(lingkungan tempat tinggal). Kedua, 

mesosistem adalah kaitan antar mikrosistem. Contoh 

mesosistem  adalah lingkungan di keluarga yang 

mempengaruhi kebiasaan belajar di sekolah; prestasi 

belajar dipengaruhi oleh kedisiplinan di rumah; 

hubungan dengan teman sebaya di lingkungan tempat 

tinggal berpengaruh terhadap kepemimpinan diri di 

sekolah; dan ketauladan anggota keluarga berpengaruh 

pada partisipasi di lingkungan tempat tinggal. Ketiga, 

eksosistem adalah sistem lingkungan di mana anak tidak 

berinteraksi langsung, namun memberikan pengaruh 

yang besar terhadap perkembangan mereka. Pihak-pihak 

yang mempengaruhi anak dalam lingkungan eksosistem 

antara lain kerabat/keluarga besar, kolega orangtua 

dalam pekerjaan mereka, dan media massa. Keempat, 

makrosistem merupakan sistem lingkungan di luar anak 

dan tidak berinteraksi secara fisik. Contoh makrosistem 

adalah ideologi negara, tradisi, agama, dan adat istiadat.  

Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari 

lingkungan anak yang berupa kultur/budaya  yang 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.Sub 

sistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, 

pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, 

                                                             
83 Urie Bronfenbrenner dan Pamela A. Morris,  ”Chapter 14: The 

Bioecological Model of Human Development,” dalam The Ecology of 

Human Development: Experiments by Nature and Design, ed. Urie 

Bronfenbrenner, Cambridge: The President and Fellows of Harvard College, 
1979, 820. 
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dan lain sebagainya. Kelima, kronosistemdalam Teori 

Ekologi Perkembangan meliputi pembuatan pola 

peristiwa lingkungan dan transisi sepanjang rangkaian 

kehidupan serta keadaan sosiohistoris. Penjelasan 

peristiwa yang terjadi diuraikan sesuai dengan tahapan 

waktu setelah peristiwa terjadi dan mempertimbangkan 

sosiohistorisnya. Contoh populer, dampak perceraian 

lebih berat dirasakan oleh anak laki-laki pada tahun 

pertama dan interaksi keluarga kacau. Di tahun kedua, 

kondisi lebih stabil dan anggota keluarga lebih dapat 

mengupayakan perasaan damai.84Kronosistem 

merupakan perubahan keadaan dalam suatu masa. Dalam 

era teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, 

kecenderungan permainan anak-anak adalah yang 

berhubungan dengan pemanfaatan jaringan internet. 

Berbeda dengan era sebelum tahun 90-an, anak-anak 

lebih menggemari permainan tradisional. 

Dengan demikian, penyediaan lingkungan yang 

kondusif bagi perkembangan karakter  anak dapat 

diupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan 

anak baik secara langsung mau pun  tidak langsung di 

semua tempat dan waktu. Rumah, keluarga, sekolah, 

masyarakat, dan lingkungan yang lebih luas memberikan 

andil besar bagi keberhasilan perkembangan tersebut. 

 

c. Komponen Learning Community Pembelajaran 

Berkarakter 

1) Pembelajaran Kolaboratif Berkarakter 

Hakikatnya pembelajaran adalah suatu interaksi 

antara berbagai komponen dalam sistem 

pembelajaran. Siswa dengan siswa yang lain, siswa 

dengan guru, dan siswa dengan media pembelajaran 

membentuk jalinan interaksi yang mengarahkan 

                                                             
84https://www.google.co.id/amp/s/iwe01.wordpress.com/2016/11/22/te

ori-ekologi-urie-bronfenbrenner-1917/amp/, diakses 15 Januari 2017. 

https://www.google.co.id/amp/s/iwe01.wordpress.com/2016/11/22/teori-ekologi-urie-bronfenbrenner-1917/amp/
https://www.google.co.id/amp/s/iwe01.wordpress.com/2016/11/22/teori-ekologi-urie-bronfenbrenner-1917/amp/
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pada pencapaian tujuan pembelajaran. Ciri-ciri 

interaksi belajar adalah adanya tujuan membantu 

siswa tentang hal perkembangan tertentu; adanya 

prosedur yang direncanakan; dan efektivitas 

pencapaian tujuan belajar. Pembelajaran kolaboratif 

adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat 

interaksi antar komponen pembelajaran (siswa, 

guru, dan media) yang mengarah pada pencapaian 

tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran 

yang menyenangkan dan mengaktifkan. 

Siswa dapat mencapai kemampuan yang 

diharapkan bila lingkungan mendukung. Guru 

adalah desainer lingkungan pembelajaran.  Teori 

Vygotsky yang mengemukakan adanya perbedaan 

antara apa yang dapat dilakukan sendiri oleh anak 

(siswa) dan apa yang dapat dilakukan dengan 

bantuan orang  dewasa (guru) dan teman sebaya 

yang disebut dengan  zone of proximal development 

(ZPD).85 Implikasi teori ini adalah siswa dapat 

meningkatkan pengetahuan melalui bantuan dan 

kerjasama dengan guru dan temannya melalui 

serangkaian kegiatan yang interaktif tidak monolog 

(satu arah dari guru saja). Untuk meraih 

pembelajaran yang berkualitas tinggi siswa 

bersama-sama berupaya difasilitasi oleh guru yang 

profesional. Berdasarkan Teori Vygotsky juga 

menjelaskan bahwa belajar mendahului 

perkembangan.86 Slavin mendukung perlunya 

kerjasama di antara para siswa yang memiliki 

                                                             
85 Dale H. Schunk, Teori-teori Pembelajaran: Perspektif Pendidikan, 

terj. Eva Hamdiah dan Rahmat Fajar  (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), 

341. 
86 Robert E. Slavin, Psikologi Pendidikan: Teori dan Praktik Jilid 2, 

terj. Marianto Samosir  (Jakarta: PT. Macanan Raya Cemerlang, 2009), 59. 
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perbedaan tingkat kinerja untuk saling membantu.87  

Dengan demikian upaya guru melaksanakan 

pembelajaran yang kolaboratif sangat bermanfaat 

bagi siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Misi dan tanggungjawab madrasah sebagai 

learning communityadalahmewujudkan hak-hak 

belajar setiap anak dan memastikan pembelajaran 

berkualitas tinggi.88  Mereka tetap memperoleh 

jaminan dapat menguasai kompetensi minimal 

melalui pembelajaran kolaboratif. Siswa belajar 

dalam kelompok sebagai sarana untuk mencapai 

kompetensi individu. Good & Brophy menegaskan  

“the teachers should expect to deal with 

individuals, not groups or 
stereotypes....Grouping must be practiced as a 

means toward the goal of meeting the individual 

needs of each student.89  

 

Selain itu, siswa akan memperoleh pembelajaran 

yang lebih tinggi daripada yang terdapat dalam  

kurikulum untuk menumbuhkan antusiasme belajar.   

Hubungan harmonis antara guru dengan peserta  

didik dalam menuntut ilmu sangat penting agar 

transformasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap dapat berlangsung efektif. Selanjutnya, agar 

siswa mendapatkan ilmu pengetahuan yang 

diinginkan ketika belajar di kelas dianjurkan agar 

memiliki hubungan harmonis atau melakukan 

interaksi yang baik dengan guru dan teman 

                                                             
87 Robert E. Slavin, Psikologi Pendidikan: Teori dan Praktik Jilid 1, 

terj. Marianto Samosir (Jakarta: PT. Macanan Raya Cemerlang, 2009), 57. 
88 Sato, “Reformasi Pembelajaran,” 2. 
89 Thomas L. Good dan Jere E. Brophy, Looking in Classrooms  (New 

York: Harper & Row Piblishers, 1973), 92.  
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khususnya yang terdekat posisi duduknya.90 

Interaksi belajar yang baik mendukung keberhasilan 

proses transformasi pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. 

Belajar tidak sekedar menerima informasi dari 

guru, sangat disarankan untuk terjadinya interaksi 

dalam bentuk mudzakaroh, munadhoroh, dan 

muthorohah. Mudzakaroh adalah tukar pendapat 

untuk saling melengkapi pengetahuan masing-

masing, munadhoroh adalah saling mengkritisi 

pendapat masing-masing, dan muthorohah adalah 

adu pendapat untuk diuji dan dicari mana yang 

benar. Pelaksanaan kegiatan praktik belajar 

sebaiknya dilaksanakan dengan kesadaran, 

kesungguhan, dan menjauhi sikap emosional.91 

Selanjutnya, dijelaskan  dengan dilakukan ketiga 

kegiatan di atas lebih memberikan manfaat karena 

mengulang-ulang pelajaran dan membahasnya akan 

memberikan nilai tambah (added value).92 

Pembahasan mendalam terhadap suatu ilmu  secara 

bersama-sama akan memberikan pemahaman yang 

lebih lengkap dan ingatan jangka panjang. 

Sikap yang dapat dikembangkan dalam interaksi 

pembelajaran adalah sikap yang diperlukan oleh 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sikap ini 

dikembangkan dalam aspek keterampilan baik 

konkrit maupun abstrak.Sikap ini telah dirumuskan 

dalam nilai-nilai sikap pendidikan karakter dan 

aspek sikap berdasarkan Kurikulum 2013.Sikap 

yang dikembangkan sesuai dengan pendidikan 

karakter antara lain disajikan dalam Tabel I.3. 

                                                             
90 Zarnuji, Terjemah Ta’limul Muta’allim, terj. Aliy As’ad  (Kudus: 

Menara Kudus, 1978), 48. 
91Zarnuji, Terjemah Ta’limul Muta’allim,80. 
92Zarnuji, Terjemah Ta’limul Muta’allim, 82. 
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Tabel I.3  

Sikap dan Deskripsi Sikap dalam Pendidikan Karakter 93 

 

No. Sikap Deskripsi 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan 

tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. 

5. Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

9. Rasa ingin 

tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu  berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

                                                             
93Departemen Pendidikan Nasional, Bahan Pelatihan Penguatan 

Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk 

Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa (Jakarta: Badan  Penelitian 
dan Pengembangan Pusat Kurikulum,2010), 6-7. 
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No. Sikap Deskripsi 

didengar. 

10. Semangat 

kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta tanah 

air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang  

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa.  

12. Menghargai 

prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat dan mengakui serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/ 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

14. Cinta damai Sikap perkataan dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar 

membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan 

bagi dirinya. 

16. Peduli 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan 

sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi.  

17. Peduli sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

18. Tanggung 

jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 

seharusnya dia lakukan terhadap diri seniri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.  

 

Adapun sikap yang dikembangkan dalam pembelajaran 

sesuai dengan Kurikulum 2013 di SMP/MTs adalah sikap 
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relijius (sikap spiritual) dan sikap jujur,disiplin, tanggung 

jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya 

diri (sikap sosial).94 

Dalam kajian sikap yang dikembangkan menjadi karakter 

dalam pembelajaran kolaboratif ini meliputi sikap yang dapat 

diamati dalam pembelajaran, yaitu: jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya 

diri. Sikap di atas diharapkan berkembang melalui desain 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam tahap do.  

Sikap-sikap di atas sangat perlu dimiliki oleh siswa agar 

berhasil. Penghormatan terhadap siswa yang memilikinya 

mendapatkan tempat yang tinggi dalam Agama Islam. Agama 

Islam sebagai agama yang menjunjung ilmu pengetahuan 

memberikan pembahasan dan bimbingan terkait dengan hal 

tersebut. 

a) Jujur 

Sikap jujur dapat disamakan dengan al-shidq. Untuk 

menjadi orang yang jujur, hendaknya: 

terbiasa jujur dalam tiga hal: perkataan, perbuatan, dan 

keadaan. Jujur dalam perkataan adalah terkaitnya lisan 

dengan ucapan. Jujur dalam perbuatan adalah 

terkaitnya perbuatan dengan perintah Allah dan 

ketaatan kepada-Nya, dan jujur dalam keadaan adalah 

keterkaitan seluruh perbuatan jiwa dan raga pada 

keikhlasan, serta pengerahan segala tenaga dan 

pencurahan seluruh kemampuan.95 

 

 

                                                             
94 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 

2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyahdiperbarui dengan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Pendidikan 

Dasar dan Menengah(Jakarta: Kemendikbud, 2016). 
95 Budi Munawar dan Rachman, Pendidikan Karakter: Pendidikan 

Menghidupkan Nilai untuk Pesantren, Madrasah, dan Sekolah  (Jakarta: 

KerjasamaThe Asia Foundation, Lembaga Studi Agama dan Filsafat-
Association for Living Values Education Indonesia, 2015), 180-181. 
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Dasar: QS. al-Ḥadīd [57]: 19 





    





       

Artinya: 

“Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya, mereka itu orang-orang shiddiqien dan 

orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. 

Bagi mereka pahala dan cahaya mereka....”96 

 

 

b) Disiplin 

Disiplin merupakan sikap dan perilaku tunduk pada 

aturan yang berlaku. Sikap disiplin ini dapat ditunjukkan 

dengan berbagai perilaku antara lain tepat waktu, sabar, 

dan tabah dalam belajar. 

Dasar: Q.S. al-‘Ashr [103]: 1-2 



   

Artinya:  

“Demi waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan 

merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal 

salih....”97 

 

Selanjutnya dalam Terjemah Ta’limul Muta’allim 

disebutkan bahwa: 

“Maka sebaiknya siswa berhati tabah dan sabar dalam 

berguru; dalam mempelajari suatu kitab jangan 

ditinggalkan terbengkalai, dalam suatu bidang mata 

pelajaran jangan berpindah ke bidang yang lain 

sebelum yang pertama sempurna dipelajari....”98 

                                                             
96 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, 788. 
97 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, 913. 
98 Zarnuji, Terjemah Ta’limul Muta’allim,  31. 
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c) Tanggung jawab 

Unsur tanggung jawab terdapat pada kata amanah. 

Makna dasar amanah adalah ketenangan jiwa dan 

hilangnya rasa takut. Orang yang tidak amanah sangat 

sulit mendapatkan ketenangan. Amanah juga berarti 

titipan karena orang menitipkan sesuatu mesti disertai 

dengan adanya kepercayaan terhadap orang yang 

diberikan amanah. Seseorang yang memiliki sikap 

amanah ketika diberikan tugas untuk menjaga sesuatu 

yang dititipkan padanya akan bertanggung jawab terhadap 

sesuatu tersebut. Pengertian sesuatu di sini dapat berupa 

barang secara hakiki, tugas, pesan  rahasia, dan lain-lain.  

Dasar: Q.S. al-Anfāl [8]: 27 









 

 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan 

(juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat  

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui.”99 

 

d) Peduli 

Peduli berarti sikap yang ditunjukkan dengan tindakan 

mencegah terjadinya penyimpangan. Salah satu indikator 

kepedulian dalam belajar adalah menghormati teman yang 

sedang belajar dan guru yang sedang mengajar. 

Dikutipkan dari Kitab Terjemah Ta’limul Muta’allim 

                                                             
99 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, 243. 
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sebagai berikut: “Salah satu cara memuliakan ilmu adalah 

menghormati teman belajar  dan guru yang mengajar.”100 

 

e) Toleransi 

Toleransi mendekati istilah tasamuh.101 Berdasarkan 

makna leksikon, tasamuh dapat diartikan sebagai 

kegemaran, keikutsertaan, kesabaran, penahanan (nafsu), 

lemah lembut, lunak, membiarkan, dan toleransi.102 

Dengan demikian, toleransi dapat dimaknai sebagai suatu 

sikap menerima perbedaan dengan cara menahan diri. 

Dasar: Q.S. al-Baqarah [2]: 256. 







  





 

  

  

Artinya:  

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada 

jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar 

kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka 

sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 

yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.”103 

 

f) Gotong royong 

                                                             
100 Zarnuji, Terjemah Ta’limul Muta’allim,  47. 
101Budi Munawar dan Rachman, Pendidikan Karakter: Pendidikan 

Menghidupkan Nilai untuk Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, 144-145.  
102Ibid., 144. 
103  Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, 53. 
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Gotong royong dapat disamakan dengan 

ta’āwun.104Prinsip dasar dari gotong royong adalah 

kebajikan (al-birr) dan ketakwaan (al-taqwā).  

Dasar: Q.S. al-Ma’idah [5]:2 

...

    



     

Artinya:  

“... dan tolong menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong 

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ....”105 

 

g) Santun 

Bersikap santun dalam kegiatan apa pun sangat 

dianjurkan. Komunikasi dalam interaksi sosial melibatkan 

minimal dua pihak. Keharmonisan komunikasi sangat 

tergantung pada efektivitas penerimaan kedua belah pihak 

melalui sarana media dan tingkah laku. Dalam 

pembelajaran, interaksi yang terjadi adalah guru dengan 

siswa; dan siswa dengan siswa.  

Berikut anjuran bersikap santun dalam belajar:  

(1) “Salah satu cara memuliakan ilmu adalah 

menghormati teman belajar dan guru yang 

mengajar.”(2) Berkasih sayang itu perbuatan tercela 

kecuali dalam rangka mencari ilmu.”106 

 

h) Percaya diri 

Percaya diri merupakan sikap utama yang harus 

dimiliki. Dalam berinteraksi dengan guru dan teman, 

sangat diperlukan sikap ini. Kepercayaan terhadap diri 

merupakan setengah keberhasilan dalam mencapai cita-

                                                             
104 Budi Munawar dan Rachman, Pendidikan Karakter: Pendidikan 

Menghidupkan Nilai untuk Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, 250- 251. 
105 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, 141. 
106 Zarnuji, Terjemah Ta’limul Muta’allim,  47. 
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cita. Percaya diri dapat diwujudkan dalam berpikir positif 

dan kesungguhan hati. Dalam Kitab Ta’limul Muta’allim 

disebutkan bahwa: “Hindari berburuk sangka kepada 

sesama mukmin karena di sinilah sumber permusuhan”.107 

Juga disebutkan bahwa “Siapa bersungguh hati 

mencari sesuatu, pastilah ketemu; dan siapa mengetuk 

pintu bertubi-tubi, pastilah memasuki”.108 

 

2) Collegial Mutual Learning Berkarakter 

Collegial adalah rasa setiakawan terhadap teman 

sejawat.109Collegial juga diartikan sebagai the relationship 

between colleagues. Colleagues are those axplicitly united 

in a common purpose ad respecting each other’s abilities to 

work toward that purpose.Mutual adalah having the same 

feelings one for the other; shared in common; and 

joint.110.Arti lain mutual adalah (of two or more people) 

having the same specified relationship to each 

other111.Learning adalah pembelajaran. Dengan demikian 

secara bebas dapat didefinisikan collegial mutual learning 

adalah hubungan antar rekan sejawat dalam kegiatan 

pembelajaran yang memiliki kesamaan tujuan dan  saling 

bekerjasama mencapai tujuan bersama. Guru-guru yang 

saling bekerjasama dapat meningkatkan kinerja berupa 

pencapaian prestasi belajar siswa. Teachers improve at 

                                                             
107 Zarnuji, Terjemah Ta’limul Muta’allim, 113. 
108 Zarnuji, Terjemah Ta’limul Muta’allim, 53. 
109http://www.kamusbesar.com/20456/kolegialitas, diakses 13 Januari 

2015. 
110Merriem-Webster Dictionary, https://www.merriam-

webster.com/dictionary/mutual?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&ut

m_source=jsonld,   diakses  3 Maret 2017.  
111Oxford Dictionary, diakses 3 Maret 2017, 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/mutual. 

http://www.kamusbesar.com/20456/kolegialitas
https://www.merriam-webster.com/dictionary/mutual?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld
https://www.merriam-webster.com/dictionary/mutual?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld
https://www.merriam-webster.com/dictionary/mutual?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld
https://en.oxforddictionaries.com/definition/mutual
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greater rates when they work in schools with better 

collaboration quality.112 

Banyak forum kegiatan guru untuk mengembangkan 

hubungan kolegialitas guru. Forum yang dapat digunakan 

antara lain observasi kelas, seminar, diskusi, dan lesson 

study.Lebih rinci dijelaskan bentuk kolegialitas guru adalah 

mengembangkan rencana pembelajaran dan merancang 

penilaian dalam beberapa grup guru yang mengajar di kelas 

tertentu; dan mencermati kurikulum untuk menemukan 

keterpaduan hubungan antar kelas oleh guru yang berbeda 

kelas mengajarnya.113 Kelompok guru yang lain, melakukan 

kegiatan bersama guru berupa pencermatan kurikulum 

untuk menetapkan metode dan penilaian yang sesuai; dan 

waktu pertemuan diskusi bervariasi (misal antara kurang 

dari 30 menit sampai 3 jam per minggunya).114 Dengan 

demikian, kegiatan bersama guru untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap kurikulum pembelajaran sangat 

penting dilakukan dan dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan kebutuhan, kesepakatan, dan 

ketersediaan waktu guru.  

Karakter yang dikembangkan dalam kegiatan mutual 

guru mendukung ketercapaian kompetensikepribadian dan 

kompetensi sosial. Kedua kompetensi ini terkait dengan 

kompetensi sikap. Agar guru berhasil mengembangkan 

sikap siswa, maka guru hendaknya telah terbiasa 

menunjukkan perilaku sikap yang diharapkan pula.   

Sawali Tuhusetya menandaskan bahwa paling tidak 

ada tiga hal penting agar pendidikan karakter tidak sekedar 

                                                             
112Matthew Ronfeldt dkk., “Teacher Collaboration in Instructional 

Teams and Student Achievement,”American Educational Research Journal 

52, no. 3 (June 2015):  475. 
113Stephanie Feger dan Elise Arruda, Professional Learning 

Community: Key Themes from The Literature (Providence: The Education 

Alliance Brown University, Spring 2008), 7. 
114Matthew Ronfeldt dkk., “Teacher Collaboration in Instructional 

Teams and Student Achievement,” 477. 
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slogan, yaitu: (1) perlunya pemberian pendidikan karakter 

bagi semua guru baik secara teori mau pun praktis; (2) 

menjadikan pendidikan karakter sebagai kegiatan 

pengembangan diri di sekolah; dan (3) menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya karakter.115 

Dengan demikian, pembentukan karakter guru melalui 

kegiatan bersama guru dapat dijadikan sebagai suatu ikhtiar 

madrasah mewujudkan karakter mulia guru.  

Karakter guru merupakan perwujudan bentukan dari 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang 

dimiliki guru. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

seseorang yang diwujudkan dalam kepribadian yang 

mantap dan berwibawa, stabil, dewasa, dan berakhlak mulia 

serta mampu sebagai teladan bagi siswa. Kompetensi sosial 

adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan siswa, antar sesama pendidik, 

tenaga pendidikan, orangtua/wali siswa serta masyarakat 

sekitar. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian 

Kinerja Guru,  

kompetensi kepribadian guru terdiri atas tiga aspek, 

yaitu: (1) Bertindak sesuai dengan norma, agama, 

hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia; (2) 

menunjukkan pribadi dewasa dan teladan; dan (3) etos 

kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

guru.Selanjutnya, kompetensi sosial terdiri atas aspek 

(1) bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak 

diskriminatif ; dan (2) komunikasi dengan sesama 

guru, tenaga kependidikan, orangtua siswa, dan 

masyarakat.116 

 

                                                             
115Maksudin, Pendidikan Karakter Non-Dikotomik, 2013 (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar), 138.  
116 Kementerian Pendidikan Nasional, Pembinaan dan Pengembangan 

Profesi Guru Buku 2: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK 

Guru) (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, 2010), 50-54.  



51 

 
Selanjutnya kedua kompetensi di atas dijabarkan 

menjadi dimensi. 

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya 

mencakup (1) berakhlak mulia; (2) arif dan bijaksana; 

(3) mantap; (4) berwibawa; (5) stabil; (6) dewasa; (7) 

jujur; (8) mampu menjadi teladan bagi siswa dan 

masyarakat; (9) secara obyektif mengevaluasi kinerja 

sendiri; dan (10) mengembangkan diri secara mandiri 

dan berkelanjutan.  Kompetensi sosial sekurang-

kurangnya meliputi: (1) berkomunikasi lisan, tulisan, 

dan/atau isyarat; (2) menggunakan teknologi 

komunikasi dan informasi secara fungsional; (3) 

bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, 

orangtua/wali siswa; (4) bergaul secara santun dengan 

masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta 

sistem nilai yang berlaku; dan (5) menerapkan prinsip-

prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.117 

 

3) Partisipasi Aktif  Orangtua, Masyarakat, dan 

Pemerintah Berkarakter 

Hubungan yang erat antara orangtua, masyarakat, dan 

pemerintah sangat diperlukan bagi madrasah. Orangtua 

memberikan dukungan berupa perhatian yang memberikan 

situasi nyaman bagi siswa belajar dan madrasah 

memberikan pelayanan terbaik sesuai kebutuhan. 

Masyarakat yang terdiri atas kelompok masyarakat 

profesional dan umum dapat memberikan kontribusi, 

tuntutan, dorongan, kritik, bahkan partisipasi dalam 

perencanaan desain dan pengambilan keputusan madrasah. 

Peran pemerintah memberikan dukungan perubahan, 

                                                             
117http://www.m-edukasi.web.id/2012/04/kompetensi-kepribadian-

guru.html, diakses 1 Maret 2013. 

http://www.m-edukasi.web.id/2012/04/kompetensi-kepribadian-guru.html
http://www.m-edukasi.web.id/2012/04/kompetensi-kepribadian-guru.html
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pendelegasian wewenang, peraturan yang kondusif, dan 

dukungan sumber daya.118 

Learning community dalam konteks kemadrasahan 

bukanlah hal yang asing. Setiawan yang menyatakan bahwa 

dari 72.726 lembaga madrasah, hanya 9 persen yang riil 

dikelola oleh pemerintah - dalam hal ini Kementerian 

Agama. Sedangkan 91 persen madrasah dikelola oleh 

masyarakat (biasanya dalam bentuk yayasan).119 Dengan 

demikian, dari sisi faktual historis sosialogis, madrasah 

adalah community based-institusion, institusi berbasis 

masyarakat. Jika ingin mewujudkan madrasah yang 

menerapkan learning community yang salah satu pilarnya 

adalah orangtua dan masyarakat (pemerintah berada di 

dalamnya) maka bukanlah suatu yang sulit. Madrasah 

tinggal menentukan format yang tepat dalam pelibatan 

orangtua dan masyarakat. Diperlukan pemikiran yang 

dilanjutkan dengan tindakan nyata agar partisipasi orangtua 

dan masyarakat dapat mewujudkan harapan bersama yang 

memperbaiki sistem pembelajaran yang ditunjukkan dengan 

adanya perbaikan kualitas pembelajaran dan output 

madrasah di masa mendatang.  

Secara yuridis formal, hubungan antara madrasah, 

masyarakat dan pemerintah telah tercantum dalam Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

sebagai berikut. 

Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan 

pendidikan dan memperoleh informasi tentang 

perkembangan pendidikan anaknya (Pasal 7). Masyarakat 

berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (Pasal 8). 

                                                             
118 Ace Suryadi, Reformasi Sistem Pembelajaran, diakses 10 Januari 

2013.http://directory.umm.ac.id/tik/ 

ace_suryadi_reformasi_pembelajaran.pdf., 12.  
119 Nur Kholis Setiawan, Menyemai Diversifikasi Madrasah, diakses 

13 Maret 2014. http://madrasah.kemenag.go.id/berita/?p=288.  

http://directory.umm.ac.id/tik/%20ace_suryadi_reformasi_pembelajaran.pdf
http://directory.umm.ac.id/tik/%20ace_suryadi_reformasi_pembelajaran.pdf
http://madrasah.kemenag.go.id/berita/?p=288
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Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber 

daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Pasal 9). 

Pemerintah  dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, 

membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan 

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.120 

Dengan demikian perlu diselenggarakan suatu sistem 

kegiatan yang mengikat secara terus menerus yang 

melibatkan  orangtua,  masyarakat, dan pemerintah. 

Kegiatan yang tepat adalah yang langsung terkait dengan 

fungsi madarsah itu sendiri, yaitu menyelenggarakan 

pembelajaran yang berkualitas. Hubungan madrasah dengan 

masyarakat adalah hubungan timbal balik antara organisasi 

madrasah dengan masyarakatnya. Kerjasama madrasah 

dengan masyarakat adalah semua bentuk kegiatan bersama 

yang langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi kedua 

belah pihak.121 Pemerintah sebagai penyedia layanan dan 

fasilitas secara ideal memiliki hubungan harmonis dengan 

madrasah. Untuk itu perlu ditetapkan desain sistem kegiatan 

yang dapat mewujudkan learning community yang 

melibatkanorangtua, masyarakat, dan pemerintah. 

 

3. Pengembangan Pola Learning Community 

Berkarakter 

Learning community agar berhasil hendaknya 

memenuhi persyaratan tertentu. Beberapa diantaranya 

adalah segenap tim learning communityhendaknya 

memastikan bahwa all students learn through collaborative 

(semua siswa belajar secara kolaboratif), interdependent 

practice of teachers (guru saling bekerjasama),  

                                                             
120  Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  (Jakarta: Lembaran Negara 
Republik Indonesia, 2003). 

121 Ara Hidayat  dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan: Konsep, 

Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah 
(Yogyakarta: Kaukaba, 2012), 156. 
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commitment to continous improvement (komitmen untuk 

mengembangkan terus menerus), dan supportive and shared 

leadership (kepemimpinan yang mendukung dan 

berbagi).122 

Sejalan dengan tersebut di atas, ada 3 (tiga) hal pokok 

yang hendaknya dilaksanakan oleh lembaga pendidikan 

untuk mewujudkan learning community. Ketiga hal tersebut 

adalah ensuring that students learn (memastikan siswa 

dapat belajar); a culture of collaboration (budaya 

kolaboratif);dan a focus of results (fokus pada pencapaian 

tujuan).123Untuk mewujudkan learning community yang 

berhasil berdasarkan di atas, antara lain diperlukan 

pembelajaran kolaboratif pada siswa, kerjasama yang baik 

antar guru, kepemimpinan yang mendukung, kepastian 

siswa dapat belajar dengan baik, budaya kolaboratif, dan 

fokus pada pencapaian tujuan dengan bersama-sama 

mencapai kemajuan belajar siswa. Kegiatan yang dapat 

mewujudkan learning community sesuai dengan persyaratan 

di atas adalah lesson study pada setiap tahap 

pelaksanaannya. Learning community dapat diwujudkan 

melalui lesson study. 

a. Lesson Study 

PELITA mendefinisikan lesson study sebagai metode 

analisis kasus pada praktik pembelajaran ditujukan 

membantu pengembangan profesional guru dan membuka 

kesempatan bagi mereka untuk saling belajar berdasarkan 

praktik-praktik nyata di tingkat kelas.124 Lesson study 

bertujuan meningkatkan kompetensi guru dan kualitas 

                                                             
122Rosemary Reichstetter, “E&R Research Alert, Defining a 

Professional Learning Community (A Literature Review), “ E&R Report, 

no. 0605  (October 2006)  (Raleigh: Wake County Public School System), 

1-2. 
123Richard Du Four, Educational Leadership, What is a Professional 

Learning Community?Association for Supervision and Curriculum 

Development (May 2004), 1-10. 
124 PELITA, Panduan untuk Lesson Study Berbasis,  2. 
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pembelajaran yang akhirnya meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Selain itu lesson study yang diprogram dengan baik 

akan membentuk guru menjadi lebih profesional dan 

kreatif.  

Penerapan lesson study tahun 1970-an di Jepang di 

semua sekolah terdiri atas 4 (empat) tahap. Ketiga tahap 

tersebut adalah 

(1) developing and composing a lesson plan; (2) 

examining the plan in a research lesson; (3) reflecting 

research lesson in a post lesson conference; 

and(4)plasticizing in daily lessons for improving 
teachers’ teaching ability.125 

 

 Kegiatan lesson study diawali dengan menyusun 

perencanaan pembelajaran, selanjutnya dilaksanakan oleh 

guru dalam pembelajaran dan guru lain mengamatinya. 

Proses pembelajaran dibicarakan oleh guru dan diperbaiki. 

Tahap akhir adalah masing-masing guru melaksanakan 

hasil diskusi dalam pembelajarannya masing-masing dan 

lesson study selesai. Selanjutnya, lesson study mengalami 

perkembangan yang dikenal sebagai Lesson Management 

dari pelaksanaan tidak siklik menjadi siklik.126The lesson 

study management is a concept of whole of lesson study 

program and its cycle from preparing a lesson to 

improvement of the lesson in the next stage.127 

Beberapa ahli berupaya mengembangkan lesson study, 

antara lain berupa lesson study yang terdiri atas plan, do, 

check, dan action yang dikenal sebagai PDCA model.128 

Dalam tahap plan, guru membuat perencanaan 

pembelajaran bersama. Dalam tahap do, salah seorang guru 

                                                             
125Hiroyuki Kuno, “Conceptualizing Lesson Study as Change 

Management Recipe,” diakses 1 Agustus 2018, 

http://www.academia.edu/download/31278915/00_Conceptualizing_LS_as_
Change_MR_(Kuno).pdf, 1. 

126Ibid,  1. 
127 Ibid. 2. 
128 Ibid.. 

http://www.academia.edu/download/31278915/00_Conceptualizing_LS_as_Change_MR_(Kuno).pdf
http://www.academia.edu/download/31278915/00_Conceptualizing_LS_as_Change_MR_(Kuno).pdf


56 

 
menyampaikan perencanaan pembelajaran dan guru lain 

mengobservasinya. Dalam tahap check, data yang 

dikumpulkan dalam proses pembelajaran didiskusikan 

dalam forum setelah pembelajaran. Terakhir, tahap action, 

hasil diskusi diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari.  

Pengembangan tahapan lesson study juga dilakukan 

oleh Lewis129sebagai berikut.  

(1)Formulate goals for student learning and long-term 

development.(2) Collaboratively plan a “research 

lesson” designed to bring to life these goals.(3) 

Conduct the lesson, with one team member teaching 

and others gathering evidence on student learning and 

development.(4) Discuss the evidence gathered during 
the lesson, using it to improve, the unit, and instruction 

more generally.(5) Teach the revised lesson in another 

class room. If desired, and study and improve it again. 

 

Berdasarkan di atas, tahap (1) dan tahap (2) 

dikelompokkan dalam kegiatan perencanaan. Tahap (3) 

adalah pelaksanaan pembelajaran. Tahap (4) adalah diskusi. 

Tahap (5) adalah implementasi hasil. Kelima tahap dapat 

diulangi lagi. 

Haithcock menyampaikan tahapan lesson study yang 

terdiri atas 4 (empat) langkah, yaitu: (1)scheduling and 

planning;(2) teaching and observing; (3) debriefing and 

improving; and (4)re-teaching and reflecting.130 Pendapat 

ini hampir sama dengan Lewis tentang tahapan lesson 

study. Keduanya sepakat adanya perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran yang diamati. Scheduling, jika 

dicermati dari makna kata berarti penjadualan. Penjadualan 

yang dimaksud adalah suatu pengaturan dalam sebuah 

                                                             
129 Chaterine Lewis, “What are the Essential Elements of Lesson 

Study,?”The CSP (California Science Project) Connection 2, no. 6 
(November/December 2002): 1-4. 

130Frances Haithcock, A Guide to Implementing Lesson Study for 

District and School Leadership Teams in Differentiated Accountability 
Schools (Florida: Department of Education, 2010), 25. 
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sistem agar selaras dan tidak bertumbukan dengan kegiatan 

lain dalam proses tersebut. Penjadualan lesson study di sini 

dapat seperti yang ada pada tahapan Lewis, yaitu penetapan 

tujuan dan penyusunan RPP. Selanjutnya, Haithcock 

menggunakan istilah debriefing pada tahap 3. Debriefing 

adalah kegiatan lanjutan setelah suatu tindakan, dapat 

berupa apa yang diperoleh, hal-hal penting, dan memikirkan 

pembelajaran apa yang dapat digunakan. Tahap 4 adalah re-

teaching. Re-teaching adalah kesepakatan antar anggota 

lesson study yang hadir untuk menetapkan sebagian kecil 

dari episode pembelajaran atau adegan siswa yang dibahas 

mendalam.131 Kegiatan reflecting berada bersama-sama 

dengan kegiatan re-teaching pada tahap 4.  

Dengan demikian lesson study merupakan pelatihan 

guru yang diawali dengan 1) merencanakan pembelajaran; 

2) mengamati pembelajaran untuk menemukan data-data 

pembelajaran oleh guru dan pengamat lain; 

3)mendiskusikan temuan pengamatan, melaksanakannya 

pada pembelajaran yang akan datang, melakukan lagi 

perencanaan, pengamatan, diskusi, dan seterusnya.  

Pelaksanaan lesson study di Kabupaten Bantul 

menggunakan tahapan sesuai dengan panduan PELITA 

yang menjelaskan tahapan lesson study berupa siklus yang 

terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: plan (perencanaan), do 

(pelaksanaan), dan see (refleksi) yang digambarkan sebagai 

berikut:132 

Gambar I.2 

Tahap Lesson Study 

 

 

 

 

 

                                                             
131 Haithcock, A Guide to Implementing Lesson Study, 69. 
132 PELITA, Panduan untuk Lesson Study Berbasis.., 3. 
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Rangkaian kegiatan lesson study merupakan kegiatan 

dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Kegiatan ini sesuai 

dengan tugas dan fungsi guru, yaitu merencanakan, 

mendidik, dan mengevaluasi. Kegiatan ini dapat 

dilaksanakan secara bersama untuk memastikan percepatan 

terwujudnya guru profesional merata dalam komunitas 

guru.  

Setiap siswa memiliki keunikan karena mereka berbeda 

dalam banyak hal. Meski berbeda, kelas sebagai tempat 

mereka belajar dan berinteraksi dapat dipelajari pola 

kondisi dan situasi yang terjadi. Semakin sering guru 

melakukan pengamatan berbagai kelas, semakin kaya 

pengalaman guru dalam menangani dan mengambil 

keputusan dalam kelas. Keputusan apa pun yang diambil 

oleh seorang guru merupakan tindakan spontan ketika itu 

yang baik dan buruknya dievaluasi bersama dalam tahap 

refleksi. Guru membicarakan kelas yang telah diamati 

bersama, menceritakan bagaimana siswa belajar, siapa saja 

yang menunjukkan kemampuan belajar yang baik, siapa 

saja yang dapat membantu teman, siapa saja yang meminta 

bantuan belajar, dan lain-lain merupakan kegiatan yang 

sangat mendukung pemahaman guru bagaimana sebaiknya 

mereka mengajar dalam kelas mereka. Selain memperoleh 

informasi dari kelas yang diamati, guru juga dapat 

menyampaikan ide bagi pemecahan masalah yang 

diperlukan yang akan diwujudkan dalam perencanaan 

pembelajaran yang akan datang. 

Melalui forum lesson study, guru bersama-sama 

mengamati pembelajaran yang didahului oleh perencanaan 

bersama pula. Pelaksanaan pembelajaran (tahap do), sangat 
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besar kemungkinan berlangsung tidak sesuai dengan 

perencanaan. Praktik pembelajaran bersifat kompleks dan 

sangat terbuka peluang berbeda karena pembelajaran 

bersifat dinamis. Perbedaan yang tampak bukanlah 

kegagalan dari perencanaan, melainkan strategi guru untuk 

melakukan ‘penyelamatan’ terhadap kondisi kelas yang 

memerlukan penanganan segera.  

Kompetensi guru dapat dikembangkan melalui lesson 

study. Kompetensi adalah 

“a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a 

person achieves, which become part of his or her being 
to the extent he or she can satisfactorily perform 

particular cognitive, affective, and psychomotor 

behaviors.”133 

 

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh 

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga 

ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya. 

Kompetensi guru dapat dikembangkan melalui 

kegiatan lesson study dengan proses interaksi hubungan 

yang saling menguntungkan. Kompetensi didefinisikan 

sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan 

diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.134 Terdapat empat kompetensi yang 

hendaknya dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan 

                                                             
133 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, ed. Mukhlis 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 38.  
134Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun  2008 tentang Guru(Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 
2005),pasal 3 ayat 1. 
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kompetensi sosial.135 Selanjutnya, disebutkan bahwa 

“pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional.”136 Guru madrasah dewasa ini 

telah dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik 

sehingga secara formal akademik telah terpenuhi. Namun, 

karena mengajar merupakan perpaduan berbagai 

keterampilan mengajar dengan kompetensi akademik 

sebagai penghelanya maka guru masih memerlukan 

kompetensi yang lain. Di samping itu, tugas guru bukan 

sekedar mengajar melainkan juga mendidik yang 

mensyaratkan adanya kepribadian dan sikap yang mulia. 

Guru hendaknya memiliki kepribadian yang dapat 

diteladani dan kemampuan berinteraksi dengan siswa, guru, 

pegawai, orangtua, dan masyarakat. Kompetensi guru yang 

ideal adalah kompetensi kepemilikan pengetahuan yang 

dapat diaplikasikan dalam pembelajaran, dan kompetensi 

sikap. Dengan demikian kompetensi guru dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki guru 

meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan  agar dapat 

melaksanakan tugas sebagai guru baik ketika sedang 

melaksanakan pembelajaran maupun di luar pembelajaran.  

 

b. Pembelajaran Kolaboratif dalam Lesson Study 

Pembelajaran kolaboratif dapat diamati ketika tahap do 

pada lesson study. Dilakukan pengamatan terhadap 

                                                             
135 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2005) 

diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015, pasal 28 

ayat 3. 
136 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2005) 
diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015,pasal 28 

ayat 4. 
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pembelajaran bersama-sama. Rambu pembelajaran yang 

diharapkan berlangsung dalam kegiatan tahap do adalah 

pembelajaran yang mengedepankan interaksi positif antar 

komponen pembelajaran.  

Untuk mewujudkan pembelajaran kolaboratif, dapat 

dilakukan melalui model pembelajaran kooperatif baik 

dengan pembentukan kelompok dan atau non kelompok. 

Prinsip yang diharapkan berlangsung adalah terjadi 

interaksi antar komponen pembelajaran, yaitu siswa dengan 

guru; siswa dengan siswa; dan siswa dengan 

media/alat/sumber belajar. Dengan demikian, semua 

metode dapat digunakan dalam tahap do ini agar 

pembelajaran berlangsung kolaboratif, misalnya diskusi, 

kerja kelompok, ceramah, demonstrasi, dan kelompok 

berpasangan. Pembelajaran berlangsung kolaboratif atau 

tidak sangat tergantung pada peran guru dalam mendorong 

siswa aktif terlibat dalam pembelajaran.   

Tujuan pembelajaran kolaboratif adalah agar semua 

siswa berkesempatan untuk mencapai kompetensi. 

Hakikatnya, kemampuan siswa bervariasi, sebagian besar 

siswa berada pada kategori kelompok berkemampuan 

kurang dan sedang; dan sebagian lain berkemampuan 

tinggi. Dengan berprinsip bahwa tidak ada siswa yang 

bodoh, melainkan perbedaan dalam kecepatan menguasai 

suatu kompetensi, maka setiap guru hendaknya optimis 

dalam mengajar. Guru mengupayakan menggunakan 

berbagai teknik dan taktik untuk mengaktifkan siswa agar 

dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Proses 

pembelajaran yang diharapkan berlangsung adalah sesuai 

dengan standar proses pembelajaran. Diharapkan 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, menyenangkan, 

menantang, inspiratif, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta 
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psikologis siswa.137 Tugas guru adalah berupaya 

mewujudkannya melalui perencanaan dengan sebaik-

baiknya.  

Adapun ciri-ciri proses pembelajaran yang sesuai 

dengan harapan di atas telah diidentifikasikan oleh 

Wlodwoski sebagai berikut. 

Menyediakan keanekaragaman dalam belajar; 

mengembangkan belajar dengan minat siswa; 

menggunakan metode belajar yang melibatkan siswa; 

memberikan pertanyaan dan tugas yang mendorong 

berpikir melebihi sekedar menghapal; mengaktifkan 

siswa aktif berpartisipasi dalam pelajaran; menciptakan 

pengalaman belajar yang memiliki akibat atau hasil 

yang wajar; dan menggunakan teknik belajar 

bersama.138 

 

Dengan demikian, untuk mewujudkan pembelajaran 

kolaboratif, guru hendaknya mengupayakan mulai dari 

kegiatan merencanakan pembelajaran yang diwujudkan 

dalam RPP. 

 

c. Hubungan Kolegial Guru dalam Lesson Study 

Pembentukan kolegialitas terdapat pada semua tahap 

lesson study (perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi). 

Pelaksanaan lesson study agar dapat membentuk komunitas 

belajar profesional bagi guru hendaknya dilaksanakan terus 

menerus dan terprogram sehingga menjadi suatu sistem 

kegiatan. 

Pembelajaran bukanlah milik salah seorang guru, 

melainkan milik semua anggota tim lesson study. 

Perencanaan dilaksanakan bersama, meliputi: penyusunan 

dokumen RPP dan lampirannya; membicarakan tentang 

                                                             
137 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2003),  pasal 1 

ayat 1.  
138 Raymond J. Wlodkowski, Hasrat untuk Belajar, terj. Nur Setyo 

Budi Widarto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 156. 
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strategi pembelajaran dan penilaiannya; penyusunan denah 

tempat duduk; tata ruang; dan penyiapan perangkat 

pengamatan pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh seorang guru yang telah disepakati, 

diamati sebagai kelas bersama. Berbagai kejadian yang 

terjadi di kelas menjadi tanggungjawab guru karena area 

kelas merupakan wewenang penanganan guru model. Guru-

guru pengamat melakukan pengamatan terhadap kelas 

sesuai dengan aspek pengamatan dan aspek lain yang 

mungkin muncul. Hasil pengamatan baik yang merupakan 

permasalahan atau hal lain yang menarik untuk diketahui 

oleh peserta lain dibicarakan. Guru mendapatkan banyak 

hal berharga dari kelas yang diamati, mereka berbicara 

tentang fakta kelas bukan asumsi sekaligus alternatif 

tawaran pemecahan masalah oleh banyak guru. Mereka 

mendiskusikan bagaimana baiknya kelas agar pembelajaran 

menjadi lebih baik.  

Penting bagi guru untuk belajar dari fakta yang ada di 

kelas dan belajar tentang perkembangan materi pelajaran 

agar berkembang sebagai guru yang profesional.139 Jika 

guru berupaya sendiri tentu sangat berat, diperlukan 

kolaborasi antar guru untuk saling belajar menjadi seorang 

ahli pembelajaran. Agar terbentuk learning community, 

setiap guru harus mengubah diri menjadi ahli pembelajaran. 

Richard DuFour mengemukakan: 

The powerfull collaboration that characterizes 

professional learning communities is a systematic 

process in which teachers work together to analyze and 

improve their classroom practice. Teachers works in 

teams engaging in an ongoing cycle of questions that 

promote deep team learning. This process,in turn, 

leads to higher levels of student achievement.140 

                                                             
139 Sato, Dialog dan Kolaborasi di Sekolah, 93. 
140Richard DuFour, “What is a Professional Learning Community?”, 

Educational Leadership, May 2004: 9, diakses 3 Oktober 2012, 
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Kolaborasi berkekuatan penuh yang menunjukkan 

komunitas belajar profesional merupakan sebuah proses 

sistematis di mana guru bekerja bersama-sama untuk 

menganalisis dan meningkatkan praktik kelas mereka. Guru 

bekerja dalam kelompok yang mendorong pembentukan tim 

pembelajaran. Proses ini menghasilkan prestasi siswa pada 

tingkat yang lebih baik. Cara utama yang dapat dilakukan 

guru untuk meningkatkan kemampuan profesinya adalah 

melakukan studi kasus mengenai cara mengajar (lesson 

study). Peran lesson study adalah membentuk iklim guru 

yang saling belajar dan membelajarkan bagi setiap guru. 

Lesson study is a cycle of insructional improvement in 

which teachers work together.141 

 

Manfaat lesson study bagi guru sebagai berikut. 

lesson study directly provides a setting and 

methodology for collegial discourse, teachers 

reflection, common consideration of student work, 

design of lessons, and assessment of those lessons.142 

 

Lesson study menyediakan wahana cara mengajar bagi 

kelompok guru, melakukan refleksi, pertimbangan bersama 

tentang membelajarkan siswa, merencanakan pembelajaran, 

dan memberikan penugasan-penugasan ketika 

pembelajaran. 

                                                                                                                           
http://staffdev.mpls.k12.mn.us/sites/6db2e00f-8a2d-4f0b-9e70-
e35b529cde55/uploads/What_is_a_PLC._DuFour_Article_2.pdf. 

141 Chaterine Lewis, “Lesson Study: A Handbook of Teacher-Led 
Instructional Change,”,dalam Rebecca R. Perry dan Chaterine C. Lewis, 

“What is Successful Adaptation of Lesson Study in the US,” J Educ Change, 

DOI 10, 1007/s10833-008-9069-7 (Philadelphia, PA: Research for Better 
Schools, 2002), 2. 

142 Arthur Beauchamp dan Kendaall Zoller, “The Opportunity and 

Challenge of Lesson Study”, The CSP Connection, A Publication of 
California Science Projec 2, no. 6, (November/December 2002).  

http://staffdev.mpls.k12.mn.us/sites/6db2e00f-8a2d-4f0b-9e70-e35b529cde55/uploads/What_is_a_PLC._DuFour_Article_2.pdf
http://staffdev.mpls.k12.mn.us/sites/6db2e00f-8a2d-4f0b-9e70-e35b529cde55/uploads/What_is_a_PLC._DuFour_Article_2.pdf
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Karakter yang dikembangkan dalam Collegial Mutual 

Learning terdapat pada Tabel I.4.  
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Tabel I.4  

Karakter yang Dikembangkan dalam Lesson Study untuk 

Meningkatkan Hubungan Kolegial Guru 

 

Kegiatan 

Lesson 

Study 

No. 

Karakter 

Guru  yang 

Dikembang-

kan 

 

Deskripsi Singkat 

 

Plan 1. Religius Berdo’a sebelum  kegiatan. 

Memulai kegiatan dengan 

mengucapkan salam. 

Mengakhiri kegiatan dengan 

mengucapkan salam. 

2. Jujur Menyusun RPP sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik 

siswa. 

3. Toleransi Kesediaan mendiskusikan isi 

RPP dengan guru lain. 

4. Disiplin Menyusun RPP sesuai dengan 

ketentuan. 

Menyusun perangkat 

pembelajaran sesuai rambu-

rambu. 

5. Kerja keras Berupaya terlibat aktif 

menyelesaikan RPP dan atau 

perangkat observasi.. 

6. Kreatif Memberikan kontribusi 

pemikiran aplikatif dalam 

penyusunan RPP dan atau 

perangkat observasi. 

7. Mandiri Berupaya menyelesaikan 

tugas dengan tidak 

mengandalkan teman guru. 

8. Demokratis Memberikan kesempatan 

kepada teman guru untuk 

bekerjasama menyelesaikan 

RPP dan atau perangkat 

pembelajaran. 

9. Rasa ingin 

tahu 

Berupaya melakukan 

pengecekan terhadap RPP dan 

atau perangkat pembelajaran 

yang disusun bersama. 

Memberikan pertanyaan 
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terhadap hal-hal yang belum 

jelas/ belum diketahui dari 

produk bersama yang sedang 

dibuat. 

10. Bersahabat Memberikan pendapat dengan 

tersenyum. 

Memberikan pendapat dengan 

sopan. 

11. Gemar 

membaca 

Memberikan masukan 

berdasarkan referensi yang 

telah dibaca  yang  

mendukung penyusunan RPP. 

12. Peduli sosial Memberikan bantuan kepada 

teman dalam menyusun RPP 

dan atau perangkat observasi. 

13. Tanggung-

jawab 

Keterlibatan menyusun RPP 

sampai selesai. 

Keterlibatan menyusun 

perangkat observasi sampai 

selesai. 

Do   
Guru Model 

Guru 

Pengamat 

1. Religius Berdo’a 

sebelum 

mengajar. 

Menyampai

kan ke 

siswa 

tentang 

mensyukuri 

nikmat. 

Memulai 

mengajar 

dengan 

mengucap-

kan salam. 

Mengakhiri 

mengajar 

dengan 

mengucap-

kan salam. 

Ikut berdo’a. 

Menjawab 

salam ketika 

pembelajaran 

dimulai dan 

diakhiri. 

2. Jujur Menyam-

paikan 

informasi 

Menuliskan 

data sesuai 

dengan 
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apa adanya 

kepada 

siswa. 

pengamatan. 

3. Toleransi 

 

 

 

Kesediaan 

membantu 

semua siswa 

yang 

memerlu-

kan. 

Menerima 

kesepakatan 

kelompok. 

Tidak 

melakukan 

aktivitas yang 

mengganggu 

guru model, 

guru 

pengamat, dan 

siswa. 

Menerima 

kesepakatan 

kelompok. 

4. Disiplin Memulai 

pembelajara

n tepat 

waktu. 

Mengakhiri 

pembela-

jaran tepat 

waktu. 

Memakai 

seragam 

sesuai 

ketentuan. 

Membawa 

media dan 

alat yang 

sesuai. 

 

 

 

Memasuki 

kelas  tepat 

waktu. 

 

Meninggalkan 

kelas tepat 

waktu. 

 

Memakai 

seragam 

sesuai 

ketentuan. 

Berada di 

tempat yang 

sesuai ketika 

melakukan 

pengamatan. 

Melakukan 

pengambilan 

gambar tidak 

menggunakan 

suara dan 

blitz. 

5. Kerja keras Mengajar 

dengan 

sungguh-

sungguh. 

Mengamati 

pembelajaran 

dengan 

sungguh-

sungguh. 

6. Kreatif Dapat 

berimpro-

Menempat-

kan pada 
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visasi dalam 

menggunak

an media/ 

alat. 

posisi yang 

strategis 

ketika 

mengamati. 

Dapat segera 

menangkap 

objek siswa 

yang 

mengalami 

masalah 

pembelajar-

an. 

7. Mandiri Menyelesai

kan 

pekerjaan 

sendiri. 

Mencatat 

sendiri/ tidak 

mengandalkan 

catatan orang 

lain. 

8. Demokratis Memberi-

kan kesem-

patan yang 

sama 

kepada 

semua siswa 

untuk 

menjawab 

pertanyaan. 

Memperhati

kan semua 

siswa. 

Menunjuk-

kan perilaku 

menghargai 

teman guru 

yang sedang 

mengamati. 

9. Rasa ingin 

tahu 

Memberi-

kan 

pertanyaan 

atas 

tanggapan 

siswa. 

Mengamati 

perilaku atau 

fenomena 

pembelajaran 

dari jauh dan 

dekat. 

 

10. Bersahabat/ 

Komunikatif 

Bersikap 

ramah 

kepada 

siswa. 

Menggunak

an kata yang 

sopan. 

Memperhati

Bersikap 

sopan santun 

ketika di 

kelas. 
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kan 

tanggapan 

atau 

pertanyaan 

siswa 

11. Tanggung-

jawab 

Melaksanak

an pembela-

jaran sampai 

dengan 

selesai 

sesuai 

dengan 

sintaks. 

Mengamati 

pembelajaran 

sampai 

selesai. 

Mencatat hasil 

pada lembar 

pengamatan. 

See 1. Religius Menjawab 

salam 

pembuka 

oleh 

moderator. 

Berdo’a  

memulai 

kegiatan. 

Memulai 

presentasi/ 

penyajian 

dengan 

mengucap-

kan salam. 

Mengakhiri 

presentasi 

/penyajian 

dengan 

mengucap-

kan salam. 

Menjawab 

salam 

pembuka oleh 

moderator. 

Berdo’a  pada 

permulaan 

dan di akhir 

kegiatan. 

Menjawab 

salam  

penutup oleh 

moderator. 

2. Jujur Mengakui 

diri terdapat 

kekurangan 

ketika 

melaksana-

kan 

pembelajar-

an berdasar-

kan refleksi 

peserta. 

 

Menyampai-

kan informasi 

apa adanya 

sesuai dengan 

data 

pengamatan 

ketika 

refleksi. 
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3. Toleransi Kesediaan 

menanggapi 

refleksi 

pengamat. 

Kesediaan 

menyimak 

penyampaian 

hasil 

pengamatan 

peserta open  

class. 

4. Disiplin Mengikuti 

see  dari 

awal sampai 

akhir. 

Mengikuti see  

dari awal 

sampai akhir. 

5. Kerja keras Melaksa-

nakan see 

dengan 

sungguh-

sungguh. 

Melaksana-

kan see 

dengan 

sungguh-

sungguh. 

6. Kreatif Penyampai-

an perasaan 

dengan 

menggunak

an kata dan 

ungkapan 

menarik. 

Penyampaian 

hasil 

pengamatan 

dengan 

menggunakan 

kata dan 

ungkapan 

menarik. 

7. Mandiri Menyampai

kan 

perasaan 

diri secara 

independen. 

Memberikan 

kontribusi 

ketika 

see/tidak 

mengandalkan 

semata-mata 

terhadap hasil 

pengamatan 

guru lain. 

8. Demokratis Menanggapi 

pertanyaan 

atau 

tanggapan 

guru 

pengamat. 

Menyimak 

penyampaian 

hasil 

pengamatan. 

Memberikan 

tanggapan 

yang sesuai. 

9. Rasa ingin 

tahu 

Mengaju-

kan perta-

nyaan untuk  

tanggapan 

Mengajukan 

pertanyaan 

untuk 

memperjelas 
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 guru lain. tanggapan 

guru model 

atau guru lain. 

10. Menghar-gai 

prestasi 

Memberi-

kan 

apresiasi 

terhadap 

guru 

pengamat. 

Memberikan 

apresiasi 

terhadap guru 

model. 

11. Bersaha- 

bat / komu-

nikatif 

Bersikap 

ramah. 

Memperha-

tikan 

tanggapan 

atau 

pertanyaan 

guru 

pengamat. 

Bersikap 

ramah. 

Memperhati-

kan tanggapan 

atau 

pertanyaan 

guru model 

dan guru 

pengamat 

lain. 

12. Cinta damai Tidak 

mengeluar-

kan kata-

kata yang 

menyakit-

kan atau 

menying-

gung. 

Tidak 

mengeluarkan 

kata-kata yang 

menyakitkan 

atau 

menyinggung. 

13. Peduli sosial Kesediaan 

menjelaskan 

kembali, 

jika ada 

peserta guru 

pengamat 

atau peserta 

see lainnya 

belum 

memahami 

dengan 

baik. 

Kesediaan 

menjelaskan 

kembali, jika 

guru model 

dan atau guru 

pengamat atau 

peserta see 

lainnya belum 

memahami 

dengan baik. 

14. Tanggung-

jawab 

Melaksana-

kan see 

sampai 

selesai. 

Melaksanakan 

see sampai 

selesai. 
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d. Partisipasi Aktif Orangtua, Masyarakat, dan Pemerintah 

dalam Lesson Study 

Bentuk hubungan antara madrasah dengan stakeholder-

nya ada 3 (tiga) model, yaitu: model profesional, model 

advokasi, dan model kemitraan.143 Peran orangtua, 

masyarakat, dan pemerintah dengan madrasah diharapkan 

dijalin dalam bentuk hubungan kemitraan. Model kemitraan 

terdapat pembagian tugas, tanggungjawab, dan inisiatif 

antara orangtua, masyarakat, dan madrasah dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan 

terjadi hubungan timbal balik antar komponen-

komponennya. Berbeda dengan model profesional yang 

melibatkan para ahli; dan tenaga pendidikan dan tenaga 

kependidikan madrasah. Model ini mengedepankan 

masukan dari ahli kepada penyelenggara pendidikan di 

madrasah sehingga keberadaan mereka dominan. Model 

advokasi memiliki kesamaan dengan model profesional, 

memberikan saran bagi perbaikan madrasah. Namun, model 

advokasi lebih menerapkan diri sebagai pihak yang 

mengkritisi kebijakan pendidikan madrasah. Semua model 

di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk 

penyelenggaraan madrasah yang sehat memerlukan adanya 

perpaduan ketiga model di atas.  

Kehadiran orangtua, masyarakat, dan pemerintah 

sangat penting dalam pelaksanaan lesson study. Orangtua 

yang dimaksud dapat hadir sebagai pribadi maupun sebagai 

perwakilan dari komite. Jika kebetulan orangtua siswa 

memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang 

terkait dengan pendidikan, maka sekaligus yang 

bersangkutan dapat hadir sebagai perwakilan masyarakat. 

Kelompok masyarakat lain yang dapat menghadiri atau 

dihadirkan dalam kegiatan leson study adalah para ahli, 

                                                             
143 Sherry Keith dan Robert Henriques Girling, Education 

Management and Participation (Boston: Allyn and Bacon, 1991), 256-259. 
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praktisi pendidikan, praktisi dunia usaha, dan lain-lain. 

Pemerintah yang dimaksud adalah pejabat struktural di 

lingkungan madrasah yang dapat mengambil kebijakan 

terkait dengan pendidikan di madrasah dan pejabat 

fungsional yang terkait dengan madrasah dan karier guru. 

Pejabat struktural yang dapat hadir atau dihadirkan adalah 

pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 

yang langsung mengurusi bidang pendidikan madrasah atau 

yang mewakili. Pejabat fungsional yang dapat hadir atau 

dihadirkan adalah pengawas madrasah.  

Kehadiran orangtua, masyarakat, dan pemerintah pada 

pelaksanaan lesson study tidak harus pada semua tahap 

lesson study. Sebaiknya mereka dapat mengikuti seluruh 

rangkaian pelaksanaan lesson study. Hal penting dari 

kehadiran mereka adalah adanya wujud perhatian atas 

program kegiatan madrasah yang bertujuan untuk 

meningkatkan pencapaian kompetensi siswa. Berdasarkan 

pengamatan mereka selama berlangsungnya lesson study, 

akan menimbulkan empati kepada madrasah betapa 

merancang pembelajaran yang baik dan sesuai kepada siswa 

bukan pekerjaan mudah. Jika terjadi kesulitan, mereka 

dapat memberikan solusi dan bantuan sesuai dengan 

kapasitas mereka.  

Pengalaman peneliti mengikuti conterpart lesson study 

di Jepang tahun 2010, kehadiran orangtua dan masyarakat 

dalam pelaksanaan lesson study bukan hal asing. Orangtua 

senang masuk ke dalam kelas dan menyaksikan anak-anak 

mereka belajar. Bahkan jika anak mereka tidak bersungguh-

sungguh, orangtua tidak segan-segan menegur anak mereka. 

Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab orangtua 

terhadap keberhasilan pendidikan anak-anak mereka.144 

                                                             
144 Observasi terhadap Pelaksanaan Open Class di SMPN Saidaiji 

Okayama Jepang tanggal 17 Juni 2010, SD Laboratorium Universitas 

Gunma Jepang tanggal 21 Juni 2010, dan SMAN Numazu Johoku Jepang 
tanggal 24 Juni 2010. 
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e. Pengembangan Pola Learning Community Berkarakter 

Pola komunitas pembelajaran berkarakter dapat 

dikembangkan melalui komponen-komponennya. Selama 

ini madrasah tsanawiyah Kabupaten Bantul telah 

melaksanakan lesson study. Lesson study merupakan 

wahana yang dapat menegakkan ketiga pilar learning 

communityyaitu pembelajaran kolaboratif; collegial mutual 

learning; dan partispasi aktif orangtua, masyarakat, dan 

pemerintah. 

Realitas yang terjadi pada pembelajaran di kelas adalah 

adanya variasi tingkat kemampuan dan minat siswa; dan 

situasi pembelajaran yang dinamis. Guru hendaknya 

menyelenggarakan pembelajaran bermakna yang ditandai 

dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk menciptakan dan mempercepat 

keberhasilan belajar ini adalah melalui pembelajaran 

kolaboratif yang mengedepankan dialog dan penggunaan 

kerja kelompok secara efektif.145 Siswa saling belajar dalam 

memahami dan menemukan. Melalui lesson study, jumlah 

siswa yang dapat menguasai kompetensi diupayakan 

meningkat dengan alat dan cara yang ditentukan bersama 

oleh kelompok guru dalam tahap plan.146 Cara yang 

dilakukan adalah mendesain pembelajaran yang kolaboratif. 

Hal ini yang membedakan dengan pembelajaran 

konvensional yang cenderung memusatkan pada siswa yang 

cepat belajar. Dengan kegiatan kolaboratif, semua siswa 

saling dialog dan belajar sehingga jumlah siswa yang 

kompeten menjad lebih banyak.  

Lesson study merupakan proses pengembangan 

kompetensi guru berdasarkan kegiatan pokok guru. Guru 

                                                             
145PELITA, Panduan untuk  Peningkatan Proses Belajar dan 

Mengajar, 41-42. 
146Masaaki Sato, “Untuk Peningkatan Mutu Lesson Study di 

Indonesia”, Dokumen Counterpart Training Lesson Study (Tokyo: JICA, 
2010), 24. 
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dimungkinkan menemukan banyak permasalahan di kelas 

yang selanjutnya diupayakan solusinya untuk perbaikan 

pembelajaran. Dalam lesson study terjadi dialog antar guru 

yang mendorong hubungan dan kolaborasi dengan teman 

sejawat yang lebih baik.147 

Partisipasi aktif orangtua, masyarakat, dan pemerintah 

dalam rangka meningkatkan tingkat komunikasi mengenai 

situasi belajar siswa baik di dalam atau pun di luar 

sekolah.148 Partisipasi ini penting bagi siswa karena sebagai 

bentuk dukungan dalam belajar. Selain itu, orangtua sebagai 

pihak yang paling mengetahui bagaimana siswa tumbuh, 

berkembang, dan berinteraksi dengan anggota keluarga 

lainnya. Masyarakat sebagai penyedia lingkungan belajar 

dan pemerintah sebagai penentu kebijakan pembelajaran. 

Dalam lesson study sangat terbuka bagi orangtua, 

masyarakat, dan pemerintah ikut serta dalam pengamatan 

pembelajaran dan merefleksikannya bersama-sama.149 

Penelitian disertasi ini adalah mengembangkan tiga 

pilar learning communitymelalui lesson study. Pilar 

pertama, pembelajaran kolaboratif dapat terwujud karena 

lesson study sangat menekankan pada pencapaian 

kompetensi individu melalui kegiatan kolaboratif. Pilar 

kedua, hubungan kolegial guru yang saling menguntungkan 

sangat mudah diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan guru 

yang langsung terkait dengan tugas pokok guru yaitu 

merencanakan, mendidik, dan menilai. Melalui tahap lesson 

study, yaitu plan, do, dan see sangat tepat mewujudkan 

learning community. Pilar ketiga, partisipasi orangtua, 

masyarakat, dan pemerintah dapat ditingkatkan dengan 

menghadiri kegiatan open class yang dilanjutkan dengan 

                                                             
147 Haithcock, A Guide to Implementing Lesson Study, 4.  
148PELITA, Buku Kerja: Pelatihan Trainer Nasional (Jakarta: 

International Development Center of Japan, 2009), 15. 
149 Eisuke Saito dan Masaaki Sato, “Lesson Study as an Instrument for 

School Reform: A case of japanese practices,”Management in Education 
Sage Journals, vol. 26, no. 4 (Oct 9 2012): 181. 
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tahap see yang merupakan rangkaian dari kegiatan lesson 

study yang dapat memberikan informasi tentang usaha-

usaha konkrit yang dilakukan oleh guru/madrasah dalam 

pembelajaran. Pengembangan pola learning community 

yang diharapkan adalah melalui kegiatan yang dapat 

menegakkan ketiga pilar sekaligus. Namun, jika tidak dapat 

dilakukan adalah dengan mengembangkan pola tersebut 

dengan berfokus pada salah satu komponen. Komponen 

yang lain dapat memperoleh dampak pengiring dari 

pengembangan komponen tersebut.  

Guru sebagai pelaksana lesson study, memiliki 

kewajiban melaksanakan seluruh tugasnya dengan baik. 

Kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran belum cukup untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran guru. Guru dituntut untuk dapat 

melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB). Melalui kegiatan PKB, dalam hal ini 

publikasi ilmiah, diharapkan kinerja guru meningkat. Di 

samping itu, tuntutan pemenuhan angka kredit dari unsur 

publikasi ilmiah mutlah terpenuhi untuk dapat meraih 

jenjang kepangkatan di atasnya. 

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi(Permen PAN & RB) Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, 

guru dituntut untuk memenuhi jumlah angka kredit sesuai 

dengan jenjang pangkat dan jabatannya melalui kegiatan 

PKB. Publikasi ilmiah merupakan salah satu bentuk PKB, 

di samping pengembangan diri dan karya inovatif.  

Publikasi ilmiah terdiri dari presentasi pada forum 

ilmiah, hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang 

pendidikan formal, dan teks pelajaran/buku 
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pengayaan/buku pedoman guru.150 Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) merupakan salah satu dari macam publikasi 

ilmiah berupa hasil penelitian.  

1) Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian 

tindakan yang dilaksanakan di kelas. PTK adalah penelitian 

yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan 

tindakan substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam 

disiplin inkuiri, atau suatu usaha untuk memahami apa yang 

terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan 

perubahan.151 Lebih lanjut, PTK terkait dengan persoalan 

praktis pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru.152 

Collaboration is a key component of action research.153 

Sejalan dengan di atas, penelitian tindakan dapat 

didefinisikan sebagai the process through which teachers 

collaborate in evaluating their practice jointly.154 Dengan 

demikian PTK adalah penelitian yang mudah dilaksanakan 

oleh guru di dalam kelasnya agar pembelajaran menjadi 

lebih baik dan berkualitas dengan melakukan tindakan yang 

direncanakan untuk memecahkan permasalahan kelas 

bersama-sama dengan guru lain. 

PTK adalah penelitian yang paling memungkinkan 

mendapatkan angka kredit oleh tim penilai angka kredit 

karena setting dan subyek penelitian di kelas pembelajaran. 

                                                             
150Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pembinaan dan 

Pengembangan Profesi Guru Buku 4: Pedoman Kegiatan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru Pembelajar (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2016), 21-42. 
151 Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 11. 
152 Sukidin dkk., Manajemen Penelitian Tindakan Kelas (Surabaya: 

Insan Cendekia, 2002), 18.  
153 Ann Armstrong, Progress Report on My Action Research Project in 

Action Research and Reflective Practice (Melbourne: Faculty of Education 
Deakin University, 1996), 5. 

154Mark R. Young, Eve Rapp, dan James W. Murphy, “Action 

Research: Enhancing Classroom Practice and Fulfilling Educational 
Responsibilities,” Journal of Instructional Pedagogies 3, (Juni 2010), 2. 
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Peran guru sebagai sentral keterlaksanaan pembelajaran 

membawa kepada konsekuensi bahwa guru harus 

melakukan perubahan dan kreatif.155 Hal ini memerlukan 

dukungan empirik hasil penelitian yang memadai yang 

pelakunya adalah guru. Penelitian yang dilakukan guru 

sangat sesuai dilakukan dalam ruang lingkup kerja mereka 

dan sangat mendukung profesionalisme. Penelitian tersebut 

meliputi: strategi pembelajaran, media pembelajaran, 

penilaian hasil belajar, pengelolaan kelas, dan lain-lain. 

Dengan penelitian tindakan kelas diharapkan akan terdapat 

temuan empiris yang dapat digunakan bagi peningkatan 

pembelajaran di kelas yang akhirnya dapat meningkatkan 

pencapaian kompetensi siswa dalam suatu mata pelajaran. 

Priyono menyatakan bahwa 

PTK adalah strategi pengembangan profesi guru karena 

(1) menempatkan guru sebagai peneliti, (2) 

menempatkan guru sebagai agen perubahan, dan (3) 

mengutamakan kerja kelompok antara guru, siswa, dan 

stake holders sekolah lainnya dalam membangun 

kinerja sekolah yang lebih baik.156 

 

PTK diharapkan dapat menghasilkan perbaikan proses 

pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas 

pembelajaran yang ditunjukkan oleh berbagai indikator 

keberhasilan. Indikator keberhasilan tersebut adalah 

peningkatan kompetensi siswa dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

PTK memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihannya antara lain meningkatkan pemahaman guru 

terhadap tugas, mengembangkan kreativitas guru dalam 

mengajar, dan meningkatkan efektivitas belajar. Di samping 

itu, PTK memiliki keterbatasan yang memungkinkan guru 

tidak melaksanakannya. Keterbatasan tersebut antara lain 

                                                             
155Suyanto dan Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),  4. 
156 Sukidin dkk, Manajemen Penelitian Tindakan Kelas,  11.  
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kekurangan waktu, adanya agenda sekolah yang lebih 

diprioritaskan, rendahnya komitmen, dan kesulitan 

menerima perubahan.157 Diperlukan adanya suatu upaya 

mengurangi keterbatasan PTK melalui kegiatan yang tidak 

banyak memakan waktu dan sesuai dengan kebutuhan guru.  

Pelaksanaan PTK tidak dalam satu waktu waktu. PTK 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi yang disebut dengan siklus. Siklus ini berupa 

spiral yang dapat berulang.158 Dalam PTK siklus merupakan 

ciri khas yang membedakan dari penelitian jenis lain. Siklus 

berulang sampai mencapai indikator keberhasilan dan 

diyakini peningkatan yang terjadi karena perlakuan 

tindakan bukan kebetulan. Hasil refleksi digunakan untuk 

merencanakan pembelajaran siklus berikutnya.  

Pembahasan aspek pengamatan dalam siklus adalah 

hanya bagian yang diubah atau dimodifikasi melalui PTK, 

bukan seluruh proses pembelajaran. Bagian yang diperbaiki 

adalah yang berdasarkan refleksi diperlukan pembenahan. 

 

2) Pengembangan Pola Learning Community 

Berkarakter melalui Lesson Study Berbasis Penelitian 

Tindakan Kelas 

Tahap lesson study dan PTK memiliki persamaan. 

Keduanya merupakan kegiatan yang diawali dengan 

perencanaan, lalu pelaksanaan pembelajaran, dan refleksi. 

Pada lesson study kegiatan perencanaan pembelajaran yang 

akan datang tidak harus merupakan kelanjutan 

pembelajaran sebelumnya. Guru yang berikutnya dapat 

menggunakan hasil refleksi sebagai bahan perbaikan 

pembelajarannya. Pada PTK, hasil refleksi memberikan 

kontribusi bagi perencanaan pembelajarannya pada siklus 

berikutnya. Dalam lesson study berbasis PTK, seorang guru 

                                                             
157Armstrong, Progress Report on My Action Research Project, 24. 
158Stephen Kemmis dan Robin McTaggart, The Action Research 

Planner (Geelong: Deakin University Press, 1992), 323. 



81 

 
dapat melaksanakan open class berkali-kali sesuai dengan 

jumlah pertemuan yang dilakukan dalam PTK. 

Langkah pelaksanaan lesson study berbasis PTK ini 

dapat diusulkan dapat mengikuti tahapan sebagai berikut. 

a) Peserta mendapatkan pemantapan konsep dan prinsip 

lesson study. 

b) Peserta memperoleh materi PTK sebagai salah satu 

bentuk publikasi ilmiah bagi guru. 

c) Peserta dibimbing untuk dapat mengidentifikasikan 

permasalahan pembelajaran yang dialami siswa di 

dalam kelas sesuai dengan mata pelajaran. 

d) Peserta dibimbing untuk menetapkan tindakan yang 

dilakukan dalam rangka memecahkan masalah. 

e) Peserta diberikan penjelasan tentang instrumen 

pengamatan siswa dan instrumen kinerja guru dalam 

menerapkan tindakan yang telah ditetapkan. Instrumen 

pengamatan siswa terkait dengan perubahan yang 

terjadi pada siswa karena pemberian tindakan. 

Perubahan yang terjadi pada siswa antara lain interaksi 

siswa dan siswa; interaksi siswa dengan guru; interaksi 

siswa dengan sumber belajar/media/LKS; keaktifan 

siswa; kegiatan/keterampilan siswa; dan pemahaman 

terhadap topik pembelajaran. Tindakan dapat berupa 

model/strategi/metode pembelajaran dan media 

pembelajaran.  

f) Jika telah ditetapkan masalah siswa dan tindakan yang 

akan dilakukan maka guru model dan peserta lesson 

study membuat instrumen pembelajaran dan instrumen 

pengamatan. 

g) Instrumen pembelajaran yang dibuat berupa rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan perlengkapannya. 

Sistematika dan aturan RPP disesuaikan dengan 

regulasi kurikulum yang berlaku pada mata pelajaran 

yang akan diajarkan oleh guru model. Berdasarkan 

pengamatan peneliti di madrasah untuk mata pelajaran 
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pendidikan agama Islam dan Bahasa Arab sejak tahun 

pelajaran 2015/2016 telah menggunakan Kurikulum 

2013. Mata pelajaran lainnya menyesuaikan perlahan-

lahan. Oleh karena itu, peneliti tidak memfokuskan 

pada sistematika RPP dan aturan penulisannya. Fokus 

peneliti adalah kegiatan pembelajaran, khususnya pada 

kegiatan inti.  

h) Menyusun kegiatan pembelajaran pada RPP yang 

sesuai dengan langkah-langkah tindakan yang 

diberikan baik model/metode atau pun penggunaan 

media pembelajaran.  

i) Melengkapi perangkat RPP, yaitu penilaian dan lembar 

kerja (jika ada). 

j) Menyusun instrumen pengamatan yang terdiri atas 

instrumen pengamatan terhadap siswa dan terhadap 

guru. Instrumen pengamatan terhadap siswa tetap 

menggunakan instrumen yang biasa digunakan 

mengamati siswa dalam kegiatan lesson study 

ditambah dengan instrumen pengamatan pada masalah 

siswa sesuai yang diidentifikasikan pada pra siklus. 

Jika masalah siswa adalah kurangnya interaksi dengan 

temannya, maka instrumen pengamatan yang dibuat 

adalah instrumen pengamatan interaksi siswa dengan 

teman di dalam kelas. Aspek yang diamati adalah 

kegiatan siswa yang dapat diamati ketika diberikan 

tindakan oleh guru. 

k) Contoh instrumen pengamatan terhadap 

siswa(terlampir). 

l) Menyusun instrumen pengamatan terhadap guru 

peneliti. Tujuan pengamatan terhadap guru adalah 

untuk mengetahui kesesuaian langkah kerja guru 

dengan langkah perencanaan tindakan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, aspek-aspek yang diamati 

adalah langkah kegiatan yang seharusnya dilakukan 

oleh guru sesuai dengan langkah model/langkah 
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penggunaan media. Contoh instrumen pengamatan 

terhadap guru peneliti terlampir. 

m) Menyusun perangkat pengamatan yang lain, antara 

lain: daftar nama siswa, denah kelas, denah siswa 

ketika dalam kelompok, kartu identitas siswa, dan kartu 

nama kelompok. 

n) Guru model adalah guru peneliti PTK. 

o) Pengamat yang menjadi kolaborator peneliti maksimal 

berjumlah 3 (tiga) orang. Pengamat yang tidak menjadi 

kolaborator membantu kolaborator melaksanakan 

pengamatan dan menyampaikan hasil pengamatan 

ketika refleksi. 

p) Setiap PTK minimal terdiri atas dua siklus atau telah 

mencapai indikator keberhasilan atau kalau tidak 

mencapai indikator keberhasilan ada penjelasan (sesuai 

dengan Pedoman PKB bagi Guru). 

q) Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 

pembelajaran (berisi pemberian tindakan dan 

pengamatan pembelajaran), dan refleksi. 

r) Satu siklus dapat lebih dari satu pertemuan. 

s) Setiap selesai satu kali pertemuan segera dilakukan 

refleksi. 

t) Hasil refleksi dicatat sebagai notulen refleksi. Notulen 

refleksi adalah salah seorang kolaborator. 

u) Perencanaan berikutnya dilakukan setelah satu siklus 

selesai. Instrumen pengamatan tetap sama, yang dapat 

berubah adalah instrumen pembelajaran (RPP) dan 

setting kelas.  

 

F. Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs di Kabupaten Bantul. 

Pelaksanaan penelitian awalnya dilaksanakan di semua 

MTs. Setelah dilakukan klasifikasi, tahap eksplorasi pola 

learning community berkarakter dilaksanakan di beberapa 
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MTsN yang mewakili masing-masing homebase lesson 

study berbasis MGMP. Pemilihan ini berdasarkan pada di 

MTsN tersebut telah dilaksanakan lesson study berbasis 

madrasah (LSBM). Selanjutnya untuk pelaksanaan 

penelitian tahap uji coba pola learning community 

berkarakter dilaksanakan di MTsN 1 (MTsN 

Gondowulung) Bantul.  

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan 

kuantitatif. Penelitian ini berupaya menjelaskan kehidupan 

sosial di madrasah sehingga menggunakan desain sosiologi 

pendidikan (educational sociology).159 Waller menjelaskan, 

the school is a social world because human beings live in 

it.160 Terdapat konsep sosiologi dalam kehidupan sosial di 

madrasah161, sehingga yang diamati adalah semua deskripsi 

fakta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Agar diperoleh 

penafsiran yang tepat dilakukan konstruksi realitas dengan 

terlibat dalam kegiatan di madrasah. Realitas yang dikaji 

adalah fenomena per individu dan interaksi antara individu 

yang terlibat dalam proses secara kualitatif.  

Qualitative research claims to describe lifewords ‘from 

the inside out’, from the point of view the people who 

participate. By so doing it seeks to contribute to a better 

understanding....162  
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Data yang diperoleh dengan beberapa teknik pengumpulan 

data dikuantifikasikan dan diolah dengan statistik deskriptif 

yang bertujuan untuk memperoleh gambaran sehingga 

                                                             
159 Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for 

Education: An Introduction to Theory and Methods (Washington: Allyn and 

Bacon Inc., 1982), 11. 
160 Willard W Waller. Sociology of Teaching (New York: John Wiley, 

1932), 1. 
161 Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education,  13. 
162 Kardorff Flick dan Steinke, A Companion to Qualitative Research 

(California: Sage Publications, 2004), 3.  
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dapat menjelaskan kedudukan suatu objek. Selain itu, untuk 

menguji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan 

beberapa teknik pengujian. 

Model penelitian ini adalah research and development 

(R & D) yang menghasilkan produk dan dilakukan 

pengujian efektivitas produk tersebut. Produk yang 

dihasilkan berdasarkan analisis kebutuhan dari kekurangan 

yang terjadi pada pelaksanaan pola learning community 

yang berlangsung. Untuk menjamin bahwa produk yang 

dihasilkan efektif, dilakukan pengamatan terhadap 

penerapan produk. Produk yang dihasilkan dari penelitian 

ini adalah pengembangan pola learning community 

berkarakter.  

Beberapa ahli telah mengemukakan langkah R & D. 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut 

Borg dan Gall sebagai berikut.163 

 

Gambar I.3  

Langkah-langkah R & D  menurut Borg dan Gall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, Akker juga merekomendasikan langkah R 

& D, yaitu:  

(1)  Preliminary investigation (fase pendahuluan). 

Kegiatan yang dilakukan adalah mengkaji literatur, 

konsultasi ke ahli, analisis contoh yang berhubungan 
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Research: An Introduction(Boston: Allyn  and Bacon, Inc, 2007), 589. 
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dengan tujuan, dan studi kasus terhadap permasalahan 

yang terjadi.(2) Theoretical embedding(fase penerapan 

teori menjadi desain). Kegiatan yang dilakukan adalah 

membuat desain secara sistematis berdasarkan teori yang 

dikaji. Penekanan teori ini penting agar dihasilkan 

produk yang dapat segera diketahui desaiinya dan 

rasional. (3) Empirical testing (fase merealisasikan 

desain). Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengujian di 

lapangan agar diketahui keterpakaian dan efektivitasnya. 

(4) Documentation, analysis, and reflection on process 

and outcomes (fase dokumentasi, analisis, dan refleksi 

terhadap proses dan hasil). Kegiatan yang dilakukan 

adalah melakukan dokumentasi secara sistematis; 

menganalisis dan merefleksi desain secara keseluruhan 

produk; mengevaluasi dan mengimplementasikan proses 

dan hasilnya agar memberikan kontribusi terhadap 

penggunaan yang lebih luas dan spesifikasi metodologi 

desain.164 

 

Sejalan dengan Akker, Plomp menyatakan langkah 

penelitian R & D. Langkah tersebut adalah preliminary 

investigation; design; realization/ construction; test, 

evaluation, and revision; and implementation.165 

Sumarni166 menyederhanakan langkah R & D menjadi 4 

(empat) tahap utama sebagai berikut: (1) Tahap Eksplorasi; 

(2) Tahap Pengembangan Model; (3) Tahap Uji Coba 

Model; (4) Tahap Diseminasi. Dengan mengacu pada 

pendapat-pendapat di atas, maka Peneliti menetapkan 

                                                             
164 Jan van den Akker, Priciples and Methods of Development 

Research (Enschede: Universuty of Twente,ny),  6-7. 
165 Tjeerd Plomp, ny, “Design Methodology and Development 

Research in/on Education and Training in Tjeerd Plomp,” 1982, 
Educational Technology: some explorations. Inaugural Lecture University 

of Twente, Faculty of Educational Science and Technology (Enschede: 

University of Twente), 9. 
166 Sri Sumarni, “Pengembangan Model Pendidikan karakter Berbasis 

Penguatan Modal Sosial bagi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.” Disertasi, 
Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Ilmu Pendidikan, Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
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langkah R & D penelitian ini juga menggunakan 4 (empat) 

langkah, yaitu: (1) Tahap Eksplorasi; (2) Tahap 

Pengembangan Pola; (3) Tahap Uji Coba Pola; dan (4) 

Tahap Diseminasi. 

 

a. Tahap Eksplorasi  

Tahap ekspolorasi terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu: (a) 

mengumpulkan informasi tentang pentingnya pola learning 

community berkarakter diseluruh MTs Kabupaten Bantul 

dalam mereformasi pembelajaran dan (2) menggali 

informasi tentang harapan dari para pengguna di lapangan 

(dalam hal ini guru) mengenai pelaksanaan lesson study 

yang diharapkan dari pola learning community berkarakter 

yang telah ditemukan.  

 

b. Tahap Pengembangan Pola 

Kegiatan development (pengembangan) dilaksanakan 

setelah kegiatan research (eksplorasi) untuk 

mengembangkan pola learning community yang telah 

ditemukan agar menjadi lebih baik dalam mereformasi 

pembelajaran.Tahap pengembangan pola merupakan 

kegiatan menganalisis tahap eksplorasi untuk menemukan 

pola learning community berkarakter di madrasah 

tsanawiyah Kabupaten Bantul yang dapat mewujudkan 

reformasi pembelajaran. Lesson study dikembangkan 

menjadi pola baru yang diharapkan lebih menarik dan 

memberikan harapan yang lebih besar bagi pengembangan 

pembelajaran kolaboratif; hubungan kolegial guru; dan 

partisipasi orangtua, masyarakat, dan pemerintah.  

Produk pola yang dihasilkan bukan pola yang baru sama 

sekali. Kualitas produk dapat dihasilkan melalui dua 

prosedur, yaitu: 

(1) an incremental approach, in which each subsequent 

version is compared with its previous version; dan (2) an 



88 

 
experimental approach in which a new product is 

compared to a control or concurrent version.167 

 

Pada tahap penelitian ini dihasilkan produk yang 

merupakan pengembangan dari pola learning 

communityberkarakter yang selama ini berlangsung di 

madrasah tsanawiyah Kabupaten Bantul berupa pola lesson 

study berbasis PTK.  

Tahap pengembangan ini melalui kajian literatur, Focus 

Group Discussion (FGD), dan validasi pakar. 

 

c. Tahap Uji Coba Pola 

Pola learning community yang dikembangkan 

berdasarkan pelaksanaan lesson study di lapangan. 

Selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap kelemahan-

kelemahan yang terdapat dalam pola yang ditemukan dalam 

tahap pengujian di lapangan.  

 

d. Tahap Diseminasi 

Tahap ini dilakukan melalui publikasi, sosialisasi, dan 

keberterimaan produk. Skema tahap pelaksanaan penelitian 

R & D yang dilakukan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
167 Jan van den Akker dan Tjeerd Plomp, “Development Research in 

Curriculum: Propositions and Experience,” Draft Paper for Symposium at 

AERA Meeting Only for Symposium Participants: Full-fledged Version will 
appear later, April 1993(Enschede: University of Twente),  4. 
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Gambar I.4  

Tahap Pelaksanaan Penelitian R & D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus. Dengan strategi ini, peneliti dapat menyelidiki 

secara cermat bagaimana proses sesuatu dan sebagai acuan 

dasar bagi penelitian selanjutnya.168 Strategi studi kasus ini 

dapat menjelaskan keadaan learning community yang 

berlangsung dan kemungkinan pengembangannya. 

 

3. Penetapan Sumber Data 

Sumber data adalah semua komponen yang terlibat 

dalam pembelajaran di madrasah meliputi pimpinan dan 

pengelola MTs Kabupaten Bantul, pelaksana pembelajaran, 

dan pengguna. Pengelola terdiri atas pejabat Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Bantul, pengawas 

                                                             
168 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta: 

Tiara Wacana), 118. 
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pendidikan, Kepala MTs Kabupaten Bantul, para wakil 

kepala MTs, para guru, koordinator lesson study, kepala 

urusan tata usaha, dan para staf  tata usaha. Sumber data 

berupa pelaksana pembelajaran adalah para guru dan para 

siswa serta hal-hal terkait (kurikulum, RPP, dan dokumen 

pembelajaran lain yang berkembang di lapangan). 

Pengguna adalah masyarakat dalam hal ini adalah 

orangtua/wali siswa dan kelompok masyarakat (pemuka 

agama Islam, tenaga profesi umumnya, dan ahli 

pendidikan). 

Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Bantul, terdapat 9 (sembilan) Madrasah 

Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 15 (lima belas) madrasah 

tsanawiyah swasta di Kabupaten Bantul.169 MTsN di 

Kabupaten Bantul adalah MTsN Gondowulung (MTsN 

Bantul 1), MTsN Sumberagung (MTsN Bantul 2), MTsN 

Giriloyo (MTsN Bantul 3), MTsN Bantul Kota (MTsN 

Bantul 4), MTsN Pundong (MTsN Bantul 5), MTsN 

Wonokromo (MTsN Bantul 6), MTsN Piyungan (MTsN 

Bantul 7), MTsN Dlingo (MTsN Bantul 8), dan MTsN 

Laboratorium UIN  (MTsN Bantul 9). MTs Swasta di 

Kabupaten Bantul  adalah MTs Muhammadiyah Pepe; MTs 

Al Falah Pandak; MTs Ali Maksum Sewon; MTs Al Mahad 

An Nur Ngrukem; MTs Al Mahali Pleret; MTs 

Muhammadiyah Kasihan; MTs Muhammadiyah Sanden; 

MTs Al Furqon Sanden; MTs Muh. Bambanglipuro; MTs 

Hasyim Asy’ari Piyungan; MTs Ibnul Qoyyim; MTs Mahad 

Islamy Banguntapan;  MTs Ma’arif Dlingo, MTs Al-

Muhsin 2, dan MTs Binaul Ummah. Semua MTs terlibat 

dalam kegiatan lesson study, kecuali dua MTs swasta 

terakhir adalah MTs baru yang dalam penelitian ini tidak 

diteliti.  

                                                             
169Dokumentasi Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Bantul Tahun 2012, diperbarui Mei Tahun 2018. 
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Penetapan MTs sebagai sumber data menggunakan 

teknik purposive sampling berdasarkan area/kelompok 

pelaksanaan LSBMGMP. Pada awal penelitian, dilakukan 

penelitian terhadap semua MTs yang ada di Kabupaten 

Bantul. Selanjutnya, penelitian difokuskan pada MTs yang 

aktif melaksanakan lesson study sebagai wadah 

pembentukan learning community.Hal ini dilakukan dengan 

tujuan agar peneliti dapat mengembangkan pola learning 

community yang telah ada menjadi lebih baik.Adapun MTs 

tersebut adalah MTsN 4 (MTsN Bantul Kota), MTsN 1 

(MTsN Gondowulung), MTsN 6 (MTsN Wonokromo), 

MTsN 5 (MTsN Pundong), MTsN 2 (MTsN Sumberagung), 

MTsN 7 (MTsN Piyungan), MTsN 8 (MTsN Dlingo), dan 

MTsN 9 (MTsN Laboratorium UIN). 

 

4. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan model penelitian R & D yang dipilih, 

maka dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dan evaluatif. Metode deskriptif digunakan sebagai upaya 

menghimpun data awal tentang kondisi madrasah 

tsanawiyah di Kabupaten Bantul yang ada. Metode 

evaluatif digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba 

pengembangan produk berupa pola learning community 

yang menggunakan lesson study sebagai core 

pengembangan.  

Data penelitian diperoleh secara non eksperimen. Data 

yang terkumpul sesuai dengan kenyataan dan tidak 

diberikan perlakuan apa pun. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner, 

dan dokumentasi. Teknik yang bervariasi digunakan untuk 

menjamin validitas.170 Selanjutnya agar diperoleh 

reliabilitas kualitatif yang tinggi, dilakukan dengan 

                                                             
170 John W. Creswell,  Research Design: Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, dan Mixed, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2010),  286.  



92 

 
mendokumentasikan sebanyak-banyaknya data yang 

relevan dengan permasalahan. 

a. Observasi 

Tujuan observasi adalah mengamati pembelajaran 

kolaboratif yang berlangsung, hubungan kolegial guru, dan 

partisipasi orangtua, masyarakat, dan pemerintah. 

1) Pembelajaran kolaboratif 

Aspek yang diamati adalah hubungan saling belajar, 

upaya guru meningkatkan hubungan saling belajar, 

belajar dengan lompatan, dan ketercapaian tujuan. 

2) Hubungan kolegial guru 

Aspek yang diamati adalah peran guru ketika lesson 

study dan hubungan antar guru di luar jam pelajaran. 

Peran guru ketika lesson study meliputi tahap plan, do, 

dan see. Hubungan antar guru di luar jam pelajaran 

meliputi aspek membicarakan praktik mengajar, saling 

mengobservasi kelas, membuat gagasan bersama 

mengenai kelas, dan saling mendorong satu sama lain.171 

3) Partisipasi orangtua, masyarakat, dan pemerintah 

Aspek yang diamati adalah kehadiran dan kontribusi 

terhadap proses pembelajaran. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap siswa; guru;kepala/staf 

tata usaha; kepala madrasah; orangtua; masyarakat; kepala 

seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten 

Bantul; dan pengawas madrasah. Pokok isi wawancara 

masing-masing disesuaikan dengan kegiatan sumber data 

dalam mewujudkan learning community. 

c. Kuesioner 

Kuesioner diajukan kepada siswa, guru, staf tata usaha, 

kepala madrasah, orangtua, masyarakat, dan kepala seksi 

Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten 

                                                             
171 PELITA, Panduan untuk Lesson Study Berbasis, 13. 
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Bantul, dan pengawas madrasah. Daftar pertanyaan yang 

diajukan merupakan pertanyaan tertutup dan pertanyaan 

terbuka.  

d. Dokumentasi  

Dokumentasi berupa RPP, hasil belajar siswa, lembar 

pengamatan yang diisi guru sebagai pengamat ketika open 

class, foto-foto, daftar hadir pelaksanaan lesson study, 

notulen refleksi, dan lain-lain.    

Secara singkat prosedur pengumpulan data digambarkan 

sebagai berikut. 

Gambar I.5.  

Prosedur Pengumpulan Data 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Untuk menjamin validitas 

konten diawali dengan menetapkan definisi operasional, 

menyusun indikator, dan kisi-kisi. Berdasarkan kisi-kisi 

tersebut peneliti menyusun instrumen. Instrumen dicermati 

oleh penilai sebagai experts judgment. Validitas sebuah 

instrumen berhubungan dengan terpenuhinya instrumen 

tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas 

adalah keajekan (tidak berubah) hasil pengukuran dengan 

menggunakan suatu instrumen. Dari beberapa kali 

pengukuran diharapkan hasil yang sama atau mendekati 

sama.  

Validitas konten dilakukan oleh 5 (lima) orang ahli. 

Mereka menilai ketepatan instrumen sesuai dengan tujuan. 

Selanjutnya, dilakukan uji validitas menggunakan 

perhitungan Content Validity Ratio (CVR) dan Content 

Validity Index (CVI).172 Perhitungan CVR menggunakan 

persamaan (1) dan perhitungan CVI menggunakan 

persamaan (2). 

CVR  = 
ne−

𝑁

2
𝑁

2

    Persamaan (1) 

CVI   =
∑ CVR

𝑘
    Persamaan (2) 

 

dengan: 

CVR = Nilai content validity ratio setiap butir soal 

CVI = Nilai content validity index instrumen 

ne = Jumlah penilai yang menyatakan valid 

N = Jumlah penilai 

∑ CVR=Total nilai CVR 

k = jumlah pernyataan/ butir instrumen 

 

                                                             
172 C.H. Lawshe, “A Quantitative Approach to Content Validity”, 

Personal Psychology, Purdue University, 28 (1975): 567.  
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Nilai CVR dan CVI berada antara -1 hingga +1.Suatu 

pernyataan/ butir instrumen dinyatakan diterima jika 

memiliki nilai antara 0 sampai +1. Rentang nilai ini 

menunjukkan bahwa lebih dari 50 % penilai menyatakan 

bahwa pernyataan/ butir instrumen tersebut valid.173 

Reliabilitas instrumen dianalisis menggunakan 

persamaan Percentage of Agreement (PA).174 Suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika nilai PA minimal 75. 

Persamaan tersebut terdapat pada persamaan (3). 

PA = 100 (1-
(𝐴−𝐵)

(𝐴+𝐵)
)  Persamaan (3) 

dengan: 

PA  = Nilai kesepakatan penilai 

A = Frekuensi hitung penilai dengan skor 

tertinggi 

B = Frekuensi hitung penilai dengan skor 

terendah 

 

5. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif. Secara 

garis besar analisis data penelitian ini dibagi atas 3 (tiga) 

langkah, yaitu: deskripsi, reduksi, dan seleksi terhadap 

variabel pembelajaran kolaboratif; hubungan kolegial guru; 

partisipasi orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga 

variabel tersebut masing-masing juga diamati nilai-nilai 

karakternya. 

a. Langkah deskripsi 

Semua data yang diperoleh dikumpulkan. Data yang 

diperoleh sangat variatif dan terdapat data yang 

belum terfokus pada permasalahan. 

 

                                                             
173 Saifuddin Azwar, Reliabilitas dan Validitas,ed. 4, cet. ke-3 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).   
174 Gary D. Borich, Observation Skills for Effective Teaching, ed. 4 

(Columbus: Merrill Prentice Hall,1994),  385.  
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b. Langkah reduksi 

Pada tahap ini dilakukan reduksi data dengan memilih 

data yang sesuai dengan permasalahan. Agar reduksi 

data dapat berlangsung efektif maka dilakukan 

pengkodean sesuai dengan saran Bogdan dan 

Biklen.175 Selain itu jika dimungkinkan data disajikan 

dalam tabel dan grafik. 

c. Langkah seleksi 

Pada tahap seleksi, data yang telah terfokus sesuai 

dengan permasalahan dikaji mendalam untuk 

dikonstruksikan menjadi suatu temuan penelitian.  

Selanjutnya dilakukan analisis terpadu ketiga variabel 

untuk menjelaskan kondisi nyata pola learning 

community berkarakter di MTs Kabupaten Bantul 

yang menjadi dasar bagi pengembangannya. 

  

6. Teknik Interpretasi  

Data yang diperoleh akan dimaknai dan dijelaskan 

dibantu dengan teori-teori yang telah dibangun dan data lain 

yang relevan. Interpretasi dapat juga berupa pertanyaan-

pertanyaan baru yang akan dijawab pada pengumpulan data 

berikutnya. Data baru diinterpretasikan lagi sehingga 

diperoleh keadaan berlangsungnya reformasi pembelajaran 

melalui learning community berkarakter di madrasah.176 

Selanjutnya, dilakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada 

agar learning community berkarakter dapat terwujud 

dengan lebih baik melalui lesson study berbasis penelitian 

tindakan kelas. Data pelaksanaan lesson study berbasis 

tindakan kelas dianalisis kembali dan dimaknai untuk dapat 

mencermati ketiga pilar learning community yang 

mengalami peningkatan melalui pengembangan lesson 

                                                             
175 Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education, 166-172. 
176 Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, 284. 
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study yang lebih sesuai dengan kebutuhan guru dan realita 

tuntutan dunia pendidikan terhadap kompetensi guru. 

 

7. Pengambilan Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan dilakukan setelah dilakukan 

serangkaian tahap R & D, meliputi tahap eksplorasi, 

pengembangan pola, uji coba pola, dan diseminasi.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disertasi ini terdiri atas empat 

(empat)bab sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Kajian pustaka menjelaskan hasil penelitian 

terkait yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Kerangka 

teori membahas reformasi pembelajaran di madrasah, pola 

learning community berkarakter, dan pengembangan pola 

learning community berkarakter. Bagian metode penelitian 

menjelaskan tentang lokasi penelitian, pendekatan penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, 

dan teknik analisis data. 

Bab II Pola Learning Community Berkarakter di MTs 

Kabupaten Bantul Yogyakarta. Bab ini meliputi pola learning 

community berkarakter di madrasah tsanawiyah Kabupaten 

Bantul dan pentingnya pola learning community berkarakter 

untuk mereformasi pembelajaran di madrasah tsanawiyah 

Kabupaten Bantul. Pembahasan ini sangat diperlukan untuk 

memahami pola learning community berkarakter di MTsN 

Kabupaten Bantul yang melaksanakan lesson study melalui 

pembelajaran kolaboratif; hubungan kolegial guru; dan 

partisipasi orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Nilai 

karakter learning community ini dikaitkan dengan nilai-nilai 

karakter dan sosial Islam yang universal. Pada bab ini juga 

dijelaskan alasan pentingnya learning community berkarakter 
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untuk mereformasi pembelajaran di madrasah tsanawiyah 

Kabupaten Bantul. 

Bab III Pola Learning Community Berkarakter untuk 

Mewujudkan Reformasi Pembelajaran di Madrasah 

Tsanawiyah Kabupaten Bantul Yogyakarta dan Dampak 

Penerapannya. Bab ini meliputi pengembangan pola learning 

community berkarakter melalui lesson study berbasis penelitian 

tindakan kelas; uji coba lesson study berbasis penelitian 

tindakan kelas; analisis uji coba lesson study berbasis 

penelitian tindakan kelas; perbaikan pola learning community 

berkarakter melalui lesson study berbasis penelitian tindakan 

kelas; pola learning community berkarakter untuk mewujudkan 

reformasi pembelajaran melalui lesson study berbasis 

penelitian tindakan kelas; dan dampaknya bagi terwujudnya 

reformasi pembelajaran. Dampak lesson study berbasis 

penelitian tindakan kelas dibahas sekaligus dalam sub bab uji 

coba lesson study berbasis penelitian tindakan kelas.  

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran yang merupakan implikasi dari kesimpulan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pola learning community berkarakter dilaksanakan di 

MTs Kabupaten Bantul melalui pembelajaran 

kolaboratif, hubungan kolegial guru, dan partisipasi 

orangtua, masyarakat serta pemerintah yang diwakili 

oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. 

Pola ini penting diketahui agar dapat dilakukan 

perbaikan dan pengembangan pada pilar-pilar 

penyusunnya.  

2. Untuk mewujudkan reformasi pembelajaran di MTs 

Kabupaten Bantul, pola learning community 

berkarakter dilaksanakan melalui lesson study berbasis 

PTK, dengan tahapan: (1) pemantapan konsep lesson 

study, (2) penyampaian PTK dalam bentuk publikasi 

ilmiah, (3) perencanaan (plan) meliputi: identifikasi 

masalah, identifikasi tindakan, perumusan judul, 

penyusunan proposal PTK, perencanaan lesson study, 

(4) pelaksanaan (do), (5) refleksi (see). 

3. Dampak penerapan learning community berkarakter 

terwujud dalam peningkatan pembelajaran kolaboratif 

dan hubungan kolegial guru. Partisipasi orangtua, 

masyarakat serta Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Bantul belum sepenuhnya terwujud. 

Dampak penerapan pola learning community 

berkarakter terhadap terwujudnya  reformasi 

pembelajaran di MTs Kabupaten Bantul terlihat dalam 

bentuk peningkatan pembelajaran kolaboratif dan 

peningkatan hubungan kolegial antar guru. Partisipasi 

orangtua, masyarakat serta pemerintah yang diwakili 
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oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 

belum sepenuhnya terwujud. 

 

B. Saran-saran 

Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak dalam rangka 

mewujudkan komunitas pembelajaran berkarakter di madrasah 

tsanawiyah Kabupaten Bantul.  

1. Bagi Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bantul 

a. Kepala madrasah tsanawiyah diharapkan dapat 

memfasilitasi pelaksanaan lesson study berbasis 

PTK dalam rangka mewujudkan komunitas 

pembelajaranyang lebih baik. 

b. Guru madrasah tsanawiyah dapat berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan lesson study berbasis PTK untuk 

meningkatkan hubungan kolegial guru berkarakter 

yang lebih baik yang merupakan salah satu pilar 

komunitas pembelajaran. 

c. Segenap tata usaha dan staf diharapkan dapat 

berpartisipasi dalam lesson study berbasis PTK 

dengan membantu penjadualan kegiatan dan 

penyediaan sarana serta prasarana mendukung. 

 

2. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Bantul  

a. Diharapkan dapat melakukan sosialisasi pentingnya 

learning community berkarakter di madrasah 

melalui lesson study berbasis PTK melalui 

pembinaan kepada kepala dan guru madrasah 

tsanawiyah. 

b. Diharapkan dapat memfasilitasi forum lesson study 

berbasis PTK yang diselenggarakan di tingkat 

Kabupaten Bantul, K3M, MGMP, dan madrasah. 

c. Perlu meningkatkan peran Kementerian Agama 

Kabupaten Bantul c.q. Seksi Madrasah dan 



307 

 
pengawas madrasah dalam berpartisipasi pada tahap 

lesson study berbasis PTK. 

3. Bagi pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan 

dalam pengembangan: 

a. Pola learning community madrasah berkarakter 

yang lebih baik di madrasah melalui lesson study 

berbasis PTK. 

b. Lesson study yang lebih menarik dan memiliki 

manfaat langsung bagi guru melalui lesson study 

berbasis PTK. 

c. Integrasi pembelajaran, pengembangan kompetensi 

guru, dan perwujudan karakter warga madrasah 

melalui lesson study berbasis PTK. 

 

4. Bagi Balai Diklat Keagamaan Semarang 

Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi Balai 

Diklat Keagamaan Semarang (BDK Semarang) 

khususnya widyaiswara sebagai bahan masukan dalam 

melaksanakan Diklat Lesson Study yang lebih menarik 

dan sesuai kebutuhan guru kepada guru melalui lesson 

study berbasis PTK. Hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai bahan pengembangan pada Diklat 

PTK dengan menerapkan langkah-langkah Pola 

Lesson Study Berbasis PTK.   
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diperbarui Mei Tahun 2018. 
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desain penelitian 

tindakan kelas 
(PTK) yang 

bersifat 

kolaboratif 

(1) Strategi learning community 

dapat  meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa 
yang terlihat dari meningkatnya 

keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran (81,83% 

pada pertemuan terakhir siklus 
3. 

(2)Penilaian kemampuan 

berbicara (skor rata-rata 74,86) 

pada penilaian ketiga. 

Lampiran 1. Rangkuman Kajian Pustaka 
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2. Rahmania 

Utari, Cepi 

Safruddin 

Abdul Jabar, 
Priadi Surya, 

Tina 

Rahmawati 

Pembentukan Iklim 

Sekolah pada RSBI 

(Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional) 
dalam Kerangka 

Learning Community 

(Makalah) 

Rumusan Masalah: 

(1)Bagaimanakah 

persepsi siswa dan 

guru tentang iklim 
sekolah mereka? 

(2)Bagaimanakah 

kepala sekolah 

berusaha untuk 
mengembangkan 

iklim sekolah 

dengan perspektif  

learning 
community? 

 

Tujuan: 

untuk mengetahui 
persepsi siswa dan 

guru tentang iklim 

sekolah mereka dan 

bagaimana kepala 
sekolah berusaha 

untuk 

mengembangkan 

iklim sekolah 
dalam perspektif 

learning 

community. 

 

Kualitatif  Deskriptif (1)Sebagian besar siswa dan 

guru merasa baik tentang 

sekolah mereka. Sebagian besar 

merasa nyaman dalam dimensi 
akademik, fisik, dan sosial 

masyarakat. Meskipun ada 

ketidakpuasan mereka pada 

iklim kelas, sistem disiplin, dan 
hubungan guru-siswa.  

(2)Kepala sekolah telah 

melakukan banyak hal untuk 

membangun iklim sekolah 
dalam pembelajaran perspektif 

masyarakat seperti 

mempromosikan 

pengembangan guru profesional 
dan pribadi mengawasi secara 

langsung dan tidak langsung, 

menjaga hubungan, 

menegakkan program 
esktrakurikuler bagi siswa, dan 

menyediakan sumber belajar. 
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3. Konita Luviya Penerapan 

Pembelajaran 
Kontekstual dengan 

Teknik Learning 

Community untuk 
Meningkatkan 

Motivasi dan Hasil 

Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran PAI di 
SDN Gadang 1 

Malang (Skripsi) 

Rumusan masalah: 

(1)Apakah 
penerapan 

pembelajaran 

kontekstual dengan 
teknik learning 

community dapat 

meningkatkan 

motivasi dan hasil 
belajar siswa kelas 

IIIb SDN Gadang 1 

Malang pada Mata 

Pelajaran PAI? 
(2)Bagaimana 

penerapan 

pembelajaran 

kontekstual dengan 

teknik learning 

community yang 

dapat 

meningkatkan 
motivasi dan hasil 

belajar siswa kelas 

IIIb SDN Gadang 1 

Malang pada Mata 
Pelajaran PAI? 

Tujuan: 

untuk menemukan 

Kualitatif Penelitian 

tindakan kelas 
(PTK) dengan 

jenis kolaboratif 

partisipatoris. 

(1)Penerapan pembelajaran 

kontekstual dengan teknik 
learning community dapat 

meningkatkan motivasi belajar 

dan hasil belajar siswa kelas 
IIIb SDN Gadang 1 Malang 

pada mata pelajaran PAI. 

(2)Indikator peningkatan 

motivasi belajar siswa terlihat 
dari bertambahnya semangat 

dan antusias siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar 

mengajar, tidak tampak adanya 
rasa malas dan letih dari roman 

muka siswa, mereka selalu 

menampakkan rasa gembira dan 

senang selama mengikuti 

pelajaran, serta besarnya rasa 

ingin tahu mereka yang 

diaplikasikan dengan 

melontarkan pertanyaan-
pertanyaan apabila ada materi 

yang kurang dipahami oleh 

mereka. Dari data di lapangan 

menunjukkan bahwa terdapat 
peningkatan motivasi belajar 

siswa yang semula nilai rata-

rata pre-test sebesar 21 
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cara alternatif 

mempelajari 

Pendidikan Agama 

Islam (PAI) yang 
kondusif dengan 

suasana yang 

cenderung rekreatif 

sehingga 
memotivasi siswa 

untuk 

mengembangkan 

potensi dan 
kreativitasnya 

dalam belajar. 

meningkat menjadi 27 atau 

sekitar 30% pada siklus I, pada 

siklus II lebih meningkat lagi 

menjadi 36 atau sekitar 75% 
dari nilai rata-rata awal (pre 

test). Sedangkan peningkatan 

antara siklus I ke siklus II 

sekitar 45%, antara siklus II ke 
pre test sekitar 75%. Dengan 

meningkatnya motivasi belajar 

siswa, maka hasil belajar 

merekapun juga meningkat, 
yang semula nilai rata-rata pre 

test 65,4 meningkat menjadi 

72,7 atau sekitar 12% pada 

siklus I, pada siklus II lebih 
meningkat lagi menjadi 82,8 

atau sekitar 29% dari nilai pre 

test. Sedang peningkatan antara 

siklus I dengan siklus II sekitar 
17%, jadi dari siklus II ke pre 

test/nilai rata-rata semula 

meningkat sekitar 29%. 

4. Supahar Team Teaching: 

Sebuah Strategi untuk 

Membangun Learning 
Community”(Makalah 

Seminar) 

Rumusan masalah: 

(1)Apakah konsep 

dasar team 
teaching? dan (2) 

Bagaimanakah 

Studi 

kepustakaan 

Analisis deskriptif 

dengan langkah-

langkah: 
mengumpulkan 

referensi yang 

(1)Team teaching  merupakan 

suatu strategi pembelajaran 

yang dilakukan oleh lebih dari 
satu  orang guru dengan 

pembagian tugasnya secara 
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tahapan-tahapan 

dalam 
pembelajaran team 

teaching  sebagai 

upaya  
membangun  

learning 

community   di 

sekolah? 
 

Tujuan: 

memaparkan 

tentang konsep 
dasar team teaching 

dan tahapan-

tahapannya dalam 

pembelajaran 

sebagai upaya 

membangun 

learning 

community. 

berkaitan dengan 

masalah; 
mengklasifikan 

data yang terdapat 

pada objek 
penelitian 

menggunakan 

referensi; 

melakukan proses 
analisa; 

mengambil 

kesulitan 

 

jelas. Dilihat dari jenisnya, 

strategi team teaching ada  dua  
jenis,  yaitu  semi  team  

teaching  dan  team  teaching  

penuh. (2) Dalam  strategi  team  
 teaching,  seluruh   aktivitas  

proses  pembelajaran  mulai  

dari  perencanaan,  pelaksanaan,  

sampai kepada evaluasi 
dilakukan secara bersama oleh 

guru team teaching. Hal ini 

sangat sesuai dengan  

prinsip kerja sama dalam  
rangka menumbuhkan  learning 

community di  lingkungan  

sekolah. Bagi sekolah yang  

sudah  menggunakan  strategi  

team  teaching  dalam  proses  

pembelajaran, pelaksanaan  

team teaching harus sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan 
yang benar agar tidak terjadi  

penyimpangan dalam sistem 

pembelajaran.  

5. Basuki Peran Guru Tugas 

Pondok Pesantren 

Sidogiri dalam 
Pengembangan 

Rumusan masalah: 

(1) Kegiatan-

kegiatan apa 
sajakah yang 

Kualitatif-

deskriptif 

Multi-case 

studies, yaitu 

desain penelitian 
digunakan 

(1)Kegiatan mereka di 

Ponorogo adalah misi 

kemanusiaan dan 
kemasyarakatan, di  samping 
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Learning Society: 

Studi Multi Kasus di 

Pasuruan, Malang, dan 

Ponorogo) (Disertasi) 

dilaksanakan oleh 

”Guru Tugas” 

Pondok Pesantren 

Sidogiri selama 
berada di tengah-

tengah warga 

masyarakat 

pengguna dalam 
konteks 

pengembangan 

learning society 

pada tataran realitas 
pendidikan 

Islam?  

(2)  Bagaimanakah 

sistem akuntabilitas 
kinerja ”Guru 

Tugas” Pondok 

Pesantren Sidogiri 

tersebut, selama 
berada di tengah-

tengah warga 

masyarakat 

pengguna dalam 
konteks 

pengembangan 

learning society 

pada tataran realitas 

untuk beberapa 

kasus/tempat atau 

subjek studi yang 

memiliki social 
situation yang 

berbeda antara 

satu kasus dengan 

kasus yang lain. 

misi profesi sebagai seorang 

guru. Di Malang, kegiatan 

mereka adalah misi pesantren 

Sidogiri, di samping misi 
profesi,kemanusiaan dan 

kemasyaratan. Sedangkan di 

Pasuruan, kegiatan mereka 

adalah misi Madrasah Miftahul 
Ulum Pesantren Sidogiri di 

samping misi profesi, 

kamanusiaan, dan 

kemasyarakatan. Semua 
kegiatan tersebut direalisasikan 

secara terus-menerus dan 

berkesinambung-an dalam 

bentuk kegiatan ma’hadiyah, 
ijima’iyah, dan madrasiyyah 

yang kesemuanya dilaksanakan 

atas dasar kompetensi, 

komitmen, dan percaya diri 
untuk memenuhi panggilan 

warga masyarakat sadar 

dan peduli terhadap pendidikan 

diniyah menuju lahirnya 
learning society pada 

tataran realitas pendidikan 

Islam (2)  Selama berada di 

ketiga lokasi tersebut, mereka 
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pendidikan Islam? 

(3) Apa bentuk 
kepedulian  warga   

masyarakat kepada 

“Guru Tugas” 
Pondok Pesantren 

Sidogiri dalam 

konteks 

pengembangan 
learning society 

pada tataran realitas 

pendidikan Islam? 

(4)  Apa dampak 
positif dari 

kegiatan-kegiatan 

”Guru Tugas” 

Pondok Pesantren 

Sidogiri tersebut, 

dalam konteks 

pengembangan 

learning society 
pada tataran 

realitas pendidikan 

Islam? 

 
Tujuan: 

(1) Untuk 

menjelaskan makna 

telah menerapkan sistem 

akuntabilitas kinerja yang sama, 
yaitu secara vertikal dan 

horizontal sebagai jaminan 

keberlangsungan kegiatan 
pendidikan diniyah secara 

akuntabel, terstruktur, dan 

sistemik serta secara terus-

menerus dan berkesinambungan 
menuju     lahirnya learning 

society    pada tataran realitas 

pendidikan Islam; (3) 

Keberadaan mereka telah 
mendapatkan sambutan 

istimewa dari warga masyarakat 

pengguna. Di Ponorogo, 

sambutan warga dalam bentuk   

dukungan (support), dan      

keterlibatan (involvement). Di 

Malang, sambutan mereka tidak 

sekedar dukungan, dan 
keterlibatan, tetapi sudah 

menjadikan “Guru Tugas” PP 

Sidogiri sebagai mitra 

(partnership) mereka dalam 
membangun warga sadar dan 

peduli pendidikan diniyah ala 

Sidogiri. Sedangkan di 
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kegiatan-kegiatan 

”Guru Tugas” 

Pondok Pesantren 

Sidogiri dalam 
konteks 

pengembangan 

learning society 

pada tataran realitas 
pendidikan Islam, 

khususnya di 

tengah-tengah 

warga masyarakat 
pengguna; (2) 

Untuk menjelaskan 

makna sistem 

akuntabilitas 
kinerja ”Guru 

Tugas” Pondok 

Pesantren Sidogiri 

tersebut, dalam 
konteks 

pengembangan 

learning society 

pada tataran realitas 
pendidikan Islam, 

khususnya di 

tengah-tengah 

warga masyarakat  

Pasuruan, sambutan mereka 

tidak sekedar dukungan, 

keterlibatan, dan kemitraan, 

tetapi sudah menjadikan 
“Guru Tugas” PP Sidogiri 

sebagai milik penuh (full 

ownership) mereka dalam 

membangun warga sadar dan 
peduli pendidikan diniyah ala 

sidogiri. Ini adalah bukti bahwa 

di manapun warga tinggal pasti 

memerlukan “guru” dan oleh 
karena 

itulah guru berhak mendapatkan 

“penghormatan” yang layak. 

Sebab inti learning society 
adalah bergeraknya semua 

warga untuk berpartisipasi aktif 

dan rasa memiliki serta 

tanggungjawab dalam kegiatan 
pendidikan; (4) Keberadaaan 

mereka telah menimbulkan 

dampak positif bagi warga 

masyarakat penggguna, yaitu 
lahirnya warga masyarakat 

sadar dan peduli pendidikan 

diniyah ala pesantren Sidogiri 

secara bertahap mulai dari tahap 
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pengguna; (3)  

Untuk menjelaskan 
makna bentuk 

kepedulian warga 

masyarakat 
pengguna 

terhadap 

keberadaan “Guru 

Tugas” Pondok 
Pesantren Sidogiri 

dalam konteks 

pengembangan 

learning society 
pada tataran realitas 

pendidikan Islam, 

khususnya 

di tengah-tengah 

warga masyarakat 

pengguna; dan (4) 

Untuk menjelaskan 

makna dampak 
positif kegiatan-

kegiatan ”Guru 

Tugas” Pondok 

Pesantren Sidogiri 
dalam konteks 

pengembangan 

learning society 

reading process, learning 

process, learning 
transformation, learning 

internalization sampai 

pada tahap learning excellence. 
Warga masyarakat pengguna di 

Ponorogo memasuki tahap 

learning process, warga 

masyarakat pengguna di 
Malang memasuki tahap 

learning transformation, 

sedangkan warga masyarakat di 

Pasuruan 
mamasuki tahap learning 

internalization. Ini adalah misi 

“memasyaratkan sidogiri dan 

mensidogirikan masyarakat” 

menuju learning society 

berbasis pesantren 

sidogiri. 
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pada tataran  

realitas pendidikan 

Islam,    khususnya 

di tengah-tengah 
warga masyarakat 

pengguna. 

6. Sauqi Futaqi Penerapan Lesson 

Study dalam 

Peningkatan 

Profesionalitas Guru 
SKI di MTsN Bantul 

Kota 

Rumusan Masalah: 

(1) Bagaimana 

penerapan lesson 

study dalam 
peningkatan 

profesionalitas guru 

SKI di MTsN 

Bantul Kota? (2) 
Bagaimana 

implikasi 

penerapan lesson 

study bagi 
profesionalitas guru 

SKI di MTsN 

Bantul Kota? 

 
Tujuan Penelitian: 

(1)Mengetahui dan 

mendeskripsikan 

penerapan model 
lesson study dalam 

rangka peningkatan 

Deskriptif 

analitik 

yang 

mendeskrips
ikan 

peristiwa, 

kejadian, 

dan masalah 
aktual 

dalam 

penerapan 

lesson 
study. 

Penelitian 

lapangan, yaitu 

penelitian 

dilakukan secara 
intensif, 

terperinci, dan 

mendalam 

terhadap objek 
yang dipelajari 

sebagai suatu 

kasus (penerapan 

lesson study 
dalam 

peningkatan 

profesionalitas 

guru SKI dan 
implikasinya bagi 

proses 

pembelajaran SKI 

di MTsN Bantul 
Kota. 

(1)Penerapan lesson study di 

MTsN Bantul Kota 

dilaksanakan setiap hari Sabtu 

minggu kedua dan terakhir 
setiap bulan. Kegiatan ini 

dikelola oleh kepanitiaan 

sendiri yang dibentuk oleh 

pihak madrasah. 
(2)Kegiatan lesson study 

memiliki dampak cukup luas 

bagi munculnya kegiatan-

kegiatan yang inovatif. Dengan 
demikian, jika lesson study 

yang dilakukan dipersiapkan 

dengan baik sehingga setiap 

orang yang mengikuti merasa 
memperoleh pengethauan yag 

sangat berharga, maka baik 

disadari atau tidak tindak lanjut 

dari kegiatan tersebut akan 
terjadi dengan sendirinya yang 

dapat berlangsung pada tataran 
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profesionalitas guru 

SKI di MTsN 
Bantul Kota.  (2) 

Mengetahui dan 

mendeskripsikan 
implikasi lesson 

study bagi 

profesionalitas guru 

SKI di MTsN 
Bantul Kota.  

individu, kelompok, maupun 

sistem tertentu. Dengan lesson 
study keempat kompetensi guru 

dapat ditingkatkan. Pada 

kompetensi sosial semakin kuat 
hubungan kolegialitas.  
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Lampiran 3. Kisi-kisi Lembar Pencermatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

No. Aspek 
Definisi 

Operasional 
Indikator 

KEGIATAN PEMBELAJARAN; MEDIA, ALAT, DAN 
SUMBER; DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN 
1. Interaktif Hubungan yang 

menunjukkan 
adanya timbal 
balik antar 
komponen (guru, 
siswa, dan media 
pembelajaran) 
yang terdapat 
dalam RPP 

Rancangan 
kegiatan 
pembelajaran 
menunjukkan 
adanya hubungan 
yang diharapkan 
interaktif antara 
guru dengan 
siswa. 
 
Rancangan 
kegiatan 
pembelajaran 
menggunakan 
media yang 
menunjukkan 
adanya hubungan 
yang diharapkan 
interaktif antara 
guru dengan 
siswa.  
 
Rancangan 
kegiatan 
pembelajaran 
menggunakan 
media yang 
menunjukkan 
adanya hubungan 
yang diharapkan 
interaktif antar 
siswa.  
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No. Aspek 
Definisi 

Operasional 
Indikator 

2. Menyenangkan Suasana ceria 
dalam 
pembelajaran 

Rancangan 
kegiatan 
pembelajaran 
dapat memberikan 
suasana 
menyenangkan 
kepada siswa. 
 
Media dan/alat dan 
/sumber dan/ 
pembelajaran yang 
digunakan 
menyenangkan. 

3. Inspiratif Pembelajaran 
yang memberikan 
masukan/ ide 
untuk dapat 
digunakan 
kembali 

Rancangan 
kegiatan 
pembelajaran yang 
digunakan 
memberikan 
inspirasi kepada 
siswa untuk 
mudah melakukan 
hal yang sama atau 
menerapkannya 
dalam situasi yang 
berbeda. 
 
Rancangan  media 
yang digunakan 
memberikan 
inspirasi kepada 
siswa untuk 
mudah melakukan 
hal yang sama atau 
menerapkannya 
dalam situasi yang 
berbeda. 

4. Memotivasi 
untuk aktif 

Memberikan 
dorongan dan 
semangat untuk 
berpikir aktif dan 
atau melakukan 

Rancangan 
kegiatan 
pembelajaran  
memberikan 
banyak 
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No. Aspek 
Definisi 

Operasional 
Indikator 

kegiatan fisik. kesempatan 
kepada siswa 
untuk berpikir 
aktif.  
 
Rancangan 
kegiatan 
pembelajaran  
memberikan 
banyak 
kesempatan 
kepada siswa 
untuk melakukan 
kegiatan fisik yang 
sesuai. 
Media 
pembelajaran  
memberikan 
banyak 
kesempatan 
kepada siswa 
untuk berpikir 
aktif.  
 
Media 
pembelajaran  
memberikan 
banyak 
kesempatan 
kepada siswa 
untuk melakukan 
kegiatan fisik yang 
sesuai. 

5. Memberikan 
ruang yang 
cukup bagi 
prakarsa dan 
kreativitas 

Memberikan ide 
untuk memulai 
kegiatan dan 
menciptakan 
sesuatu yang 
baru. 

Rancangan 
kegiatan  
memberikan ruang 
prakarsa kepada 
siswa. 
 
Rancangan 
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No. Aspek 
Definisi 

Operasional 
Indikator 

kegiatan  
memberikan 
kesempatan untuk 
mengembangkan 
kreativitas siswa.  
  
Media 
pembelajaran 
memberikan ruang 
prakarsa kepada 
siswa. 
 
Media 
pembelajaran  
memberikan 
kesempatan untuk 
mengembangkan 
kreativitas siswa.  
 

6. Memberikan 
ruang yang 
cukup bagi 
kemandirian 

Tidak 
menggantungkan 
diri pada guru 
atau teman dalam 
melaksanakan 
pembelajaran dan 
menggunakan 
media 
pembelajaran. 

Rancangan 
kegiatan 
memberikan 
kesempatan 
kepada siswa 
untuk dapat 
mandiri 
melaksanakan 
kegiatan.  
 
Media 
memberikan 
kesempatan 
kepada siswa 
untuk dapat 
mandiri 
melaksanakan 
kegiatan.  

7. Mengembangkan 
belajar sesuai 
dengan minat 
dan bakat siswa 

Menimbulkan 
gairah  untuk 
mempelajari dan 
mengembangkan 

Rancangan 
kegiatan 
mengakomodir 
minat dan atau 
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No. Aspek 
Definisi 

Operasional 
Indikator 

kemampuan yang 
telah dimiliki. 

bakat siswa 
tertentu. 
 
Media 
pembelajaran  
mengakomodir 
minat dan atau  
bakat siswa 
tertentu. 

8. Mengembangkan 
belajar sesuai 
dengan 
kebutuhan siswa 

Rancangan 
kegiatan 
pembelajaran dan 
media sesuai 
dengan kebutuhan 
siswa. 

Rancangan 
kegiatan  
mengakomodir 
kebutuhan siswa  
pada umumnya 
sesuai dengan 
usia.  
 
Media 
pembelajaran  
mengakomodir 
kebutuhan siswa  
pada umumnya 
sesuai dengan 
usia. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
9. Menggunakan 

metode belajar 
yang melibatkan 
siswa 
 
 

Metode belajar 
melibatkan semua 
siswa aktif dalam 
kegiatan 
pembelajaran. 

Metode belajar 
yang dipilih dapat 
melibatkan semua 
siswa untuk aktif. 
 
 
 
 
 

10. Menggunakan 
teknik belajar 
bersama 

Teknik belajar 
melibatkan semua 
siswa aktif dalam 
kegiatan 
pembelajaran. 
 

Teknik belajar 
yang dipilih dapat 
melibatkan semua 
siswa untuk aktif. 
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No. Aspek 
Definisi 

Operasional 
Indikator 

PENILAIAN PEMBELAJARAN 
11. Memberikan 

tugas yang 
mengajak untuk 
berpikir 

Tugas dirancang 
agar setiap siswa 
dapat menemukan 
jawabannya 
melalui kegiatan 
pembelajaran  

Tugas-tugas yang 
diberikan 
memberikan 
kesempatan 
kepada semua 
siswa untuk 
berpikir tidak 
sekedar 
menghapal. 

12. Menantang Tugas yang 
diberikan 
merupakan 
tuntutan 
kompetensi yang 
melalmpaui 
tuntutan 
kompetensi dasar.  

Semua 
permasalahan dan 
tugas yang 
diberikan benar-
benar tugas yang 
memberikan 
tantangan kepada 
siswa karena 
merupakan 
tuntutan 
kompetensi yang 
tinggi. 
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Lampiran 4. Lembar Pencermatan terhadap  Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Petunjuk 

 

1. Mohon Bapak/Ibu untuk mencermati Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran/RPP  (Terlampir). 

2. Komponen RPP yang dicermati adalah Kegiatan 

Pembelajaran; Media, Alat, dan Sumber; dan Penilaian. 

3. Berilah tanda cek (v) pada kolom “sesuai”, “sesuai sebagian”, 

atau “tidak sesuai” pada setiap kriteria validasi. 

4. Jika ingin memberikan saran dan catatan, silakan menulis 

pada kolom “Ket.” (keterangan) yang telah disediakan. 

 

Identitas RPP 

Nama Guru :  

Mata Pelajaran :  

Materi :  

Kelas/Semester :  

Tanggal :  

 

NO. ASPEK PENGAMATAN 

SESUAI 

 

(2) 

SESUAI 

SEBAGIAN 

(1) 

TIDAK 

SESUAI 

(0) 

KET. 

1. Pembelajaran interaktif     

2. Pembelajaran 

menyenangkan. 

    

3. Pembelajaran inspiratif      

4. Memotivasi untuk aktif     

5. Memberikan ruang 

yang cukup bagi 

prakarsa dan kreativitas 

    

6. Memberikan ruang 

yang cukup bagi 

kemandirian 

    

7. Mengembangkan 

belajar sesuai dengan 

minat dan bakat siswa 

    

8. Mengembangkan 

belajar sesuai dengan 

kebutuhan siswa 
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9. Menggunakan metode 

belajar yang 

melibatkan siswa 

    

10. Menggunakan teknik 

belajar bersama 

    

11. Memberikan tugas 

yang mengajak untuk 

berpikir 

    

12. Kegiatan atau tugas 

menantang 

    

 

RUBRIK 

NO. 
ASPEK 

PENGAMATAN 
SESUAI (2) 

SESUAI 

SEBAGIAN (1) 

TIDAK SESUAI 

(0) 

1. Interaktif Rancangan kegiatan 

pembelajaran 

menunjukkan 

adanya hubungan 

yang diharapkan 

interaktif antara 

guru dengan siswa 

dan siswa dengan 

siswa dengan 

menggunakan media 

yang sesuai. 

Telah 

menunjukkan 

hubungan yang 

diharapkan, tapi 

tidak sepenuhnya 

terjadi interaksi 

antara guru 

dengan siswa dan 

siswa dengan 

siswa dengan 

menggunakan 

media yang 

sesuai. 

Tidak 

menunjukkan 

hubungan yang 

diharapkan, tapi 

tidak sepenuhnya 

terjadi interaksi 

antara guru 

dengan siswa dan 

siswa dengan 

siswa dengan 

menggunakan 

media yang 

sesuai. 

2. Menyenangkan Rancangan kegiatan 

pembelajaran dan 

media yang 

digunakan 

menyenangkan, 

dapat memberikan 

suasana ceria kepada 

siswa. 

Sebagian 

rancangan 

kegiatan 

pembelajaran dan 

media yang 

digunakan 

menyenangkan.  

Rancangan 

kegiatan 

pembelajaran dan 

media yang 

digunakan tidak 

menyenangkan.  

3. Inspiratif Rancangan kegiatan 

pembelajaran dan 

media yang 

digunakan 

memberikan 

inspirasi kepada 

siswa untuk mudah 

melakukan hal yang 

sama atau 

menerapkannya 

dalam situasi yang 

berbeda. 

Rancangan 

kegiatan 

pembelajaran dan 

media yang 

digunakan telah 

dapat memberikan 

inspirasi kepada 

siswa untuk 

melakukan hal 

yang sama atau 

menerapkannya 

dalam situasi yang 

berbeda, namun 

sulit untuk 

dilakukan. 

Rancangan 

kegiatan 

pembelajaran dan 

media yang 

digunakan tidak  

dapat memberikan 

inspirasi kepada 

siswa untuk 

melakukan hal 

yang sama atau 

menerapkannya 

dalam situasi yang 

berbeda, namun 

sulit untuk 

dilakukan. 

4. Memotivasi untuk 

aktif 

Rancangan kegiatan 

pembelajaran dan 

Rancangan 

kegiatan 

Rancangan 

kegiatan 
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NO. 
ASPEK 

PENGAMATAN 
SESUAI (2) 

SESUAI 

SEBAGIAN (1) 

TIDAK SESUAI 

(0) 

atau media 

memberikan banyak 

kesempatan kepada 

siswa untuk berpikir 

aktif dan atau 

melakukan kegiatan 

fisik yang sesuai. 

pembelajaran dan 

atau media 

memberikan 

cukup kesempatan 

kepada siswa 

untuk berpikir 

aktif dan atau 

melakukan 

kegiatan fisik 

yang sesuai. 

pembelajaran dan 

atau media 

memberikan tidak 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk berpikir 

aktif dan atau 

melakukan 

kegiatan fisik 

yang sesuai. 

5. Memberikan 

ruang yang cukup 

bagi prakarsa dan 

kreativitas 

Rancangan kegiatan 

dan atau media  

memberikan ruang 

prakarsa dan 

kreativitas kepada 

siswa dalam rangka 

mengembangkan 

keduanya.  

Salah satu 

rancangan 

kegiatan atau 

media  

memberikan 

ruang prakarsa 

dan kreativitas 

kepada siswa 

dalam rangka 

mengembangkan 

keduanya.  

Baik rancangan 

kegiatan atau 

media tidak  

memberikan 

ruang prakarsa 

dan kreativitas 

kepada siswa 

dalam rangka 

mengembangkan 

keduanya.  

6. Memberikan 

ruang yang cukup 

bagi kemandirian 

Rancangan kegiatan 

dan atau media 

memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk dapat 

mandiri 

melaksanakan 

kegiatan, tidak 

tergantung kepada 

bantuan guru/ siswa 

lain. 

Salah satu 

rancangan 

kegiatan atau 

media 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk dapat 

mandiri 

melaksanakan 

kegiatan, tidak 

tergantung kepada 

bantuan guru/ 

siswa lain. 

Baik rancangan 

kegiatan atau 

media tidak 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk dapat 

mandiri 

melaksanakan 

kegiatan, tidak 

tergantung kepada 

bantuan guru/ 

siswa lain. 

7. Mengembangkan 

belajar sesuai 

dengan minat dan 

bakat siswa 

Rancangan kegiatan 

dan atau media 

mengakomodir 

minat dan bakat 

siswa tertentu. 

Rancangan 

kegiatan dan atau 

media disesuaikan 

dengan minat dan 

bakat siswa 

umumnya sesuai 

dengan usia.. 

Rancangan 

kegiatan dan 

media tidak 

disesuaikan 

dengan minat dan 

bakat siswa 

umumnya 

disesuaikan 

dengan usia.. 

 

8. Mengembangkan 

belajar sesuai 

dengan kebutuhan 

siswa 

Rancangan kegiatan 

dan atau media 

mengakomodir 

kebutuhan siswa  

pada umumnya 

sesuai dengan usia.  

Rancangan 

kegiatan dan atau 

media disesuaikan 

dengan kebutuhan 

siswa pada 

umumnya sesuai 

dengan usia.. 

Rancangan 

kegiatan dan 

media tidak 

disesuaikan 

dengan kebutuhan 

siswa pada 

umumnya sesuai 
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NO. 
ASPEK 

PENGAMATAN 
SESUAI (2) 

SESUAI 

SEBAGIAN (1) 

TIDAK SESUAI 

(0) 

dengan usia.. 

9. Menggunakan 

metode belajar 

yang melibatkan 

siswa 

Metode belajar yang 

dipilih dapat 

melibatkan semua 

siswa untuk aktif. 

Metode belajar 

yang dipilih dapat 

melibatkan 

sebagian siswa 

untuk aktif. 

Metode belajar 

yang dipilih tidak 

dapat melibatkan 

sebagian siswa 

untuk aktif. 

10. Menggunakan 

teknik belajar 

bersama 

Teknik belajar yang 

dipilih dapat 

digunakan bersama 

oleh semua siswa. 

Teknik belajar 

yang dipilih dapat 

digunakan 

bersama oleh 

sebagian siswa. 

Teknik belajar 

yang dipilih tidak 

dapat digunakan 

bersama oleh 

sebagian siswa. 

11. Memberikan tugas 

yang mengajak 

untuk berpikir 

Tugas-tugas yang 

diberikan 

memberikan 

kesempatan kepada 

semua siswa untuk 

berpikir tidak 

sekedar menghapal. 

Tugas-tugas yang 

diberikan 

memberikan 

kesempatan 

kepada sebagian 

siswa untuk 

berpikir tidak 

sekedar 

menghapal. 

Tugas-tugas yang 

diberikan tidak 

memberikan 

kesempatan 

berpikir,  sekedar 

menghapal. 

12. Menantang Semua 

permasalahan dan 

tugas yang diberikan 

benar-benar tugas 

yang memberikan 

tantangan kepada 

siswa karena 

merupakan tuntutan 

kompetensi yang 

tinggi (melampaui 

tuntutan kompetensi 

dasar). 

Sebagian 

permasalahan dan 

tugas yang 

diberikan benar-

benar tugas yang 

memberikan 

tantangan kepada 

siswa.  

Permasalahan dan 

tugas yang 

diberikan bukan 

tugas yang 

memberikan 

tantangan kepada 

siswa karena 

merupakan 

tuntutan 

kompetensi yang 

tidak tinggi. 
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Lampiran 5. Lembar Validasi Instrumen Pencermatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

A. Tujuan 

Penggunaan instrumen ini untuk mengukur validitas instrumen 

penilaian yang akan digunakan untuk menilai RPP yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran. 

 

B. Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu untuk menilai validitas instrumen 

pencermatan RPP yang akan dikembangkan. 

2. Berilah tanda cek (v) pada kolom “sesuai”, “sesuai sebagian” 

atau “tidak sesuai” pada setiap kriteria validasi. 

3. Jika diperlukan memberikan saran dan catatan, silakan 

menulis pada kolom “keterangan” yang telah disediakan. 

  

C. Butir Validasi 
No. Kriteria Validasi Ya Tidak Ket. 

1. Pembelajaran interaktif    

2. Pembelajaran menyenangkan    

3. Pembelajaran inspiratif    

4. Memotivasi untuk aktif    

5. Memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa dan 

kreativitas 

   

6. Memberikan ruang yang 

cukup bagi kemandirian 

   

7. Mengembangkan belajar 

sesuai dengan minat dan 

bakat siswa 

   

8. Mengembangkan belajar 

sesuai dengan kebutuhan 

siswa 

   

9. Menggunakan metode belajar 

yang melibatkan siswa 

   

10. Menggunakan teknik belajar 

bersama 

   

11. Memberikan tugas yang 

mengajak untuk berpikir 

   

12. Kegiatan atau tugas 

Menantang 
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D. Validasi Instrumen Pencermatan RPP 

 

Aspek Indikator Valid 
Tidak 

Valid 
Ket. 

Pembelajaran 

interaktif 

Rancangan kegiatan 

pembelajaran menunjukkan 

adanya hubungan yang 

diharapkan interaktif antara 

guru dengan siswa. 

   

   

   

Rancangan kegiatan 

pembelajaran menggunakan 

media yang menunjukkan 

adanya hubungan yang 

diharapkan interaktif antara 

guru dengan siswa. 

   

   

   

Rancangan kegiatan 

pembelajaran menggunakan 

media yang menunjukkan 

adanya hubungan yang 

diharapkan interaktif antar 

siswa. 

   

Pembelajaran 

menyenang-

kan 

Rancangan kegiatan 

pembelajaran dapat memberikan 

suasana menyenangkan kepada 

siswa. 

   

Media dan/alat dan /sumber 

dan/ pembelajaran yang 

digunakan menyenangkan. 

   

Pembelajaran 

inspiratif  

Rancangan kegiatan 

pembelajaran yang digunakan 

memberikan inspirasi kepada 

siswa untuk mudah melakukan 

hal yang sama atau 

menerapkannya dalam situasi 

yang berbeda. 

   

Rancangan  media yang 

digunakan memberikan inspirasi 

kepada siswa untuk mudah 

melakukan hal yang sama atau 

menerapkannya dalam situasi 

yang berbeda. 

   

Memotivasi 

untuk aktif 

Rancangan kegiatan 

pembelajaran  memberikan 

banyak kesempatan kepada 
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siswa untuk berpikir aktif.  

Rancangan kegiatan 

pembelajaran  memberikan 

banyak kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan kegiatan 

fisik yang sesuai. 

   

Media pembelajaran  

memberikan banyak 

kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir aktif.  

   

Media pembelajaran  

memberikan banyak 

kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan kegiatan fisik yang 

sesuai. 

   

Memberikan 

ruang yang 

cukup bagi 

prakarsa dan 

kreativitas 

Rancangan kegiatan  

memberikan ruang prakarsa 

kepada siswa. 

   

Rancangan kegiatan  

memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan kreativitas 

siswa.   

   

Media pembelajaran 

memberikan ruang prakarsa 

kepada siswa. 

   

Media pembelajaran  

memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan kreativitas 

siswa. 

   

Memberikan 

ruang yang 

cukup bagi 

kemandirian 

Rancangan kegiatan 

memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk dapat mandiri 

melaksanakan kegiatan.  

   

Media memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk dapat 

mandiri melaksanakan kegiatan. 

   

Mengem-

bangkan 

belajar 

sesuai 

dengan 

minat dan 

bakat siswa 

Rancangan kegiatan 

mengakomodir minat dan atau 

bakat siswa tertentu. 

   

Media pembelajaran  

mengakomodir minat dan atau  

bakat siswa tertentu. 
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Mengem-

bangkan 

belajar 

sesuai 

dengan 

kebutuhan 

siswa 

Rancangan kegiatan  

mengakomodir kebutuhan siswa  

pada umumnya sesuai dengan 

usia.  

   

Media pembelajaran  

mengakomodir kebutuhan siswa  

pada umumnya sesuai dengan 

usia. 

   

Mengguna-

kan metode 

belajar yang 

melibatkan 

siswa 

Metode belajar yang dipilih 

dapat melibatkan semua siswa 

untuk aktif. 

   

Mengguna-

kan teknik 

belajar 

bersama 

Teknik belajar yang dipilih 

dapat melibatkan semua siswa 

untuk aktif. 

   

Memberikan 

tugas yang 

mengajak 

untuk 

berpikir 

Tugas-tugas yang diberikan 

memberikan kesempatan kepada 

semua siswa untuk berpikir 

tidak sekedar menghapal. 

   

Kegiatan 

atau tugas 

menantang 

Semua permasalahan dan tugas 

yang diberikan benar-benar 

tugas yang memberikan 

tantangan kepada siswa karena 

merupakan tuntutan kompetensi 

yang tinggi. 

   

 

Instrumen pencermatan RPP: 

1. Dapat digunakan tanpa revisi. 

2. Dapat digunakan dengan revisi. 

3. Belum dapat digunakan. 

 

Komentar umum untuk perbaikan: 

 

 

 

 

     Semarang, .....................2013 

      Validator,  
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Lampiran 6. Data Hasil Validasi Isi Instrumen Pencermatan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

No. 
Aspek 

Pengamatan 

W1 W2 W3 W4 W5 

V TV V TV V TV V TV V T 

1 Aspek 

Pengamatan 1 
√ - √ - √ - √ - √ - 

2 Aspek 

Pengamatan  2 
√ - √ - √ - √ - √ - 

3 Aspek 

Pengamatan  3 
√ - √ - √ - √ - √ - 

4 Aspek 

Pengamatan  4 
√ - √ - √ - √ - √ - 

5 Aspek 

Pengamatan  5 
√ - √ - √ - √ - √ - 

6 Aspek 

Pengamatan  6 
√ - √ - √ - √ - √ - 

7 Aspek 

Pengamatan 7 
√ - √ - √ - √ - √ - 

8 Aspek 

Pengamatan  8 
√ - √ - √ - √ - √ - 

9 Aspek 

Pengamatan  9 
√ - - √ √ - √ - √ - 

10 Aspek 

Pengamatan  

10 

√ - - √ √ - √ - √ - 

11 Aspek 

Pengamatan  
11 

√ - √ - √ - - √ √ - 

12 Aspek 
Pengamatan  

12 

√ - √ - √ - √ - √ - 

 

Keterangan: 

W1 :Widyaiswara Spesialisasi Kurikulum 

W2 :Widyaiswara Spesialisasi Model-model Pembelajaran 

W3 :Widyaiswara Spesialisasi Media Pembelajaran 

W4 :Widyaiswara Spesialisasi Penilaian Pembelajaran 

W5 :Widyaiswara Spesialisasi Lesson Study 
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Lampiran 7. Content Validity Ratio (CVR), Content Validity Index 

(CVI), dan Reliabilitas Instrumen Pencermatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

No. Aspek Pengamatan 
Penilai 

Nilai 

CVR 
Ket. 

W1 W2 W3 W4 W5   

1 Aspek Pengamatan 

1 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

2 Aspek Pengamatan  

2 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

3 Aspek Pengamatan  

3 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

4 Aspek Pengamatan  

4 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

5 Aspek Pengamatan  

5 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

6 Aspek Pengamatan  

6 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

7 Aspek Pengamatan 

7 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

8 Aspek Pengamatan  

8 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

9 Aspek Pengamatan  

9 
1 0 1 1 1 0,6 Valid 

10 Aspek Pengamatan  

10 
1 0 1 1 1 0,6 Valid 

11 Aspek Pengamatan  

11 
1 1 1 0 1 0,6 Valid 

12 Aspek Pengamatan  

12 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

Nilai CVI 0,9 Valid 

 

Reliabilitas secara teori instrumen pencermatan kisi-kisi 

menggunakan PA (Percentage of Agreement )/nilai kesepakatan 

antar penilai  sebagai berikut. 
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A   = 12 

B   = 10 

 

Perhitungan: 

 

 
Berdasarkan perhitungan reliabilitas secara teori di atas, maka penilai 

sepakat dengan PA (Percentage of Agreement )/nilai kesepakatan 91. 
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Lampiran 8. Data Hasil Pencermatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Lesson Study 

 

No 
Aspek 

Pengamatan 

Nomor RPP  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

1. Pembelajaran 

interaktif 

3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

2. Pembelajaran 

menyenangkan. 

3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

3. Pembelajaran 

inspiratif  

3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

4. Memotivasi untuk 

aktif 

3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

5. Memberikan 

ruang yang cukup 

bagi prakarsa dan 

kreativitas 

3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

6. Memberikan 

ruang yang cukup 

bagi kemandirian 

1 2 0 1 2 0 0 3 0 1 2 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 3 0 0 3 0 1 2 0 

7. Mengembangkan 

belajar sesuai 

dengan minat dan 

bakat siswa 

3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

8. Mengembangkan 

belajar sesuai 

dengan kebutuhan 

siswa 

3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 
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No 
Aspek 

Pengamatan 

Nomor RPP  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

9. Menggunakan 

metode belajar 

yang melibatkan 

siswa 

3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

10. Menggunakan 

teknik belajar 

bersama 

3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

11. Memberikan tugas 

yang mengajak 

untuk berpikir 

1 2 0 0 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 3 0 0 3 0 1 2 0 0 3 0 

12. Kegiatan atau 

tugas menantang 

0 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 

Jumlah Skor 2

9 

7 0 2

9 

7 0 2

9 

7 0 3

0 

6 0 3

0 

6 0 3

1 

5 0 2

9 

7 0 2

8 

8 0 3

3 

3 0 2

9 

7 0 

Rata-rata hasil sesuai 
  =  29,7 dengan kategori “sangat baik” 
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Untuk menetapkan kategori data hasil pencermatan RPP  yang 

diperoleh dibuat interval  kategori  pada perolehan hasil  “sesuai” 

sebagai berikut: 

 

Kategori Interval Skor 

Sangat baik 28,8 < x < 36,0 

Baik 21,6 < x ≤ 28,8 

Cukup Baik 14,4 < x ≤ 21,6 

Kurang Baik 7,2 < x ≤ 14,4 

Tidak Baik          x≤ 7,2 
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Lampiran 9. Kisi-kisi Pengamatan Pembelajaran  

 

Aspek Pengamatan 

Pembelajaran 
Definisi Operasional 

Pengamatan terhadap 

kegiatan siswa. 

 

Pengamatan  terhadap siswa pada 

kegiatan pembelajaran; pengamatan 

kegiatan yang dilakukan dan yang 

terjadi ketika siswa menggunakan 

media/alat/sumber pembelajaran; dan 

pengamatan terhadap ketercapaian 

tujuan pembelajaran.  

Upaya yang 

dilakukan oleh guru.  

Teknik pengelolaan kelas yang dibuat 

guru. 

Upaya guru mengefektifkan pencapaian 

tujuan pembelajaran. 

Upaya guru memanfaatkan media 

pembelajaran sederhana dari lingkungan  

 

Upaya guru membuat siswa aktif dan 

kreatif 

 

 

No. 
Sub Definisi 

Operasional 
Indikator 

1. Interaksi siswa Interaksi siswa dengan siswa. 

Interaksi siswa dengan guru. 

Interaksi siswa dengan 

media/alat/sumber pembelajaran.  

2. Keaktifan siswa Siswa bermain-main/tidak menunjukkan 

perilaku sedang belajar. 

Siswa mengikuti pembelajaran secara 

mental/berpikir. 

3. Ketercapaian 

tujuan 

pembelajaran 

Siswa dapat/tidak memahami 

pembelajaran. 

Siswa yang dapat memahami 

pembelajaran 
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Lampiran 10. Lembar Observasi  Pengamatan Open Class   

 
Petunjuk: 

Silakan menuliskan deskripsi pengamatan pembelajaran setiap komponen 

kegiatan siswa sesuai dengan pengamatan Ibu/Bapak.* 

 

Mata Pelajaran :  

Hari/tanggal  : 

Kelas   : 

Guru/ Guru Model : 

Nama Pengamat : 

No. Kompenen Kegiatan Siswa 

Deskripsi Pengamatan  

(Menit ke berapa? 

Kegiatan  yang dilakukan?, 

Mengapa?, Kemungkinan 

penyebabnya) 

1. Interaksi antara siswa dan siswa 

(berdiskusi, ngobrol atau 

mengganggu teman) 

 

2. Interaksi antara siswa dan guru 

(mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, menanggapi jawaban 

guru, dan lain-lain) 

 

3. Interaksi antara siswa dengan 

sumber belajar/media/LKS 

(membaca buku, mengerjakan 

tugas, menggunakan alat percobaan, 

dan lain-lain) 

 

4. Siswa pasif (topang dagu, melamun, 

dan sebagainya) atau bermain-main 

(jari-jari, pensil, penggaris, pulpen, 

dan lain-lain) 

 

5. Siswa diam karena berpikir dan 

perhatian (mendengarkan 

pertanyaan guru/teman, 

memperhatian penjelasan 

guru/teman, dan lain-lain) 

 

6. Apakah para siswa dapat 

memahami topik pembelajaran? 

 

7. Siapakah siswa yang tidak 

memahami topik pembelajaran? 

Mengapa? 
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Pelajaran berharga yang dapat diambil dari pembelajaran adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk melengkapi pengamatan, Ibu/Bapak Observer perlu 

memperhatikan: 

a. Teknik pengelolaan kelas yang dibuat guru 

b. Bagaimana guru mengefektifkan pencapaian tujuan 

pembelajaran  

c. Bagaimana guru memanfaatkan media pembelajaran 

sederhana dari lingkungan  

d. Bagaimana upaya guru membuat siswa aktif dan kreatif 

 

*Jika kertas ini tidak mencukupi, dipersilakan menggunakan sebalik 

kertas ini atau menulis pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP).  
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Lampiran 11. Contoh Denah Tempat Duduk Pelaksanaan Lesson 

Study 

 

 

 

Ade Firdaus 12 Kamalia Eva 3 Alfiya Rana 22 Sodikin Aditya

25 No. 1 No. 25 6 No. 12 No. 6 18 No. 3 No. 18 2 No. 22 No. 2

9 Hikmatul Feni 21 Rofiqoh Sofi 11 Jihan Dian 14 Neni Eva

7 No. 9 No. 7 23 No. 21 No. 23 5 No. 11 No. 5 6 No. 14 No. 6

19 Rizka Nurul H 4 Anja Syaifullah 10 Indriyani Prima

1 15 No. 19 No. 15 24 No. 4 No. 24 17 No. 10 No. 17

2 8 Gunawan Rizqi 25

3 20 No. 8 No. 20 26

GURU
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1 Ade Rofiqoh 18 Rana Eva 14 Neni Hikmatul 5 Dian Anja

21 No. 1 No. 21 6 No. 18 No. 6 9 No. 14 No. 9 4 No. 5 No. 4

10 Indriyani Alfiya 19 Rizka Feni 15 Nurul H Sodikin 25 Firdaus Aditya

3 No. 10 No. 3 7 No. 19 No. 7 22 No. 15 No. 22 2 No. 25 No. 2

20 Rizqi Kamalia 23 Sofi Nurul 10

1 12 No. 20 No. 12 16 No. 23 No. 16 17

24

2 24 Syaifullah Jihan 17 Prima Gunawan

3 11 No. 24 No. 11 8 No. 17 No. 8

Kelompok 5Kelompok 6

GURU

Kelompok 4 Kelompok 3 Kelompok 2 Kelompok 1
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Lampiran 12. Kisi-kisi Instrumen Kolaboratif Siswa 

 
Definisi Operasional Variabel Kolaboratif Siswa: 
Pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi antar komponen 
pembelajaran (siswa, guru, dan media) yang mengarah pada 
pencapaian tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran 
yang menyenangkan dan mengaktifkan. Kolaboratif ditunjukkan 
dengan adanya kesediaan kolaboratif, materi terkait dengan yang 
sedang dipelajari, materi terkait dengan kehidupan siswa, 
kemampuan menyelesaikan tugas menantang, motivasi menjadi 
yang terbaik, kesediaan bertanya, dan kesediaan memberikan 
keterangan/jawaban.   
1. Kesediaan kolaboratif  

Siswa yang berkemampuan tinggi dan yang berkemampuan 
rendah bersedia saling membantu. Peserta yang berkemampuan 
rendah bersedia bertanya kepada siswa berkemampuan tinggi; 
dan yang berkemampuan tinggi bersediamemberikan jawaban/ 
informasi sesuai dengan yang ditanyakan.  

2. Materi terkait dengan yang sedang dipelajari 
Konten materi yang disampaikan oleh guru sesuai dengan 
materi yang harus dikuasai siswa dalam kurikulum yang 
berlaku. 

3. Materi terkait dengan kehidupan siswa 
Materi yang disampaikan terkait dan atau dapat diterapkan 
dalam kehidupan siswa sehingga mereka belajar dengan senang 
karena memahami manfaat materi bagi dirinya. 

4. Kemampuan menyelesaikan tugas menantang 
Tugas-tugas yang memiliki tingkat kesulitan tinggi 
memerlukan kerjasama antar siswa untuk menyelesaikan. 
Tugas ini menantang siswa untuk menyelesaikan. Siswa 
berkemampuan tinggi sangat berperan dalam penyelesaiannya, 
siswa berkemampuan rendah memperhatikan dan bertanya 
sehingga terwujud pembelajaran kolaboratif.  

5. Motivasi belajar semakin tinggi 
Tugas yang diberikan menantang sehingga menuntut 
pemikiran. Selain itu, tugas yang diberikan terkait dengan 
pengetahuan yang sedang dipelajari dan peristiwa yang dialami 
sehari-hari. Hal ini meningkatkan keterlibatan dan  minat 
siswa.  
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6. Kesediaan bertanya 
Siswa bersedia bertanya baik secara sukarela maupun 
didorong. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan, temannya 
dapat memberikan jawaban atau tanggapan sehingga terjadi 
pembelajaran kolaboratif. 

7. Kesediaan memberikan keterangan/jawaban 
Kepedulian siswa dalam kelas antara lain ditunjukkan dengan 
kesediaan memberikan keterangan/ menjawab pertanyaan 
teman atau guru. Teman yang lain mendengarkan dan 
memberikan tanggapan pula sehingga terjadi pembelajaran 
multi arah yang menunjukkan terbentuknya pembelajaran 
kolaboratif di kelas. 

 

Indikator Masing-masing Variabel: 

No. Variabel  Indikator 
No. 

Instrumen 

1. Kesediaan 

kolaboratif 

1.1 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

1.5 

Siswa saling membantu 

dalam belajar. 

Siswa berkemampuan 

rendah bersedia bertanya. 

Siswa berkemampuan 

tinggi bersedia membantu. 

Meminta bantuan guru 

Kesediaan guru membantu 

1, 2, 8 

 

3,4 

 

 

5,6, 7 

 

 

8 

9, 10 

2. Materi terkait 

dengan yang 

sedang 

dipelajari 

2.1 

 

 

Kesesuaian materi yang 

disampaikan dengan 

kurikulum yang sedang 

berlaku. 

Dibuat dalam 

teknik 

dokumentasi  

3. Materi terkait 

dengan 

kehidupan 

siswa 

3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 

Materi terkait dengan 

peristiwa yang dialami 

oleh siswa. 

Materi bermanfaat bagi 

siswa. 

Siswa belajar dengan 

senang. 

11 

 

 

12 

 

13 

4. Kemampuan 

menyelesaikan 

tugas 

menantang 

4.1 

 

4.2 

Tingkat berpikir tugas 

yang tinggi. 

Terjadi kerjasama untuk 

menyelesaikan tugas. 

 

14 

 

15, 16, 17 

18, 19 
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No. Variabel  Indikator 
No. 

Instrumen 

5. Motivasi 

belajar 

semakin tinggi 

5.1 

 

5.2 

Pembelajaran 

menyenangkan. 

Keterlibatan peserta tinggi. 

20 

 

21 

6. Kesediaan 

bertanya 

6.1 Kesediaan bertanya secara 

sukarela/didorong. 

22, 23 

7. Kesediaan 

memberikan 

keterangan/ 

jawaban 

7.1 

 

 

7.2 

 

Tanggapan dari siswa atas 

pertanyaan teman. 

Menyimak pertanyaan/ 

tanggapan teman. 

24 

 

 

25 
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Lampiran 13. Instrumen Angket Tingkat  Kolaboratif  Siswa 

 

Petunjuk: 

Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan yang hanya dijawab “ya/ 

tidak” pada kolom yang sesuai.  

Anda dipersilakan memberikan tambahan informasi pada kolom 

keterangan,  terkait dengan pertanyaan yang diajukan.  

 

No. Pertanyaan 
Ya/ 

Tidak 
Keterangan 

1. Apakah Anda membantu teman 

yang mengalami kesulitan dalam 

belajar? 

  

2. Apakah Anda secara spontan 

membantu teman yang mengalami 

kesulitan dalam belajar? 

  

3. Apakah Anda mengajukan 

pertanyaan kepada guru ketika 

tidak memahami suatu materi yang 

sedang diajarkan? 

  

4. Apakah Anda mengajukan 

pertanyaan kepada teman ketika 

tidak memahami suatu materi yang 

sedang diajarkan? 

  

5. Apakah Anda  mengetahui ada 

teman yang tidak memahami 
pelajaran?  

  

6. Meskipun teman yang belum 
memahami materi pelajaran tidak 

meminta bantuanmu , apakah 

Anda secara spontan 

membantunya? 

  

7. Apakah Anda membantu teman 

yang belum memahami materi 
ketika dia meminta bantuan? 

  

8. Apakah Anda lebih senang  
meminta bantuan guru daripada 

teman? 

  

9. Apakah guru segera memberikan 

pertolongan kepada Anda ketika 

Anda mengemukakan kesulitan 

kepada guru? 

  

10. Apakah guru mempersilakan  

teman lain membantu Anda ketika 
Anda mengemukakan kesulitan 

kepada guru? 

  



391 

 

 

No. Pertanyaan 
Ya/ 

Tidak 
Keterangan 

11. Apakah menurut Anda materi 

yang pelajaran yang baru diterima 

ini penting dalam kehidupan 

sehari-hari? 

  

12. Apakah menurut Anda  materi 

yang pelajaran yang baru diterima 

ini bermanfaat? 

  

13 Apakah Anda senang dengan 

mempelajari materi pelajaran ini? 

  

14. Apakah menurut Anda, tugas 

pembelajaran hari ini menuntut 
tingkat berpikir tingkat tinggi? 

  

15. Apakah Anda mengerjakan tugas 
kelompok bekerjasama dengan 

teman dalam kelompok? 

  

16. Apakah semua anggota kelompok 

berperan dalam penyelesaian 

tugas? 

  

17. Apakah hanya teman tertentu yang 

aktif menyelesaikan tugas? 

  

18. Apakah yang aktif menyelesaikan 

tugas adalah teman-teman yang 

pandai saja? 

  

19. Apakah teman yang kurang pandai 

juga membantu penyelesaian? 

  

20. Apakah Anda senang dengan 

pembelajaran hari ini? 

  

21. Apakah Anda  banyak dilibatkan 

dalam kegiatan pembelajaran 
mulai dari awal sampai  akhir? 

(misal: diajak tanya jawab, 

mengerjakan tugas kelompok, 

mengerjakan tugas individu, dan 
lain-lain) 

  

22. Apakah Anda pernah bertanya 
kepada guru? 

  

23. Apakah Anda bertanya kepada 
teman jika ada materi  pelajaran 

yang belum dipahami? 

  

24. Apakah Anda memberikan 

tanggapan atas pertanyaan teman 

Anda? 

  

25. Apakah Anda menyimak 

tanggapan atau pertanyaan yang 

diajukan oleh teman? 
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Lampiran 14. Lembar Validasi Instrumen Angket Kolaboratif 

Siswa  

 

A. Tujuan 

Penggunaan instrumen ini untuk mengukur validitas instrumen 

angket kolaboratif siswa dalam pembelajaran.  

 

B. Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu untuk menilai validitas instrumen angket 

kolaboratif siswa.  

2. Berilah tanda cek (v) pada kolom “ya” dan kolom “tidak” 

pada setiap kriteria validasi. 

3. Jika diperlukan memberikan saran dan catatan, silakan 

menulis pada kolom “keterangan” yang telah disediakan. 

  

C. Butir Validasi 

 
No. Pertanyaan Angket Ya Tidak Keterangan 

1. Apakah Anda membantu teman 

yang mengalami kesulitan dalam 

belajar? 

   

2. Apakah Anda secara spontan 

membantu teman yang 

mengalami kesulitan dalam 

belajar? 

   

3. Apakah Anda mengajukan 

pertanyaan kepada guru ketika 

tidak memahami suatu materi 

yang sedang diajarkan? 

   

4. Apakah Anda mengajukan 

pertanyaan kepada teman ketika 

tidak memahami suatu materi 

yang sedang diajarkan? 

   

5. Apakah Anda mengetahui ada 

teman yang tidak memahami 

pelajaran?  

   

6. Meskipun teman yang belum 

memahami materi pelajaran tidak 

meminta bantuan kepada Anda, 

apakah Anda secara spontan 

membantunya? 
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7. Apakah Anda membantu teman 

yang belum memahami materi 

ketika dia meminta bantuan? 

   

8. Apakah Anda lebih senang  

meminta bantuan guru daripada 

teman? 

   

9. Apakah guru segera memberikan 

pertolongan kepada Anda ketika 

Anda mengemukakan kesulitan 

kepada guru? 

   

10. Apakah guru mempersilakan  

teman lain membantu Anda ketika 

Anda mengemukakan kesulitan 

kepada guru? 

   

11. Apakah menurut Anda materi 

yang pelajaran yang baru diterima 

ini penting dalam kehidupan 

sehari-hari? 

   

12. Apakah menurut Anda materi 

yang pelajaran yang baru diterima 

ini bermanfaat? 

   

13. Apakah Anda senang dengan 

mempelajari materi pelajaran ini? 

   

14. Apakah menurut Anda, tugas 

pembelajaran hari ini menuntut 

tingkat berpikir tingkat tinggi? 

   

15. Apakah Anda mengerjakan tugas 

kelompok bekerjasama dengan 

teman dalam kelompok? 

   

16. Apakah semua anggota kelompok 

berperan dalam penyelesaian 

tugas? 

   

17. Apakah hanya teman tertentu 

yang aktif menyelesaikan tugas? 

   

18. Apakah yang aktif menyelesaikan 

tugas adalah teman-teman yang 

pandai saja? 

   

19. Apakah teman yang kurang 

pandai juga membantu 

penyelesaian? 

   

20. Apakah Anda senang dengan 

pembelajaran hari ini? 
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21. Apakah Anda banyak dilibatkan 

dalam kegiatan pembelajaran 

mulai dari awal sampai  akhir? 

(misal: diajak tanya jawab, 

mengerjakan tugas kelompok, 

mengerjakan tugas individu, dan 

lain-lain) 

   

22. Apakah Anda pernah bertanya 

kepada guru? 

   

23. Apakah Anda bertanya kepada 

teman jika ada materi pelajaran 

yang belum dipahami? 

   

24. Apakah Anda memberikan 

tanggapan atas pertanyaan teman 

Anda? 

   

25. Apakah Anda menyimak 

tanggapan atau pertanyaan yang 

diajukan oleh teman? 

   

 

Instrumen angket pembelajaran kolaboratif siswa:  

1. Dapat digunakan tanpa revisi. 

2. Dapat digunakan dengan revisi. 

3. Belum dapat digunakan. 

 

Komentar umum untuk perbaikan: 

 

 

 

 

 

 

 

     Semarang, .....................2013 

      Validator,  
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Lampiran 15. Data Hasil Validasi Isi Instrumen Angket 

Kolaboratif Siswa 

 

No. Pertanyaan 

W1 W2 W3 W4 W5 

V 
T

V 
V 

T

V 
V 

T

V 
V 

T

V 
V 

T

V 

1. Apakah Anda membantu 

teman yang mengalami 

kesulitan dalam belajar? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

2. Apakah Anda secara 

spontan membantu teman 

yang mengalami kesulitan 

dalam belajar? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

3. Apakah Anda mengajukan 

pertanyaan kepada guru 

ketika tidak memahami 

suatu materi yang sedang 

diajarkan? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

4. Apakah Anda mengajukan 

pertanyaan kepada teman 

ketika tidak memahami 

suatu materi yang sedang 

diajarkan? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

5. Apakah Anda mengetahui 

ada teman yang tidak 

memahami pelajaran?  

√ - √ - √ - √ - √ - 

6. Meskipun teman yang 

belum memahami materi 

pelajaran tidak meminta 

bantuan kepada Anda, 

apakah Anda secara spontan 

membantunya? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

7. Apakah Anda membantu 

teman yang belum 

memahami materi ketika 

dia meminta bantuan? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

8. Apakah Anda lebih senang  

meminta bantuan guru 

daripada teman? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

9. Apakah guru segera 

memberikan pertolongan 

kepada Anda ketika Anda 

mengemukakan kesulitan 

kepada guru? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

10. Apakah guru 

mempersilakan  teman lain 

membantu Anda ketika 

Anda mengemukakan 

kesulitan kepada guru? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

11. Apakah menurut Anda 

materi pelajaran yang baru 

diterima ini penting dalam 

kehidupan sehari-hari? 

√ - √ - √ - √ - √ - 



396 

 

12. Apakah menurut Anda 

materi pelajaran yang baru 

diterima ini bermanfaat? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

13. Apakah Anda senang 

dengan mempelajari materi 

pelajaran ini? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

14. Apakah menurut Anda, 

tugas pembelajaran hari ini 

menuntut tingkat berpikir 

tingkat tinggi? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

15. Apakah Anda mengerjakan 

tugas kelompok 

bekerjasama dengan teman 

dalam kelompok? 

√ - √ - - √ √ - √ - 

16. Apakah semua anggota 

kelompok berperan dalam 

penyelesaian tugas? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

17. Apakah hanya teman 

tertentu yang aktif 

menyelesaikan tugas? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

18. Apakah yang aktif 

menyelesaikan tugas adalah 

teman-teman yang pandai 

saja? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

19. Apakah teman yang kurang 

pandai juga membantu 

penyelesaian? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

20. Apakah Anda senang 

dengan pembelajaran hari 

ini? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

21. Apakah Anda banyak 

dilibatkan dalam kegiatan 

pembelajaran mulai dari 

awal sampai  akhir? (misal: 

diajak tanya jawab, 

mengerjakan tugas 

kelompok, mengerjakan 

tugas individu, dan lain-

lain) 

√ - √ - √ - √ - √ - 

22. Apakah Anda pernah 

bertanya kepada guru? 
√ - √ - √ - √ - √ - 

23. Apakah Anda bertanya 

kepada teman jika ada 

materi pelajaran yang 

belum dipahami? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

24. Apakah Anda memberikan 

tanggapan atas pertanyaan 

teman Anda? 

√ - √ - √ - √ - √ - 

25.  Apakah Anda menyimak 

tanggapan atau pertanyaan 

yang diajukan oleh teman? 

√ - √ - √ - √ - √ - 
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Keterangan: 

W1 :Widyaiswara Spesialisasi Model-model Pembelajaran 

W2 :Widyaiswara Spesialisasi Media Pembelajaran 

W3 :Widyaiswara Spesialisasi Penilaian Pembelajaran 

W4 :Widyaiswara Spesialisasi Lesson Study 

W5  :Widyaiswara Spesialisasi Bahasa Indonesia 

V :Valid 

TV :Tidak Valid 
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Lampiran 16. Content Validity Ratio (CVR), Content Validity 

Index (CVI), dan Reliabilitas Instrumen Angket Kolaboratif 

Siswa 

 

No. Pertanyaan 
Penilai 

Nilai CVR Keterangan 

W1 W2 W3 W4 W5 

1. Pertanyaan 1 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

2. Pertanyaan 2 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

3. Pertanyaan 3 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

4. Pertanyaan 4 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

5. Pertanyaan 5 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

6. Pertanyaan 6 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

7. Pertanyaan 7 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

8. Pertanyaan 8 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

9. Pertanyaan 9 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

10. Pertanyaan 10 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

11. Pertanyaan 11 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

12. Pertanyaan 12 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

13. Pertanyaan 13 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

14. Pertanyaan 14 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

15. Pertanyaan 15 1 1 0 1 1 0,6 Valid 

16. Pertanyaan 16 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

17. Pertanyaan 17 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

18. Pertanyaan 18 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

19. Pertanyaan 19 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

20. Pertanyaan 20 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

21. Pertanyaan 21 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

22. Pertanyaan 22 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

23. Pertanyaan 23 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

24. Pertanyaan 24 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

25. Pertanyaan 25 1 1 1 1 1 1,0 Valid 

Nilai CVI 0,984 Valid 

Reliabilitas secara teori instrumen pencermatan kisi-kisi menggunakan PA 

(Percentage of Agreement )/nilai kesepakatan antar penilai  sebagai berikut. 

PA = 100 (1- ) 

A   = 25 

B   = 24 

 

Perhitungan: 

PA = 100 (1- ) 

PA = 100 (1- ) 

      = 100 (0,98) 

      = 98 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas secara 

teori  ini, penilai sepakat dengan PA 

(Percentage of Agreement )/nilai 

kesepakatan 98. 
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Lampiran 17. Data Hasil Angket Kolaboratif Siswa 
 

No. Pertanyaaan  

Kelompok 

Kemampuan 

Tinggi 

Kelompok 

Kemampuan 

Sedang 

Kelompok 

Kemampuan 

Rendah 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. Apakah Anda 

membantu teman 
yang mengalami 

kesulitan dalam 

belajar? 

42 0 55 63 30 130 

2. Apakah Anda 

secara spontan 
membantu teman 

yang mengalami 

kesulitan dalam 

belajar? 

40 2 50 68 30 130 

3. Apakah Anda 

mengajukan 
pertanyaan kepada 

guru ketika tidak 

memahami suatu 

materi yang 
sedang diajarkan? 

30 12 22 96 10 150 

4. Apakah Anda 
mengajukan 

pertanyaan kepada 

teman ketika tidak 

memahami suatu 
materi yang 

sedang diajarkan? 

35 7 72 46 19 141 

5. Apakah Anda 

mengetahui ada 

teman yang tidak 

memahami 
pelajaran?  

24 18 40 78 40 120 

6. Meskipun teman 
yang belum 

memahami materi 

pelajaran tidak 

meminta bantuan 
kepada Anda, 

apakah Anda 

secara spontan 

membantunya? 

38 4 50 68 28 132 
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No. Pertanyaaan  

Kelompok 

Kemampuan 

Tinggi 

Kelompok 

Kemampuan 

Sedang 

Kelompok 

Kemampuan 

Rendah 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

7. Apakah Anda 
membantu teman 

yang belum 

memahami materi 

ketika dia 
meminta bantuan? 

42 0 80 38 5 155 

8. Apakah Anda 
lebih senang  

meminta bantuan 

guru daripada 

teman? 

32 10 75 43 50 110 

9. Apakah guru 

segera 
memberikan 

pertolongan 

kepada Anda 

ketika Anda 
mengemukakan 

kesulitan kepada 

guru? 

30 12 70 48 42 118 

10. Apakah guru 

mempersilakan  

teman lain 
membantu Anda 

ketika Anda 

mengemukakan 

kesulitan kepada 
guru? 

25 17 65 53 30 130 

11. Apakah menurut 

Anda materi yang 

pelajaran yang 

baru diterima ini 

penting dalam 
kehidupan sehari-

hari? 

40 2 110 8 138 22 

12. Apakah menurut 

Anda materi yang 

pelajaran yang 

baru diterima ini 
bermanfaat? 

 

42 0 115 3 130 30 
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No. Pertanyaaan  

Kelompok 

Kemampuan 

Tinggi 

Kelompok 

Kemampuan 

Sedang 

Kelompok 

Kemampuan 

Rendah 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

13. Apakah Anda 

senang dengan 

mempelajari 
materi pelajaran 

ini? 

40 2 114 4 116 44 

14. Apakah menurut 

Anda, tugas 

pembelajaran hari 
ini menuntut 

tingkat berpikir 

tingkat tinggi? 

20 22 108 10 152 8 

15. Apakah Anda 

mengerjakan 

tugas kelompok 
bekerjasama 

dengan teman 

dalam kelompok? 

42 0 110 8 160 0 

16. Apakah semua 

anggota kelompok 

berperan dalam 
penyelesaian 

tugas? 

35 7 92 26 84 76 

17. Apakah hanya 

teman tertentu 

yang aktif 

menyelesaikan 
tugas? 

35 7 90 28 84 76 

18. Apakah yang aktif 
menyelesaikan 

tugas adalah 

teman-teman yang 

pandai saja? 

30 12 63 55 140 20 

19. Apakah teman 

yang kurang 
pandai juga 

membantu 

penyelesaian? 

7 35 30 88 74 86 

20. Apakah Anda 

senang dengan 

pembelajaran hari 
ini? 

42 0 114 4 116 44 
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No. Pertanyaaan  

Kelompok 

Kemampuan 

Tinggi 

Kelompok 

Kemampuan 

Sedang 

Kelompok 

Kemampuan 

Rendah 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

21. Apakah Anda 
banyak dilibatkan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

mulai dari awal 
sampai  akhir? 

(misal: diajak 

tanya jawab, 

mengerjakan 
tugas kelompok, 

mengerjakan 

tugas individu, 

dan lain-lain) 

42 0 118 0 160 0 

22. Apakah Anda 

pernah bertanya 
kepada guru? 

42 0 30 88 25 135 

23. Apakah Anda 
bertanya kepada 

teman jika ada 

materi  pelajaran 

yang belum 
dipahami? 

35 7 72 46 20 140 

24. Apakah Anda 
memberikan 

tanggapan atas 

pertanyaan teman 

Anda? 

33 9 70 48 10 150 

25. Apakah Anda 

menyimak 

tanggapan atau 

pertanyaan yang 

diajukan oleh 

teman? 

33 9 74 44 18 142 
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Lampiran 18. Contoh Catatan Lapangan 
 

Catatan Lapangan I 
 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Sabtu, 23 Agustus 2014 

Jam    : 08.45-09.50 WIB 

Lokasi    : MTsN Bantul Kota 

Informan   : Waka Kurikulum (Bapak Sriyono) 

 

Deskripsi Data: 

1. Pelaksanaan lesson study berbasis madrasah di MTsN Bantul 

Kota berhenti sementara karena menjadi lokasi rintisan 

madrasah unggul (RMU) dan mempersiapkan ISO 2008. Untuk 

RMU akan dinilai bulan  Oktober 2014. 

2. MTsN Bantul Kota masih aktif lesson study di home base 

Bantul mata pelajaran bersama dengan SMPN 1 Bantul.   

3. Peneliti mendapatkan informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 

23 Agustus 2014 berlangsung lesson study di SMPN 1 Bantul. 

Peneliti langsung menuju ke lokasi.  

 

 

 

Catatan Lapangan II 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi  

Hari/tanggal          : Sabtu, 23 Agustus 2014 

Jam           : 10.30 – 13.00 WIB 

Lokasi           : SMPN 1 Bantul  

Informan                                : Ketua Lesson Study Home Base  1 

Kecamatan Bantul  

 

Deskripsi Data: 

1. Berlangsung kegiatan plan dihadiri 15 (lima belas) guru 

matematika dan IPA dari 30 (tiga puluh) orang yang seharusnya 

hadir. Direncanakan 2 minggu lagi akan dilaksanakan do.  

2. Susunan acara: 
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- Pembukaan 

- Sambutan Ketua Home Base 1 (Bapak Gampang) 

- Laporan keuangan oleh bendahara 

- Presentasi RPP oleh guru model, yaitu Bapak Sunardi dari 

SMPN 2 Bantul. 

3. Kegiatan ketika presentasi guru model 

- Guru model mempresentasikan RPP dengan materi pokok jenis 

pesawat sederhana dan keuntungan mekaniknya. 

- Berikut doalog yang terjadi ketika plan: 

 

Bapak Guru X : “Nanti pelaksanaannya bagaimana 

Mas?”. 

Guru Model : “Nanti berkelompok, pelaksanaan ada di 

langkah-langkah”. 

Ibu Guru P : “KD KI-3 belum tampak di RPP”. 

Guru Model : “Ya, nanti akan dimasukkan”. 

Ibu Guru Q : “Indikator dalam kolom bersama KD 

ya?’. 

 

Guru model menemukan KD KI3 yang sesuai yaitu KD 3.5 

bersama teman-teman guru. 

 

Selanjutnya guru model dan peserta sibuk menyusun indikator dan 

tujuan. 

Ibu Guru R : “Bagaimana dengan penilaian?”. 

Guru Model : “Tidak semua aspek sikap dinilaikan 

ketika pembelajaran?”. 

Peserta merumuskan deskripsi masing-masing sikap. 

Guru model mengatakan bahwa RPP ini adalah RPP bersama 

yang disusun bersama sehingga dimohonkan masukan peserta. 

Ibu Guru P : “Mari kita mencermati LK 3.1.1”. 

Terjadi diskusi tentang bagaimana memasukkan kegiatan 

pembelajaran dalam model discovery learning. 
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Catatan Lapangan III 

 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/tanggal   : Sabtu, 6 September 2014 

Jam    : 09.15-10.45 WIB 

Lokasi    : SMPN 2 Bantul 

Informan   : 1. Waka Kurikulum (Ibu Maryani) 

        2. Guru Model    Bapak Sunardi 

 

Deskripsi Data: 

1. Pelaksanaan do dengan guru model Bapak Sunardi 

2. RPP dan foto terlampir 

 

 

Catatan Lapangan IV 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Sabtu, 11 Oktober 2014 

Jam    : 09.45-11.00 WIB 

Lokasi    : MTsN Bantul Kota 

Informan   : Bapak Zaenuri (Guru PKn), Wali 

Kelas 8A 

 

Transkip Wawancara: 

 

Peneliti : “Usaha apa yang dilakukan untuk meningkatkan 

hubungan madrasah dengan orangtua?” 

Informan : “Kami mengadakan forum pengajian ahad legi”. 

Peneliti : “Apa saja agenda pengajian ini?” 

Informan : “Pengajiannya dimulai jam 7 sampai jam 8 pagi. 

Setelahnya madrasah menyampaikan pengumuman 

atau informasi dan dilanjutkan dengan tanya 

jawab.”  

Peneliti : “Siapa yang mengisi pengajian?” 

Informan : “Tokoh-tokoh masyarakat”. 
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Peneliti : “Apa saja manfaat forum pengajian ini?” 

Informan : “Komunikasi dengan orangtua dan sekaligus dapat 

menyampaikan unek-unek”. 

Peneliti : “Jika ada orangtua yang tidak datang?” 

Informan : “Dilakukan pengecekan daftar hadir, ada orangtua 

yang menyampaikan maaf tidak dapat hadir lewat 

HP”.  

Peneliti : “Bapak mengajar mata pelajaran apa?” 

Informan : “Pelajaran PKn, saya juga wali kelas 8A”. 

Peneliti : “Bagaimana Anda mendorong siswa agar berhasil 

dalam belajar?” 

Informan : “Kelas saya adalah siswa yang kemampuan paling 

rendah di kelas 8. Saya selalu memotivasi mereka 

agar peringkatnya lebih baik. Di awal memang 

susah. Tapi saya yakin bisa. Saya meminta tiap 

siswa mnuliskn target yang ingin mereka capai”.  

Peneliti : “Apa yang Bapak lakukan ketika dalam kelas?” 

  Saya selalu mengusahan KBM (kegiatan belajar 

mengajar) kelompok. Saya berharap agar dapat 

berkembang sikap-sikap sosial yang baik. 

Peneliti : “Apakah siswa selalu senang berada dalam 

kelompok?” 

  Kadang-kadang tetap terdapat siswa yang tidak 

menerima temannya. 

Peneliti : “Kenapa?” 

Informan : “Biasanya karena anak puteri tidak mau menerima 

temannya yang laki-laki, katanya nakal”. 

Peneliti : “Bagaimana solusinya?” 

Informan : “Pengelompokkan dibuat acak, dipakai dihitung, 

atau disepakati saja”. 
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Catatan Lapangan V 

 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/tanggal   : Senin, 27 Oktober 2014 

Jam    : 11.00-13.30 WIB 

Lokasi    : SMPN Pandak Kabupaten Bantul 

Informan   : Bapak Ryo Suzuki, Ibu Ani, dan 

peserta plan     Lesson Study 

 

Deskripsi Data: 

Guru model adalah Ibu Hermica. 

Ibu Anik :“Presentasi tidak mesti menyajikan”. 

JICA  :“Presentasi model mana, satu orang maju atau saling 

berkunjung?” 

 

Skenario pembelajaran yang ditawarkan oleh guru model: 

1. Apersepsi bagian-bagian tumbuhan 

2. “Oke....kita bawa tumbuhan banyak, silakan  engelompokkan?”. 

3. Diskusi kelompok. 

4. Presentasi kelompok 

5. Siswa melengkapi  chart. 

Bapak Ryo :”Pengetahuan apa yang anak-anak peroleh setelah belajar?” 

Terjadi diskusi antar peserta plan. 

Bapak Ryo menyarankan agar siswa mengelompokkan diri sesuai objek 

pengamatan siswa/kelompok dengan fokus bagian tumbuhan kemudian 

sharing kepada kelompok lain. 

Siswa jangan sampai merasa tidak tertarik, kurang jelas, tujuan 

pelajaran kabur, tidak ada kegiatan, pelajarantidak menarik, merasa 

bosan. 

 

Guru model sebaiknya dapat mengubah wajah cemberut siswa di awal 

pelajaran menjadi wajah yang ceria (bahagia) yang ditunjukkan misal 

dengan ucapan: “Terimakasih Bu. Saya bisa mengamati dan 

mengelompokkan lambang ciri-ciri bagian-bagian tumbuhan, ternyata 

saya kaget karena tumbuhan itu bukan satu jenis dan dalam satu 
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kelompok juga dapat dikelompokkan lagi dengan ciri-ciri lain. Saya 

ingin terus mengetahui sistem tumbuhan.  

 

Selanjutnya Bapak Ryo mengajak peserta plan berpikir tentang 

bagaimana guru menghindarkan pesert didik bosan menuju senang. 

Pembelajaran luar biasa yang ditawarkan Bapak Ryo adalah siswa bebas 

menetapkan bagian tumbuhan lalu dikelompokkan. 

Sebagai gambaran: 

 

 

 

  

 

 

 

 

atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena kekurangan waktu, Bapak Ryo meminta guru model 

menempelkan    kertas sesuai rencana hari itu.  

 

PENDAHULUAN INTI PENUTUP 

Tahap 1 Apa saja Apa saja 

Dan seterusnya   

 
 

 

 

 

 

 

 

AKAR 

AKAR 
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Lampiran 19. Dokumentasi Hasil Angket 

 

 
Sumber: 

http://www.mtsnbantulkota.sch.id/news352_analisis_kepuasan_penggun

a_alumnus_mtsn_bantul_kota.html. Diakses tanggal 20 Januari 2015 

Diposting: 29 November 2014 

 

Angket diedarkan pada sekolah dengan satu angket untuk satu sekolah, 

ada 14 sekolah yang mengisikan angket, dan dari angket yang masuk 

dapat diketahui bahwa: 

1. Berdasarkan tingkat kerajinan, dalam hal ini ketertiban siswa dalam 

mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, 100% 

responden menyatakan bahwa siswa alumnus MTs Negeri Bantul 

Kota adalah siswa siswa yang rajin. Tingkat kerajinan yang sampai 

100% ini lebih disebabkan karena para guru di MTs Negeri Bantul 

Kota peduli dan memberikan perhatian yang baik pada siswa-

siswanya. Siswa yang tidak masuk didata setiap hari, bahkan siswa 

yang terlambat pun diketahui. Guru piket bersama guru BP mencatat 

siswa-siswa yang tidak masuk mulai satu hari, 2 hari dan seterusnya. 

Siswa yang tidak masuk lebih dari 2 hari akan ditindaklanjuti dengan 

menghubungi via telepon, atau teman terdekat lokasi diminta 

mengunjungi dan ia diminta untuk melaporkan pada guru BP. 

Dengan tingkat kepedulian yang tinggi dari guru ini siswa terbiasa 

rajin mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sekolah. 

2. Berdasarkan perilaku siswa dalam berkomunikasi terhadap teman 

dan guru siswa alumnus MTs Negeri Bantul Kota  sopan dalam 

bergaul dan santun dalam berbicara. Hal ini ditunjukkan dengan 

angka 100%  responden menyebutkan siswa alumnus MTs Negeri 

Bantul Kota adalah siswa yang sopan dan santun dalam 

pergaulannya. Di MTs Negeri Bantul Kota, siswa diberi pemahaman 

tentang akhlak yang baik (akhlakul karimah) dalam bergaul baik itu 

kepada orang tua, guru, dan juga pada teman-temannya. Tidak hanya 

diajarkan secara lisan, MTs Negeri Bantul Kota memberikan 

ruang yang cukup bagi siswa untuk mempraktekkannya. Dalam hal 

http://www.mtsnbantulkota.sch.id/news352_analisis_kepuasan_pengguna_alumnus_mtsn_bantul_kota.html
http://www.mtsnbantulkota.sch.id/news352_analisis_kepuasan_pengguna_alumnus_mtsn_bantul_kota.html
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santun, siswa dilatih untuk menggunakan bahasa jawa halus pada 

hari Sabtu. Dengan penggunaan yang intensif, siswa akan mampu 

menempatkan diri dalam berbahasa dan menghormat orang lain. 

Harapannya siswa dapat berkomuniasi dengan halus tidak hanya di 

hari Sabtu, namun juga di hari-hari yang lain, bila tidak bisa dengan 

bahasa Jawa halus, siswa diminta menggunakan bahasa Indonesia, 

bukan bahasa Jawa ngoko. 

3. Berdasarkan tingkat kebagusan dalam kegiatan beribadah, 100% 

responden mengatakan bahwa siswa alumnus MTs Negeri Bantul 

Kota bagus dalam beribadah, terutama dalam kegiatan salat wajib. 

Hal ini disebabkan selama di MTs Negeri Bantul Kota siswa selalu 

diajak untuk salat wajib ketika waktu masih tersedia, 

maksudnya  salat dhuhur  dan salat Jumat selalu dilaksanakan dengan 

berjamaah  di masjid Madrasah, sementara salat Ashar dilaksanakan 

ketika ada kegiatan yang menyertainya, misalnya ketika ada 

penambahan jam pelajaran yang berakhir pukul  16.00 siswa  diajak 

untuk salat berjamaah, namun bila kegiatan berakhir pukul 14,00 

siswa diminta salat Asyar di rumah. Begitupun dengan salat sunat 

dhuha dilaksanakan 2 hari dalam seminggu sedang 4 hari lainnya 

disediakan waktu 25 menit untuk tadarus Alquran. 

4. Berdasarkan ketertiban dan kedisiplinan, 14 % merespon ragu-ragu 

akan ketertiban dan kedisiplinan siswa alumnus MTs Negeri Bantul 

Kota, sedangkan 85% lebih menyatakan bahwa siswa alumnus MTs 

Negeri Bantul Kota  tertib dan disiplin. Keragu-raguan responden 

sebesar 14 % sangat wajar sebab tentu ada beberapa siswa yang 

mulai mendapat pengaruh dari teman sekelas yang mungkin sekali 

bukan satu alumnus. Namun demikian MTs Negeri Bantul Kota 

mendidik siswanya untuk tertib dan berdisiplin terutama sekali dalam 

hal berpakaian seragam Seluruh siswa MTs Negeri Bantul Kota 

selalu berpakaian rapi ketika dalam kampus dan memasukkan baju 

pada hari Senin dan Selasa (biru-putih), pada hari lain dengan baju 

yang lain, pakaian anak rapi dengan tidak dimasukkan (pakaian 

identitas madrasah dan baju batik). Penegakkan ketertiban dan 

kedisiplinan ini terus menerus dijaga dan setiap guru akan menegur 

siswa yang terlihat tidak rapi. 
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5. Berdasarkan kreativitas siswa,  responden mengatakan bahwa 14% 

alamnus MTs N ragu-ragu bila disebut sebagai siswa yang kreatif, 

namun 85% lainnya mengatakan sangat setuju dan setuju bila 

alumnus MTs Negeri Bantul Kota adalah siswa yang kreatif. 

Kekreatifan siswa tentu dalam hal-hal yang positif, yakni dalam 

kegiatan belajar. 

6. Berdasarkan keaktifan siswa dalam kegiatan yang positif,  7% 

responden mengatakan ragu-ragu, namun sisanya 92% lebih 

menyebutkan alumnus MTs Negeri Bantul Kota  adalah siswa-siswa 

yang aktif dalam kegiatan posistif. Banyak siswa yang masuk dalam 

kepengurusan OSIS dan banyak pula yang ikut membantu kegiatan 

di MTs Negeri Bantul Kota seizin dan sepengetahuan guru di 

MAN/SMA/SMK. 

7. Berdasarkan tingkat kemandirian, dalam hal ini siswa mampu 

mengatasi masalahnya secara pribadi/sendiri tanpa banyak 

bergantung pada orang lain, siswa alumnus MTs Negeri Bantul Kota 

sebagian besar mandiri. Ada 79% lebih  sekolah yang menyebutkan 

setuju dan sangat setuju, sementara  ada 21% yang mengatakan ragu-

ragu. Kemandirian diajarkan di MTs Negeri Bantul Kota pada saat 

kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan Drumband. Sebelum pelatih 

datang peserta melakukan apel pramuka bersama DP dan  yang drum 

band menyiapkan diri dan peralatan hanya ditemani kakak-kakak 

senior saja. 

Secara umum tidak ada satu pun responden yang menyebutkan siswa 

alumnus MTs Negeri Bantul Kota mempunyai sifat yang negatif 

berkaitan dengan kriteria yang ditanyakan. Ini tentu sangat 

membanggakan, dan kelak ke depan, informasi tentang pengguna 

alumnus akan dilakukan lebih awal yakni pada bulan-bulan September 

atau paling lambat Oktober. 
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Lampiran 20. Contoh Hasil Pengamatan Karakter Guru dan Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran Non 

Lesson Study 

 

Rangkaian kegiatan guru  dan siswa dalam kegiatan pembelajaran non lesson study dan sikap-sikap yang 

dikembangkan  

 

Tanggal  : 15 September 2015 

Tempat  : MTsN Gondowulung Bantul 

Kelas  : VII 

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 

 

No. 

Urutan Kegiatan Pembelajaran Sikap yang Dikembangkan 

Keterangan 
Guru Siswa Guru 

Peserta 

Didik 

1. Membuka pelajaran dengan 

salam. 

Menjawab salam Religius Religius Salam disampaikan ketika guru berada 

di depan kelas. 

2. Mengajak peserta berdo’a 

bersama. 

Berdo’a dipimpin oleh 

ketua kelas 

Religius Religius Ketua kelas memberikan aba-aba 

“berdo’a mulai”. 

3. Mengecek kehadiran siswa 

dengan menanyakan siapa 

yang tidak masuk hari itu. 
 

Menjawab bahwa semua 

siswa masuk kelas. 

Disiplin 

Rasa ingin 

tahu 

Jujur Guru menanyakan sambil melihat 

papan absen kelas.  
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No. 

Urutan Kegiatan Pembelajaran Sikap yang Dikembangkan 

Keterangan 
Guru Siswa Guru 

Peserta 

Didik 

4. Menyampaikan topik 

pelajaran yang akan 
dipelajari, yaitu greeting 

(menyapa) dan parting 

(berpisah). 

Menyimak. Displin Rasa ingin 

tahu 

Setelah menyampaikan topik pelajaran, 

guru menulis greeting dan parting di 
papan tulis 

5. Menyebutkan contoh dari 

greeting dan responnya. 

Menyimak Kerja keras Rasa ingin 

tahu 

Guru berbicara dengan mimik menarik: 

“Hello, how are you? Dan responnya: 

Hello, I’m fine.” 

6. Meminta siswa membuka 

buku, mencermati contoh 
greeting dan parting. 

Membuka dan mencermati 

contoh greeting dan 
parting. 

Kerja keras Rasa ingin 

tahu 

 

7. Menjelaskan tentang 
greeting dan responnya. 

Menyimak dan mencatat Kerja keras Kerja keras Guru  menjelaskan perlahan definisi 
greeting, sambil memberikan 

contohnya. 

8. Menjelaskan tentang 

parting dan responnya. 

Menyimak dan mencatat Kerja keras Kerja keras Guru  menjelaskan perlahan definisi 

greeting, sambil memberikan 

contohnya. 

9. Memberi kesempatan pada 

semua siswa untuk 

bertanya. 

Ada seorang siswa yang 

bertanya: “Apakah respon 

greeting dan parting harus 
seperti yang dituliskan 

dalam tabel di buku?” 

Demokratis Rasa ingin 

tahu 

 

10. Menggunakan media 

pembelajaran dengan 

menggunakan kertas yang 

Memperhatikan  Kreatif Rasa ingin 

tahu 

Media gambar sangat menarik, terdapat 

gambar dua orang dalam percakapan. 

Namun, ukuran tulisan kurang jelas 
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No. 

Urutan Kegiatan Pembelajaran Sikap yang Dikembangkan 

Keterangan 
Guru Siswa Guru 

Peserta 

Didik 

ditempel di papan tulis 
berisi greeting dan parting. 

dilihat mulai dari barisan meja ketiga. 
 

11. Membaca greeting dan 
parting pada media. 

Siswa menirukan. Kerja keras Komunikati
f 

 

12. Memberi kesempatan 
kepada siswa membaca 

greeting dan parting 

bersama-sama. 

Siswa membaca bersama-
sama. 

Demokratis  Bersahabat  

13. Meminta siswa membuat 

kelompok berpasangan. 

Siswa mengelompokkan 

diri (dengan teman satu 

meja). 

Toleransi Bersahabat  

14. Meminta siswa melafalkan 

greeting dan parting 
bergantian 

Siswa melafalkan 

bergantian. 

Demokratis Percaya diri, 

santun, 
tanggungja

wab, peduli 

 

15. Meminta dua kelompok 

siswa melafalkan greeting 

dan parting.  

Mempraktikkan. Kerja keras, 

menghargai 

prestasi  

Percaya diri, 

santun, 

tanggungja

wab, peduli 

 

16. Mengecek kemampuan 

peserta secara individu. 

Semua pasangan siswa 

mempraktikkan. 

Kerja keras, 

tanggungjawa
b 

Santun, 

peduli, dan 
percaya diri 

Guru melakukan penilaian individu. 

17. Memberikan komentar atas 
praktik siswa. 

Menyimak. Jujur Peduli  
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No. 

Urutan Kegiatan Pembelajaran Sikap yang Dikembangkan 

Keterangan 
Guru Siswa Guru 

Peserta 

Didik 

18. Meyampaikan materi 

pelajaran yang akan datang 

Menyimak. Jujur Peduli  

19. Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah. 

 

Membaca hamdalah. Religius Religius  

20. Mengucapkan salam 
sebelum meninggalkan 

kelas 

Menjawab salam Religius Religius  

 

Refleksi Hasil Pengamatan: 

Guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan standar proses, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang 

terlewatkan. Kegiatan tersebut antara lain: tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang dipahami siswa, 

tidak melakukan apersepsi, dan tidak memberikan motivasi.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, kegiatan pembelajaran berlangsung interaktif dan menyenangkan siswa melalui 

kegiatan kolaboratif berupa tanya jawab, kerja kelompok/ praktik menirukan, dan membaca teks.  

Kegiatan penilaian telah berlangsung ketika siswa bekerja dalam kelompok dan ketika guru meminta semua siswa 

mempraktikkan membaca greeting dan parting bergantian di depan kelas.  

Agar pembelajaran yang akan datang menjadi lebih baik, sebaiknya guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa dan membuat media pembelajaran dengan ukuran yang dapat dibaca 

oleh siswa yang duduk paling belakang. Pelajaran Bahasa Inggris ini berlangsung pada jam ke-4 dan ke-5, siswa sedang 
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berada dalam kondisi lelah belajar seharian. Diperlukan penggunaan media yang menarik dan efisien untuk 

mempertahankan konsentrasi dan motivasi belajar mereka.  

Pengembangan karakter guru dan siswa terjadi dengan baik, guru melakukan kegiatan yang mendorong siswa 

mengembangkan sikap-sikap yang diperlukan.   

Selama pembelajaran, guru berbicara sopan dan lemah lembut kepada siswa. Sikap yang terdapat dalam diri guru tersebut 

adalah cinta damai. Dengan adanya model guru yang memberikan uswatun hasanah cinta damai ini berpengaruh pada 

kondisi kelas yang tenang dan cara bicara siswa yang sopan/tidak berbicara kasar di dalam kelas. 
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Lampiran 21. Daftar Pertannyaan kepada Pengurus Lesson 

Study 

 

 

1. Bagaimanakah  Anda merencanakan kegiatan lesson study? 

2. Apakah Anda menyelenggarakan lesson study secara teratur? 

3. Setiap berapa lama Anda menyelenggarakan lesson study? 

4. Siapa saja yang Anda undang ketika tahap plan lesson study? 

5. Siapa saja yang Anda undang ketika berlangsung tahap do 

lesson study? 

6. Apakah semua peserta tahap do mengikuti tahap see? 

7. Bagaimanakah Anda mendorong guru agar aktif mengikuti 

kegiatan lesson study? 

8. Menurut Anda, hambatan apa saja dalam pelaksanaan lesson 

study? 
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Lampiran 22. Daftar Pertanyaan kepada Guru Peserta Lesson 

Study 

 

 

 

 

 

 

 
Petunjuk: 

 Silakan menulis secara bebas jawaban/ tanggapan Saudara sesuai dengan 

yang Saudara alami! 

 Jika halaman ini kurang mencukupi, silakan menggunakan halaman  di 

sebalik kertas ini!  

 

 

1. Perasaan saya hari ini selama dan setelah menerima mengikuti lesson study  

adalah 

2. Hal-hal  yang saya peroleh hari ini adalah 

3. Kemajuan yang dicapai oleh saya  (dengan membandingkan kemampuan 

saya sebelum terlibat dalam lesson study  dengan setelahnya ) adalah 

4. Kekurangan yang saya miliki  selama ini dalam melaksanakan pembelajaran 

adalah 

5. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, perbaikan yang dapat saya lakukan 

untuk memperbaiki kekurangan saya di atas adalah 

6. Hubungan  antara hal-hal yang dialami selama mengikuti lesson study  hari 

ini dengan pengalaman mengajar saya  selama ini adalah 

 

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran open class dan wawancara dengan 

guru-guru di madrasah tsanawiyah yang telah melaksanakan lesson study 

ditemukan bahwa (1) guru merasa senang dapat mengamati pembelajaran guru 

lain karena memperoleh manfaat dari pengamatan pembelajaran secara 

langsung; (2) memperoleh tambahan pengetahuan pengelolaan kelas; (3) 

menyadari kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran dan mengelola 

kelas; (4) memanfaatkan hasil pengamatan dan refleksi  untuk perbaikan diri 

dalam mengajar; dan (5) menyadari bahwa sebenarnya mengajar bukan 

kegiatan mudah dan mekanis, melainkan kegiatan yang tidak terduga sehingga 

guru sangat perlu memiliki kemampuan berimprovisasi yang tepat ketika 

berada pada situasi yang berubah cepat.  

 

 

 

Hari/ Tanggal  : 

Nama Guru  : 

Asal Madrasah  : 

Lokasi   : 
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Lampiran 23. Contoh Notulen Refleksi 

 
I. Diskusi Refleksi Open Class Kelompok Lesson Study MGMP IPA 

Kecamatan Bantul 

 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 6 September 2014 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas   :  

Nama Sekolah  : SMPN 2 Bantul 

Jam   :11.00 WIB 

Guru Model  :Bapak Sunardi 

Materi Pembelajaran :Tuas 

Moderator  :Ibu Kuwatini 

 

A. Kesan Guru Model 

Mengucakan terimakasih. 

Sengaja mengambil kelas 8 F, kebetulan ada waktu hari ini,hanya jam 

digeser. 

Pembelajaran original, tanpa diberitahu ada pembelajaran di laboratorium. 

Merasa kurang persiapan dalam  preparasi alat dan alat belum dicek, 

sehingga harus mengubah lengan beban 

Ada insiden ada alat besi  yang tidak masuk ke tumpuan 

Berupaya melaksanakan topik yang telah disepakati: Tuas dan keuntungan 

mekanik. 

Terdapat 2 alat yang mendukung. 

Terdapat 2 kleompok yang presentasi.  

Kelompok Zainab, hasil tidak sama dengan perlakuan 

Kelompok rizki hasil sama. Tapi guru tidak tahu, apakah uda  mebaca 

teori, lalu hasil disama-samakan.  

Terdapat ada perbedaan skala gaya, sehingga siswa menemukan skala 1 

1/3 (siswa ragu dengan skala hanya dikira-kira). Sehingga dimaklumi ada 

hasil yang tidak pas.  

 

Merasa ada kelemahan. Khususnya dalam IPA yang sekarang telah 

terpadu. 

Latar belakang guru biologi, materi menitikberatkan dalam fisika. 

 

B. Hasil Observasi 

Ibu Eva dari SMPN 3 Bantul 

Saat anak mengambil alat, guru menunjukkan mana yang staif, beban, dan 

ditayangkan contoh oleh guru, rakitan alat yang telah jadi. 
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Siswa telah aktif, anak diminta merakit tidak masalah. Interaksi guru 

siswa relah bagus. 

 

Ibu Lidia dari SMPN 1 Bantul. 

Menyampaikan  bahwa jarak 1 lobang dengan lubang yang lain, bukan 1 

cm, tapi 1,5 cm seperti dalam foto. 

 

Guru model: 

Saya terburu-buru. Guru sedang ada kegiatan yang sampai malam. 

Guru bertujuan tidak memberikan gambar atau contoh agar siswa kreatif 

mmerangkai. 

Ya, jika memang harus dibuatkan ya,,,mungkin suatu saat akan dilakukan.  

 

Mnyadari adanya kesalahan anak yang memegang skala pegas, padahal 

inilah yang dilihat. 

Lanjutan, perlu adanya preparasi alat terlebih dahulu. 

 

Moderator: 

Apakah akan ada cek untuk lobang yang jarak per lobang tidak 1 cm 

melainkan 1,5 cm? 

 

Ibu Eva: 

Diperlukan menginbgatkan kepada guru agar dalam mengajar 

menambahkan bahwa 1 lobang 1,5 cm...untuk pembentukan sikap teliti 

yang diperlukan dalam perhitungan. 

 

Bapak Nardi: 

Bagaimanakah dengan satuan MKS? 

Bagainmanakah cara mengkonversi? 

 

Bapak Gampang: 

Lebih baik dikonversi dari 1 cm ke m (SI) 

 

Ibu Kuwatini: 

Lebih baik tetap satuan cm. Karena bila dimintakan pindah ke m, akan 

menyulitkan siswa dalam menghitung. 

 

Bapak Nardi (Guru Model) 

Bagaimanakah dalam praktik..satuan masa gram, panjang cm, tapi ketemu 

satuan gaya dalam Newton. 

 

Bapak Widodo (SMP Bopkri) 

Mempertajam tentang perlu tidaknya konversi 

W=mxg 
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Padahal tidak mesti g=10 bisa jadi 9,8 

 

Ibu Siti Nur Azizah (SMPN 1 Bantul) 

Saran agar dilakukan pengecekan besarnya gaya gravitasi sebelumn 

percobaan 

 

Menyampaikan adanya temuan anak yang membalikkan skala lalu 

mengukur dan memperkirakan panjangnya tarikan. 

 

Terdapat awal yang baik dari kegiatan pembelajaran, diminta untuk 

melakukan percobaan. 

 

Penilaian belum dilakukan.  

 

Ibu Kuwatini 

Menyampaikan siswa lebih kreatif daripada guru. 

Mereka dapat membuat powerpoint yang lebih baik daripada guru. 

 

Bapak Widodo: 

Di satu sisi ada keterbatasan waktu. 

Saya ingin memberikan kebebasan kepada anak sesuai dengan kur 13. 

Bagaimnakah penyesuaian kegiatan mengeksplor, namun bagaimanakah 

dengan waktu? 

 

Ini saja siswa SMP 2, kalau SMP saya bisa 4 jam? 

 

Bapak Nardi 

 

Telah menyiapkan format penilaian spiritual dan sikap, tapi bagaimana? 

 

Bapak Gampang: 

Jika di tempat saya, ada kelompok yang presentasi. Kelompok yang lain, 

memberikan penilaian (penilaian angtar teman). 

 

Ibu Kuawatini 

Materi kelas 9, biologi6 bab, fisika 3 bab. 

Saya menugaskan siswa. Ketika presentasi waktu sampai 30 menit. 

 

Bapak Shoim dari SMP unggulan 

Strategi dilakukan presentasi yang waktunnya telah diatir dengan materi 

yang berbeda-beda.  
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Bapak Gampang: 

Anak presentasi sesuai dnegan  tugasnya masing-masing. Tidak usah 

semua presentasi.  

 

Ibu Siti Nur Azizah: 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menilai diri sendiri. 

 

Bapak Shoim 

Saya pernah melakukan penilaian diri. Namun, telah diberikan jumlah 

yang diperoleh  pensekoran yang menunjukkan nilai siswa. 

Atau dapat dilakukan dengan memberikan nilai kepada yang menonjol 

baik an menonjol kurang. 

 

Penutup: 

Bapak Gampang mengucapkan terimakasih. 

Tanpa ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. 

 

Penetapan guru model SMPN 1 Bantul. 

Plan di SMPN 3 Bantul 

 

 
II. Observasi terhadap Hasil Refleksi 

 

 

Refleksi Pembelajaran di MTsN Pundong 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Hari/tanggal  : Jum’at/27 Februari 2015 

 Kelas  : VIII 

 Guru Model  : Ibu Yuli Marhaeni, S.Pd. 

 

1. Interaksi antara siswa dan siswa (berdiskusi, ngobrol atau mengganggu 

teman) 

 Interaksi antar siswa telah berlangsung dengan sangat baik. Guru memberikan 

tugas yang memberikan kesempatan untuk mendiskusikan bersama.  

 Meskipun ketika di awal belum dibagi dalam kelompok, siswa tampak 

memperhatikan guru menyampaikan apersepsi materi. Ketika diberikan 

kesempatan mendiskusikan gambar yang ditayangkan, juga siswa saling 
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berbicara bekerjasama untuk menentukan jawaban dari pertanyaan yang 

dilontarkan oleh guru secara bebas. Siswa sangat antusias untuk menjawab. 

 Namun, tetap ada siswa yang berada di belakang melamun dengan wajah 

menunduk. Mereka tampak memerlukan bantuan untuk dapat ikut belajar. 

 Menyadari hal ini guru kemudian membagi kelas menjadi 8 kelompok. Jumlah 

siswa adalah 36 orang. Tampak ada kelompok yang jumlah anggotanya 3,4, 

dan 5 orang. Guru membagikan lembar kerja berupa foto kopi untuk tiap 

kelompok dan ditayangkan juga di slide. Hal ini merupakan langkah bagus 

daripada mencatat di papan tulis.  

 Mereka saling bekerjasama dan tampak senang belajar. 

 Namun masih ditemukan adanya beberapa siswa yang belum menunjukkan 

partisipasi dan semangat belajar yang baik dalam kelompok. Siswa ini 

memerlukan bantuan. 

2. Interaksi antara siswa dan guru (mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, dan lain-lain) 

 Siswa dibimbing oleh guru ketika menyelesaikan tugas kelompok. Guru 

mendekati tiap kelompok dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada 

kelompok yang bertanya  atau menemukan kesulitan. 

 Siswa telah menunjukkan interaksi yang baik dengan guru. Mereka bersedia 

maju dengan sukarela menuliskan hasil di papan tulis sebagai perwakilan 

kelompok, yaitu siswa A (laki-laki) dan siswa BJ (perempuan).  

 Presentasi ini telah berlangsung lancar dan berhasil menjelaskan hasil kerja 

kelompok dengan sangat baik. Menurut pengamat, untuk ukuran siswa di 

tingkat menengah pertama berani tampil dengan tenang, tidak gugup, 

menguasai diri sendiri, dan percaya diri telah sangat cukup baik. Perlu 

ditingkatkan dalam kemampuan ketika menjelaskan dengan kata-kata agar 

lebih bervariasi melalui meningkatkan frekuensi presentasi. 

3. Interaksi antara siswa dengan sumber belajar/media/LKS (membaca buku, 

mengerjakan tugas, menggunakan alat percobaan, dan lain-lain) 
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 Interaksi siswa dengan media belajar juga sangat baik. Guru menggunakan 

LCD dengan baik. Slide yang ditampilkan adalah slide yang sesuai dengan 

materi dan ukuran gambar yang dapat dicermati oleh peserta dari posisi mana 

pun (depan maupun belakang). 

 Selain itu, siswa dapat mencermati tulisan yang ada di papan tulis yang ditulis 

oleh teman dan guru. Ukuran papan tulis yang standar dengan tulisan spidol 

yang jelas dapat digunakan untuk melancarkan proses pembelajaran. 

Pemanfaatan papan tulis telah digunakan dengan sangat baik dalam hal ini 

membandingkan dua pekerjaan kelompok siswa.  

 Siswa menggunakan lembar kerja ketika diskusi kelompok. Lembar kerja 

berupa tugas yang mengarahkan siswa memahami konsep dengan menemukan 

rumus sendiri. Diharapkan siswa tidak perlu menghafalkan rumus, ketika 

menghadapi soal dapat menyelesaikan apa pun yang ditanyakan. Hal lain yang 

mendukung terjalinnya komunikasi yang erat antar siswa ketika menggunakan 

lenbar kerja karena jumlah lembar kerja yang hanya 1 untuk tiap kelompok. 

Pengamat menyaksikan jika lembar kerja lebih dari  satu maka dalam kelompok 

akan terpecah menjadi beberapa sub kelompok, bahkan ada seorang siswa yang 

memegang satu lembar kerja sendirian. Hal ini tidak mendorong kolaborasi 

yang haik antar siswa dengan bantuan media.  

 Siswa menggunakan buku pegangan yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas 

sebagai tambahan informasi. Meskipun sebenarnya tanpa membuka buku 

pegangan juga tidak masalah. Pengamat hanya menemukan 2 kelompok yang 

membuka buku pegangan. Dalam hal ini menurut pengamat, siswa sebaiknya 

tidak membuka buku pegangan agar siswa telah dibekali LK yang telah 

terdapat gambar. Sebaiknya siswa cukup mengamati gambar untuk 

menyelesaikan jawaban.  

 Siswa mencatat penjelasan guru, apapun bentuk catatannya. Hal ini penting 

karena siswa memperoleh ‘oleh-oleh’ dari kegiatan pembelajaran yang dibawa 

pulang dan dapat digunakan sebagai pengingat kembali. 
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 Himbauan guru agar siswa memberikan penekanan dan menggarisbawahi pada 

buku catatan adalah sangat tepat agar siswa memberikan perhatian kepada apa 

saja yang ditulis. Pengamat mendengarkan minimal dua kali guru 

menyampaikan agar siswa melakukannya.  

4. Siswa pasif (topang dagu, melamun, dan lain-lain) atau bermain-main 

(jari-jari, pensil, penggaris, ballpoint, dan lain-lain) 

 Sebagian besar siswa aktif, bekerjasama menyelesaikan tugas kelompok, 

interaktif, dan mengerjakan tugas individu. Terjadi pembelajaran yang 

menguntungkan sehingga siswa dapat menyelesaikan tugas. Namun, masih 

terdapat sedikit siswa yang masih tampak tidak peduli dengan kegiatan 

kelompok. Pengamat menyaksikan guru telah mendekati siswa yang seolah 

tidak punya semangat ini untuk dapat membaur dengan kelompok. 

 Selain ada yang acuh, terdapat siswa yang diam seolah tidak memberikan 

kontribusi tapi mengikuti dengan seksama proses diskusi. Siswa yang seperti 

ini hendaknya mendapatkan perhatian  untuk lebih ditingkatkan partisipasi 

dalam kelompok.  

5. Siswa diam karena berpikir dan perhatian (mendengarkan pertanyaan 

guru/teman, memperhatian penjelasan guru/teman, dan lain-lain) 

 Pengamat mencermati banyak siswa yang tampak diam, sebenarnya mereka 

berpikir dan mengikuti materi dengan seksama. Ketika guru menjelaskan 

tampak tidak memberikan suara, pun ketika guru mengajukan pertanyaan. 

Ketika mengerjakan tugas individu, mereka memberikan kontribusi yang baik 

dan hasil penegrjaan tugas individu juga baik. Untuk menggali kemampuan 

berkomunikasi antar peserta mungkin jika waktu cukup didahului dengan 

diskusi tiap dua orang agar tiap siswa terlatih berbicara, menyampaikan 

gagasan, dan menanggapi. 

6. Pemahaman terhadap topik pembelajaran 

 Siswa dapat memahami topik pembelajaran yang ditunjukkan oleh pernyataan 

guru di kelas bahwa yang salah hanya 2 orang dari 34 siswa. Guru 
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menggunakan waktu yang tersisa untuk menunjukkan kesalahan kedua siswa, 

yaitu:  

 102 – (4+2)2= 100-8    

  Akar 64= 6 cm (Ternyata ini pekerjaan siswa C) 

 Ia mengakui kesalahan, hal ini menunjukkan sikap berani mengakui kesalahan 

(sportif), ini merupakan sikap yang baik.  

 Berdasarkan kesalahan yang dipaparkan di atas, kesalahan siswa bukan 

kesalahan konsep dan penerapan konsep dalam masalah matematika melainkan 

karena kekuranghati-hatian siswa. 

 Dengan adanya penjelasan guru berarti guru telah mengupayakan agar semua 

siswa hendaknya bersikap hati-hati dalam proses penyelesaian soal.  

 Analisis pengamat terhadap keberhasilan memahami topik pembelajaran karena 

kegiatan pembelajaran dimulai dari memberikan kesempatan siswa mulai dari 

mengingat kembali konsep-konsep yang diperlukan, mengerjakan tugas 

kelompok untuk menemukan rumus sendiri dan mengaplikasikan, dan 

mengerjakan tugas individu.  

 Guru sangat ketat ketika berlangsung penyelesaian tugas individu. Agar peserta 

tidak saling  bekerjasama guru memindahkan siswa ke meja praktik 

laboratorium sehingga penyelesian tugas dapat diminimalisir adanya kerjasama 

antar siswa. 

 Berdasarkan hasil penilaian individu ini digunakan oleh guru sebagai acuan 

untuk menetapkan tercapai tidaknya kompetensi siswa untuk kompetensi yang 

disampaikan hari itu.  

7. Siswa yang tidak memahami topik pembelajaran 

 Bila merujuk hasil penugasan individu, dapat dikatakan bahwa semua siswa 

telah menguasai topik yang diajarkan. Kesalahan kecil pada pekerjaan siswa 

yang disampaikan oleh guru, tidak mempengaruhi penilaian pengamat. Namun, 

guru memerlukan untuk mengecek kepada siswa D yang menyelesaikan tugas 

individu lama dan tampak kurang serius. Pengamat sempat mendengar 
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keluhannya bahwa ia bingung mengerjakan dan tidak tahu apa yang sebaiknya 

dilakukan dengan mengatakan “piye ki, aduh..” 

 Hal lain yang membuat pengamat yakin bahwa siswa telah memahami topik 

adalah pengamat menyaksikan wajah dari siswa ketika selesai, tampak adanya 

kepuasan dan keriangan. Mereka tidak menyimpan perasaan terpaksa belajar 

atau susah karena tidak menguasai. Perasaan happy selesai belajar inilah yang 

terus dapat dijaga oleh guru mulai dari awal pembelajaran. Menurut pengamat, 

agar kelas terus hidup dan kebahagiaan menyelimuti semua anggota kelas tidak 

mesti menggunakan ice breaking yang dapat menghabiskan waktu. Guru tanpa 

menggunakannya pun dapat menghidupkan kelas dan menjaga motivasi sampai 

pembelajaran selesai. Pengamat meyakini karena guru sangat dipercaya oleh 

siswa terbukti dengan mereka sering memanggil-manggil guru, dan terdapat 

kesan bahwa siswa sangat akrab dengan guru, setiap kali guru datang mereka 

akan dapat penjelasan yang memuaskan.  

 

Pelajaran berharga yang dapat diambil dari pengamatan pembelajaran: 

Banyak sekali pelajaran berharga yang diperoleh dari hari ini, antara lain: 

1. Siswa tidak merasa terganggu oleh keberadaan pengamat karena guru telah 

menjelaskan keberadaan pengamat di dalam kelas. Alasan lain adalah siswa 

telah terbiasa diamati oleh pengamat ketika belajar dan alasan yang terpenting 

adalah guru telah berhasil membuat siswa terus berkonsentrasi pada 

pembelajaran sehingga seolah tidak menyadari keberadaan pengamat dengan 

kegiatan-kegiatan mengasyikkan. Tantangan berupa sifat pelajaran matematika 

yang bagi sebagian besar siswa pada umumnya merupakan mata pelajaran yang 

sulit dan waktu pembelajaran yang telah siang dapat dilalui dengan baik oleh 

guru. 

2. Ice breaking dengan menggunakan video khusus tidak harus selalu 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mengaktifkan dan 

mempertahankan motivasi siswa. Ternyata tanpa ice breaking khusus, kelas 

dapat nyaman untuk belajar dan tujuan pembelajaran tercapai.   
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3. Pembelajaran ini semakin meyakinkan kita bahwa hakikatnya tidak ada 

pembelajaran yang individual, meskipun tujuan pembelajaran adalah mencapai 

kompetensi individu. Pembelajaran dalam kelas tidak dapat berlangsung 

individu, pasti terjadi dialog dan interaksi antar siswa, siswa dengan guru, dan 

siswa dengan  media/alat/benda apapun yang mendukung. Oleh karena itu 

desain pembelajaran yang kolaboratif mutlak dimiliki oleh guru, seperti dialog 

tanya jawab guru siswa, kerja kelompok, dan presentasi. 

4. Presentasi siswa tidak harus semua kelompok. Guru telah melakukan 

presentasi yang bukan parade presentasi. Jumlah kelompok yang presentasi 

ditetapkan sesuai dengan tujuan presentasi yaitu mendiskusikan hasil kerja 

kelompok untuk mencapai pemahaman dan tujuan ini telah tercapai. 

5. Pemanfaatan papan tulis telah sangat baik. Biasanya dalam suatu 

pembelajahran jika telah ada LCD dan lembar kerja, papan tulis tidak 

difungsikan, pembelajaran ini telah  memanfaatkan papan tulis untuk mencatat 

hasil kerja kelompok, jawaban peserta yang berbeda dengan hasil kelompok 

presentasi, dan kesahan yang dilakukan oleh siswa. 

6. Adanya kesempatan kepada siswa untuk mencatat. 
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Lampiran 24. Kisi-kisi Instrumen Kolegial Guru 

 

 

Definisi Operasional 

Kolegialitas guru terjadi jika berlangsung kegiatan: 

1. Membicarakan praktik mengajar 

2. Saling mengobservasi 

3. Membuat gagasan bersama 

4. Saling mendorong satu sama lain 

 

No. Variabel  Indikator 

1. Membicarakan 

praktik 

mengajar 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

Memahami tugas dan 

tanggungjawab guru dalam 

pembelajaran. 

Saling mendiskusikan persiapan 

mengajar guru dengan sesama guru.  

Saling mendiskusikan pembelajaran 

dengan sesama guru. 

Saling membicarakan peningkatan 

kualitas madrasah bersama-sama 

dengan stakeholders madrasah. 

2. Saling 

mengobservasi 

2.1 

2.2 

 

2.3 

 

 

2.4 

Meningkatkan teknik mengajar. 

Menangani siswa yang 

berkemampuan rendah. 

Pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan pengetahuan dan 

keterampilan.  

Saling mengamati kelas. 

3. Membuat 

gagasan 

bersama 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

 

Saling memberikan pendapat yang 

membangun tentang pembelajaran. 

Bekerjasama memecahkan masalah 

siswa. 

Lingkungan yang mendorong guru 

memaksimalkan gagasan inovatif. 

Guru berusaha menggunakan cara 

baru. 
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3.5 Guru bebas menyampaikan materi, 

tidak terikat buku teks. 

4. Saling 

mendorong satu 

sama lain 

4.1 

 

4.2 

 

 

 

4.3 

 

4.4 

Memberikan bantuan tanpa 

diminta. 

Kesediaan menerima bantuan 

teman guru yang telah terbukti 

dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Memberikan kesempatan kepada 

teman untuk menjadi guru model. 

Berupaya memberikan masukan 

membangun bagi peningkatan 

kualitas pembelajaran. 
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Lampiran 25. Instrumen Kolegialitas Guru 

 

Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan yang hanya dijawab “ya/ 

tidak” mengenai situasi madrasah di tempat tugas. 

 

No. Pertanyaan 
Ya/ 

tidak 
Keterangan 

1. Apakah madrasah Anda 

memiliki situasi di mana guru-

guru saling mendiskusikan 

pembelajaran mereka? 

  

2. Apakah madrasah Anda 

memiliki situasi di mana guru-

guru saling bekerjasama secara 

positif? 

  

3. Apakah guru-guru dari tingkat 

kelas berbeda saling bertukar 

pendapat bagaimana untuk 

menilai siswa? 

  

4. Ketika terdapat masalah terkait 

dengan siswa, apakah 

stakeholders madrasah  

bekerjasama mencari solusi 

sebagai wujud tanggungjawab 

madrasah? 

  

5. Apakah madrasah Anda 

memiliki situasi di mana guru-

guru diperbolehkan 

memaksimalkan gagasan inovatif 

dan kreatif mereka sendiri? 

  

6. Apakah madrasah anda memiliki 

stakeholders yang berusaha 

tanggap dengan menggunakan 

cara baru daripada 

mempertahankan cara lama? 

  

7. Apakah madrasah Anda 

memiliki situasi di mana guru-

guru berusaha meningkatkan 

teknik mengajar mereka? 
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No. Pertanyaan 
Ya/ 

tidak 
Keterangan 

8. Apakah madrasah Anda 

memiliki situasi di mana guru-

guru berusaha memperkenalkan 

tipe belajar yang berbeda dari 

tipe ceramah (misal: belajar 

kelompok?). 

  

9. Apakah madrasah Anda 

memiliki situasi di mana guru-

guru berpikir  mereka tidak harus 

mengikuti buku teks? 

  

10. Apakah stakeholders di 

madrasah Anda sering 

membicarakan peningkatan 

kualitas di madrasah? 

  

11. Apakah madrasah Anda 

memiliki situasi di mana 

stakeholders memberikan contoh 

yang baik kepada teman sejawat 

dan saling memberikan 

masukan? 

  

12. Apakah madrasah Anda 

memiliki situasi di mana 

stakeholders menangani siswa-

siswa yang lemah belajar sebagai 

wujud tanggungjawab madrasah? 

  

13. Apakah stakeholders di 

madrasah Anda sepenuhnya 

yakin dengan tugas dan 

tanggungjawab mereka? 

  

14. Apakah stakeholders di 

madrasah anda sering 

membicarakan misi dan mandat 

seorang guru? 

  

15. Apakah madrasah anda memiliki 

situasi di mana guru-guru secara 

individu menggunakan inisiatif 

mereka untuk melaksanakan 

pembelajaran berdasarkan 
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No. Pertanyaan 
Ya/ 

tidak 
Keterangan 

pengetahuan yang mendasar 

serta keterampilan? 

16. Apakah madrasah Anda 

memiliki situasi di mana guru-

guru saling membuka kelas dan 

mengobservasi kelas serta 

memberikan pendapat yang 

membangun? 

  

 

(Dikutip dari Pelita (2009a) dengan beberapa perubahan 

redaksional, namun tidak merubah arti) 
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Lampiran 26. Kisi-kisi Lembar Pencermatan Panduan Lesson 

Study Berbasis PTK 

 

No. Aspek 
Definisi 

Operasional 

 

Indikator 

Nomor 

Instru-

men 

1. Format Susunan bagian-
bagian Panduan 

menggambarkan 

urutan yang jelas, 

yaitu: pengantar, 
kerangka panduan, 

dan penjelasan.  

1.1. 
 

 

1.2. 

 
 

 

 

 
 

1.3. 

 

 
 

1.4. 

 
 

 

 

1.5. 
 

 

 

 
 

1.6. 

 

 
 

1.7. 

 

 
 

1.8. 

 

 
 

1.9. 

 

 
 

 

Urutan Panduan 
logis  

 

Peletakkan dan 

pengaturan bagian-
bagian Panduan 

jelas serta memiliki 

keterbacaan yang 

baik 
 

Diagram alur pada 

Panduan jelas dan 

mudah dipahami. 
 

Uraian penjelasan 

tahap  pemantapan 
konsep lesson study 

jelas 

 

Uraian penjelasan 
tahap  penyampaian 

PTK sebagai bentuk 

publikasi ilmiah 

jelas. 
 

Uraian penjelasan 

tahap identifikasi 

masalah jelas. 
 

Uraian penjelasan 

tahap identifikasi 

tindakan jelas. 
 

Uraian penjelasan 

tahap perumusan 

judul jelas. 
 

Uraian penjelasan 

tahap penyusunan 

proposal PTK jelas. 
 

 

1 
 

 

2 

 
 

 

 

 
 

5 

 

 
 

11 

 
 

 

 

12 
 

 

 

 
 

13 

 

 
 

14 

 

 
 

15 

 

 
 

16 
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No. Aspek 
Definisi 

Operasional 

 

Indikator 

Nomor 

Instru-

men 

1.10. 

 

 

 
 

 

 

 
1.11. 

 

 

 
1.12. 

Uraian penjelasan 

tahap perencanaan 

lesson study 

berbasis PTK  
(sebagai 

perencanaan PTK) 

jelas. 

 
Uraian penjelasan 

tahap pelaksanaan 

tindakan jelas. 

 
Uraian penjelasan 

tahap refleksi jelas. 

17 

 

 

 
 

 

 

 
18 

 

 

 
19 

2. Bahasa Menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik, benar, 

dan komunikatif. 

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

Menggunakan 

bahasa yang sesuai 

dengan kaidah 

Bahasa Indonesia. 

 

Menggunakan 

bahasa yang 

komunikatif. 

3 

 

 

 

 

4 

3. Konsep 

lesson 
study 

Panduan memuat 

konsep lesson study 
yang benar. 

3.1. 

 
 

 

 

3.2. 
 

 

 

 
3.3. 

 

 

 
 

3.4. 

Diagram alur pada 

Panduan 
menggambarkan 

tahap lesson study. 

 

Panduan memuat 
tahap plan 

(perencanaan)  

lesson study. 

 
Panduan memuat 

tahap do 

(pelaksanaan) 

lesson study. 
 

Panduan memuat 

tahap see (refleksi) 

lesson study. 

6 

 
 

 

 

20 
 

 

 

 
21 

 

 

 
 

22 

4. Implement

asi lesson 
study 

Penjelasan panduan 

dapat mengarahkan 
guru melaksanakan 

lesson study dengan 

benar. 

4.1. Panduan 

membimbing guru 
melaksanakan 

lesson study. 

 

 

7 
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No. Aspek 
Definisi 

Operasional 

 

Indikator 

Nomor 

Instru-

men 

5. Konsep 

PTK 

Panduan memuat 

konsep PTK yang 

benar. 

5.1. 

 

 
 

5.2. 

 

 
 

5.3. 

 

 
 

5.4. 

 

 
 

5.5. 

Panduan 

menggambarkan 

tahap PTK. 
 

Panduan memuat 

tahap  perencanaan 

PTK. 
 

Panduan memuat 

tahap pengamatan 

PTK. 
 

Panduan memuat 

tahap  tindakan 

PTK. 
 

Panduan memuat 

tahap  refleksi  

PTK. 

8 

 

 
 

23 

 

 
 

24 

 

 
 

25 

 

 
 

26 

6. Implemen-

tasi PTK 

Penjelasan panduan 

dapat mengarahkan 
guru melaksanakan 

PTK  dengan benar. 

6.1. Panduan 

membimbing guru 
melaksanakan PTK. 

9 

7. Keterpa-

duan 

lesson 

study  dan 
PTK 

Panduan memuat 

lesson study dan 

PTK sekaligus 

mengarahkan guru 
melaksanakan 

lesson study dan 

PTK. 

7.1. 

 

 

 
7.2. 

 

 

 
 

 

7.3. 

Panduan memuat 

lesson study dan 

PTK sekaligus. 

 
Panduan 

mengarahkan guru 

melaksanakan 

lesson study dan 
PTK sekaligus. 

 

Diagram alur 

menggambarkan 
lesson study 

berbasis PTK 

27 

 

 

 
28 

 

 

 
 

 

10 
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Lampiran 27. Lembar Pencermatan Panduan Lesson Study 

Berbasis PTK 

 
Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu untuk mencermati Panduan Pengembangan 

Lesson Study Berbasis Penelitian Tindakan kelas  (Terlampir). 

2. Komponen Panduan yang dicermati adalah format, bahasa, konsep 

lesson study, implementasi lesson study, konsep PTK, implementasi 

PTK, dan keterpaduan lesson study dan PTK. 

3. Berilah tanda cek (v) pada kolom “sangat tidak setuju”, “tidak 

setuju”, “setuju” atau “sangat setuju” pada setiap kriteria validasi. 

4. Jika ingin memberikan saran dan catatan, silakan menulis pada 

kolom “keterangan” yang telah disediakan. 

 

Identitas Validator 

Nama Validator :  

Tanggal :  

 

 

NO. PERNYATAAN  
STS 

(0) 

TS 

(1) 

S 

(2) 

SS 

(3) 
KET. 

1. Format Panduan logis 

ditunjukkan dengan sistematika 

panduan yang terdiri atas 

pengantar, kerangka panduan, 

dan penjelasan. 

    

 

2. Penempatan format baik dan 

memiliki tingkat keterbacaan 

baik. 

    

 

3. Penggunaan bahasa dalam 

Panduan menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan kaidah 

Bahasa Indonesia. 

    

 

4. Penggunaan bahasa mudah 

dipahami.  
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NO. PERNYATAAN  
STS 

(0) 

TS 

(1) 

S 

(2) 

SS 

(3) 
KET. 

5. Diagram Alur Tahap Lesson 

Study Berbasis PTK jelas dan 

mudah dipahami.  

    

 

6. Tahap dalam Panduan 

menggambarkan tahap lesson 

study. 

    

 

7. Panduan membimbing guru 

melaksanakan lesson study.  
    

 

8. Tahap dalam panduan 

menggambarkan tahap PTK. 
    

 

9. Panduan membimbing guru 

melaksanakan PTK. 
    

 

10. Keberadaan Diagram Alur 

menggambarkan tahapan lesson 

study berbasis PTK. 

    

 

11. Uraian penjelasan Tahap 

Pemantapan Konsep Lesson 

Study jelas. 

    

 

12. Uraian penjelasan Tahap 

Penyampaian PTK sebagai 

Bentuk Publikasi Ilmiah jelas. 

    

 

13. Uraian penjelasan Tahap 

Identifikasi Masalah jelas. 
    

 

14. Uraian penjelasan Tahap 

Identifikasi Tindakan Jelas. 
    

 

15. Uraian penjelasan Tahap 

Perumusan Judul jelas. 
    

 

16. Uraian penjelasan Tahap 

Penyusunan Proposal PTK 

jelas. 

    

 

17. Uraian penjelasan Tahap 

Perencanaan Lesson Study 

Berbasis PTK (sebagai 

Perencanaan PTK) jelas. 
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NO. PERNYATAAN  
STS 

(0) 

TS 

(1) 

S 

(2) 

SS 

(3) 
KET. 

18. Uraian penjelasan Tahap 

Pelaksanaan Tindakan jelas. 
    

 

19. Uraian penjelasan Tahap 

Refleksi jelas. 
    

 

20. Tahap perencanaan lesson study 

terdapat dalam Panduan.  
    

 

21. Tahap pelaksanaan lesson study 

terdapat dalam Panduan.  
    

 

22. Tahap refleksi lesson study 

terdapat dalam Panduan.  
    

 

23. Tahap perencanaan PTK 

terdapat dalam Panduan. 
    

 

24. Tahap pengamatan  PTK 

terdapat dalam Panduan.  
    

 

25. Tahap tindakan  PTK terdapat 

dalam Panduan.  
    

 

26. Tahap refleksi PTK terdapat 

dalam Panduan.  
    

 

27. Panduan ini memuat lesson 

study dan PTK sekaligus. 
    

 

28. Panduan ini sesuai digunakan 

untuk melaksanakan lesson 

study dan PTK sekaligus. 

    

 

 

 
Keterangan: 

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS = Tidak Setuju 

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 
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RUBRIK 

 

NO. PERNYATAAN 
SANGAT TIDAK 

SETUJU (0) 

 

TIDAK SETUJU (1) 
SETUJU (2) SANGAT SETUJU (3) 

1. Format Panduan logis 

ditunjukkan dengan 

sistematika panduan 

yang terdiri atas 

pengantar, kerangka 

panduan, dan penjelasan. 

Format Panduan 

tidak logis. 

Format Panduan logis, 

memuat sistematika 

panduan yang terdiri 

atas kerangka. 

Format Panduan 

logis, memuat 

sistematika 

panduan yang 

terdiri atas 

pengantar dan 

kerangka. 

Format Panduan 

logis, memuat 

sistematika panduan 

yang terdiri atas 

pengantar, kerangka 

panduan, dan 

penjelasan. 

2. Penempatan format baik 

dan memiliki tingkat 

keterbacaan baik. 

Format Panduan 

tidak baik dan 

ukuran huruf terlalu 

kecil. 

Format Panduan 

kurang baik dan ukuran 

huruf terlalu kecil. 

Format Panduan 

baik, tetapi ukuran 

huruf terlalu kecil. 

Format Panduan baik 

dan memiliki ukuran 

huruf yang mudah 

dibaca.  

3. Penggunaan bahasa 

dalam Panduan 

menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan 

kaidah Bahasa Indonesia. 

Penggunaan bahasa 

dalam Panduan 

tidak sesuai dengan 

kaidah Bahasa 

Indonesia.  

Penggunaan bahasa 

dalam Panduan sesuai 

dengan kaidah Bahasa 

Indonesia meliputi 

salah satu hal berikut 

susunan kalimat, 

Ketepatan kata, dan 

Penggunaan bahasa 

dalam Panduan 

sesuai dengan 

kaidah Bahasa 

Indonesia meliputi 

dua hal berikut 

susunan kalimat, 

Penggunaan bahasa 

dalam Panduan sesuai 

dengan kaidah 

Bahasa Indonesia 

meliputi susunan 

kalimat, ketepatan 

kata, dan tanda baca. 
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NO. PERNYATAAN 
SANGAT TIDAK 

SETUJU (0) 

 

TIDAK SETUJU (1) 
SETUJU (2) SANGAT SETUJU (3) 

atau tanda baca. ketepatan kata, dan 

atau tanda baca. 

4. Penggunaan bahasa 

mudah dipahami.  

Penggunaan bahasa 

dalam Panduan  

terdapat lebih dari 3 

(tiga) hal yang tidak 

dipahami.  

Penggunaan bahasa 

dalam Panduan  

terdapat maksimal 3 

(tiga) hal yang tidak 

dipahami. 

Penggunaan bahasa 

dalam Panduan  

mudah dipahami. 

Penggunaan bahasa 

dalam Panduan  

sangat mudah 

dipahami. 

5. Diagram Alur Tahap 

Lesson Study Berbasis 

PTK jelas dan mudah 

dipahami.  

Diagram Alur 

Tahap Lesson Study 

Berbasis PTK tidak 

jelas dan sulit 

dipahami.  

Diagram Alur Tahap 

Lesson Study Berbasis 

PTK jelas, namun sulit 

dipahami.  

Diagram Alur 

Tahap Lesson Study 

Berbasis PTK jelas 

dan mudah 

dipahami.  

Diagram Alur Tahap 

Lesson Study 

Berbasis PTK sangat 

jelas dan mudah 

dipahami.  

6. Tahap dalam Panduan 

menggambarkan tahap 

lesson study. 

Tahap dalam 

Panduan tidak 

menggambarkan   

tahap lesson study. 

Tahap dalam Panduan 

menggambarkan  salah 

satu  tahap lesson 

study. 

Tahap dalam 

Panduan 

menggambarkan  2 

(dua) tahap lesson 

study. 

Tahap dalam 

Panduan 

menggambarkan 

tahap lesson study 

secara lengkap. 

7. Panduan membimbing 

guru melaksanakan 

lesson study.  

Panduan  tidak 

membimbing guru 

melaksanakan 

Panduan membimbing 

guru melaksanakan 1 

(satu) tahap  lesson 

Panduan 

membimbing guru 

melaksanakan 2 

Panduan 

membimbing guru 

melaksanakan semua 
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NO. PERNYATAAN 
SANGAT TIDAK 

SETUJU (0) 

 

TIDAK SETUJU (1) 
SETUJU (2) SANGAT SETUJU (3) 

lesson study.  study.  (dua) tahap  lesson 

study.  

tahap  lesson study.  

8. Tahap dalam panduan 

menggambarkan tahap 

PTK. 

Tahap dalam 

panduan  tidak 

menggambarkan 

tahap PTK. 

Tahap dalam panduan 

menggambarkan 2 

(dua) tahap PTK.. 

Tahap dalam 

panduan 

menggambarkan  3 

(tiga) tahap PTK. 

Tahap dalam panduan 

menggambarkan  

semua tahap PTK.. 

9. Panduan membimbing 

guru melaksanakan PTK. 

Panduan tidak 

membimbing guru 

melaksanakan PTK. 

Panduan membimbing 

guru melaksanakan  2 

(dua) PTK. 

Panduan 

membimbing guru 

melaksanakan 3 

(tiga) tahap PTK. 

Panduan 

membimbing guru 

melaksanakan  semua 

tahap PTK. 

10. Keberadaan Diagram 

Alur menggambarkan 

tahapan lesson study 

berbasis PTK. 

Keberadaan 

Diagram Alur tidak 

menggambarkan 

tahapan lesson 

study berbasis PTK. 

Keberadaan Diagram 

Alur menggambarkan 

tahapan lesson study. 

Keberadaan 

Diagram Alur 

menggambarkan 

tahapan lesson 

study berbasis PTK 

dengan baik. 

Keberadaan Diagram 

Alur menggambarkan 

tahapan lesson study 

berbasis PTK dengan 

sangat baik. 

11. Uraian penjelasan Tahap 

Pemantapan Konsep 

Lesson Study jelas. 

Uraian penjelasan 

Tahap Pemantapan 

Konsep Lesson 

Study tidak jelas. 

Uraian penjelasan 

Tahap Pemantapan 

Konsep Lesson Study 

masih terdapat lebih 

Uraian penjelasan 

Tahap Pemantapan 

Konsep Lesson 

Study masih 

Uraian penjelasan 

Tahap Pemantapan 

Konsep Lesson Study 

jelas. 
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NO. PERNYATAAN 
SANGAT TIDAK 

SETUJU (0) 

 

TIDAK SETUJU (1) 
SETUJU (2) SANGAT SETUJU (3) 

dari 1 (satu) konsep 

lesson study yang tidak 

jelas. 

terdapat 1 (satu) 

konsep lesson study 

yang tidak jelas. 

12. Uraian penjelasan Tahap 

Penyampaian PTK 

sebagai Bentuk Publikasi 

Ilmiah jelas. 

Uraian penjelasan 

Tahap 

Penyampaian PTK 

sebagai Bentuk 

Publikasi Ilmiah 

tidak  jelas dan 

tidak lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Penyampaian 

PTK sebagai Bentuk 

Publikasi Ilmiah tidak 

jelas, namun lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap 

Penyampaian PTK 

sebagai Bentuk 

Publikasi Ilmiah 

jelas, namun tidak 

lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Penyampaian 

PTK sebagai Bentuk 

Publikasi Ilmiah jelas 

dan lengkap. 

13. Uraian penjelasan Tahap 

Identifikasi Masalah 

jelas. 

Uraian penjelasan 

Tahap Identifikasi 

Masalah tidak jelas 

dan tidak lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Identifikasi 

Masalah tidak jelas, 

namun lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Identifikasi 

Masalah jelas, 

namun tidak 

lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Identifikasi 

Masalah jelas dan 

lengkap. 

14. Uraian penjelasan Tahap 

Identifikasi Tindakan 

Jelas. 

Uraian penjelasan 

Tahap Identifikasi 

Tindakan tidak jelas 

dan tidak lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Identifikasi 

Tindakan  tidak jelas, 

namun lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Identifikasi 

Tindakan jelas, 

namun tidak 

lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Identifikasi 

Tindakan jelas dan 

lengkap. 
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NO. PERNYATAAN 
SANGAT TIDAK 

SETUJU (0) 

 

TIDAK SETUJU (1) 
SETUJU (2) SANGAT SETUJU (3) 

15. Uraian penjelasan Tahap 

Perumusan Judul jelas. 

Uraian penjelasan 

Tahap Perumusan 

Judul tidak jelas 

dan tidak lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Perumusan 

Judul tidak jelas, 

namun lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Perumusan 

Judul jelas, namun 

tidak lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Perumusan 

Judul jelas dan 

lengkap. 

16. Uraian penjelasan Tahap 

Penyusunan Proposal 

PTK jelas. 

Uraian penjelasan 

Tahap Penyusunan 

Proposal PTK tidak  

jelas dan tidak 

lengkap.  

Uraian penjelasan 

Tahap Penyusunan 

Proposal PTK tidak 

jelas, namun lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Penyusunan 

Proposal PTK jelas, 

namun tidak 

lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Penyusunan 

Proposal PTK jelas 

dan lengkap. 

17. Uraian penjelasan Tahap 

Perencanaan Lesson 

Study Berbasis PTK 

(sebagai Perencanaan 

PTK) jelas. 

Uraian penjelasan 

Tahap Perencanaan 

Lesson Study 

Berbasis PTK 

(sebagai 

Perencanaan PTK) 

tidak jelas dan tidak 

lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Perencanaan 

Lesson Study Berbasis 

PTK (sebagai 

Perencanaan PTK) 

tidak jelas, namun  

lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Perencanaan 

Lesson Study 

Berbasis PTK 

(sebagai 

Perencanaan PTK) 

jelas, namun tidak 

lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Perencanaan 

Lesson Study 

Berbasis PTK 

(sebagai Perencanaan 

PTK) jelas dan 

lengkap. 

18. Uraian penjelasan Tahap 

Pelaksanaan Tindakan 

jelas. 

Uraian penjelasan 

Tahap Pelaksanaan 

Tindakan tidak jelas 

Uraian penjelasan 

Tahap Pelaksanaan 

Tindakan tidak jelas, 

Uraian penjelasan 

Tahap Pelaksanaan 

Tindakan jelas, 

Uraian penjelasan 

Tahap Pelaksanaan 

Tindakan jelas dan 
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NO. PERNYATAAN 
SANGAT TIDAK 

SETUJU (0) 

 

TIDAK SETUJU (1) 
SETUJU (2) SANGAT SETUJU (3) 

dan tidak lengkap. namun lengkap. namun tidak 

lengkap. 

 

lengkap. 

19. Uraian penjelasan Tahap 

Refleksi jelas. 

Uraian penjelasan 

Tahap Refleksi 

tidak tidak jelas dan 

tidak lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Refleksi tidak 

jelas, namun lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Refleksi 

jelas, namun tidak 

lengkap. 

Uraian penjelasan 

Tahap Refleksi jelas 

dan lengkap. 

20. Tahap perencanaan 

lesson study terdapat 

dalam Panduan.  

Tahap perencanaan 

lesson study tidak 

terdapat dalam 

Panduan.  

Tahap perencanaan 

lesson study terdapat 

dalam Panduan, 

meliputi salah satu  hal 

berikut:  penyusunan 

perangkat lesson study 

atau penyusunan 

perangkat 

pembelajaran atau 

penyusunan instrumen 

penelitian.  

Tahap perencanaan 

lesson study 

terdapat dalam 

Panduan, meliputi 2 

(dua) hal berikut:  

penyusunan 

perangkat lesson 

study atau 

penyusunan 

perangkat 

pembelajaran atau 

penyusunan 

instrumen 

Tahap perencanaan 

lesson study terdapat 

dalam Panduan, 

meliputi: penyusunan 

perangkat lesson 

study, penyusunan 

perangkat 

pembelajaran, dan 

penyusunan 

instrumen penelitian.  
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NO. PERNYATAAN 
SANGAT TIDAK 

SETUJU (0) 

 

TIDAK SETUJU (1) 
SETUJU (2) SANGAT SETUJU (3) 

penelitian.  

21. Tahap pelaksanaan 

lesson study terdapat 

dalam Panduan.  

Tahap pelaksanaan 

lesson study tidak  

terdapat dalam 

Panduan.  

Tahap pelaksanaan 

lesson study terdapat 

dalam Panduan 

meliputi salah satu hal 

berikut: kegiatan 

pembelajaran atau 

kegiatan pengamat atau 

kegiatan peneliti. 

Tahap pelaksanaan 

lesson study 

terdapat dalam 

Panduan meliputi 2 

(dua) hal berikut: 

kegiatan 

pembelajaran atau 

kegiatan pengamat 

atau kegiatan 

peneliti. 

Tahap pelaksanaan 

lesson study terdapat 

dalam Panduan 

meliputi kegiatan 

pembelajaran, 

kegiatan pengamat, 

dan kegiatan peneliti. 

22. Tahap refleksi lesson 

study terdapat dalam 

Panduan.  

Tahap refleksi 

lesson study tidak 

terdapat dalam 

Panduan.  

Tahap refleksi lesson 

study terdapat dalam 

Panduan meliputi salah 

satu hal berikut:  

penyajian data atau 

analisis data atau 

penyampaian solusi. 

Tahap refleksi 

lesson study 

terdapat dalam 

Panduan meliputi 2 

(dua) hal berikut: 

penyajian data atau 

analisis data atau 

penyampaian 

solusi. 

Tahap refleksi lesson 

study terdapat dalam 

Panduan meliputi: 

penyajian data, 

analisis data, dan 

penyampaian solusi. 
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NO. PERNYATAAN 
SANGAT TIDAK 

SETUJU (0) 

 

TIDAK SETUJU (1) 
SETUJU (2) SANGAT SETUJU (3) 

23. Tahap perencanaan PTK 

terdapat dalam Panduan. 

Tahap perencanaan 

PTK terdapat dalam 

Panduan meliputi 

kurang dari 2 (dua)  

hal berikut: 

perencanaan atau 

tindakan atau 

pengamatan atau  

refleksi. 

Tahap perencanaan 

PTK terdapat dalam 

Panduan meliputi 2 

(dua) hal berikut: 

perencanaan atau 

tindakan atau 

pengamatan atau  

refleksi. 

Tahap perencanaan 

PTK terdapat dalam 

Panduan meliputi 3 

(tiga) hal berikut: 

perencanaan atau 

tindakan atau 

pengamatan atau  

refleksi. 

Tahap perencanaan 

PTK terdapat dalam 

Panduan meliputi: 

perencanaan, 

tindakan, 

pengamatan, dan 

refleksi. 

24. Tahap pengamatan  PTK 

terdapat dalam Panduan.  

Tahap pengamatan  

PTK tidak ditulis 

secara eksplisit  

dalam Panduan.  

Tahap pengamatan 

PTK  ditulis secara 

eksplisit dalam  

Panduan.  

Tahap pengamatan 

PTK  ditulis secara 

eksplisit dalam  

Panduan dan 

memuat siapa saya 

yang menjadi 

pengamat atau 

jumlah pengamat. 

Tahap pengamatan 

PTK  ditulis secara 

eksplisit dalam  

Panduan dan memuat 

siapa saya yang 

menjadi pengamat 

dan jumlah 

pengamat. 

25. Tahap pelaksanaan 

tindakan  PTK terdapat 

dalam Panduan.  

Tahap tindakan  

PTK  tidak ditulis 

secara eksplisit 

Tahap tindakan  PTK 

ditulis secara eksplisit 

dalam Panduan dan 

Tahap tindakan  

PTK ditulis secara 

eksplisit dalam 

Tahap tindakan  PTK 

ditulis secara eksplisit 

dalam Panduan dan 
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NO. PERNYATAAN 
SANGAT TIDAK 

SETUJU (0) 

 

TIDAK SETUJU (1) 
SETUJU (2) SANGAT SETUJU (3) 

dalam Panduan.  memuat salah satu  

berikut: waktu 

pelaksanaan tindakan 

atau  pelaksana 

tindakan atau kegiatan 

peserta lesson study 

selama tahap 

pelaksanaan tindakan.  

Panduan dan 

memuat 2 (dua) hal 

berikut: waktu 

pelaksanaan 

tindakan atau  

pelaksana tindakan 

atau kegiatan 

peserta lesson study 

selama tahap 

pelaksanaan 

tindakan.  

memuat waktu 

pelaksanaan tindakan, 

pelaksana tindakan, 

dan kegiatan peserta 

lesson study selama 

tahap pelaksanaan 

tindakan.  

26. Tahap refleksi PTK 

terdapat dalam Panduan.  

Tahap refleksi PTK 

tidak  terdapat 

dalam Panduan.  

Tahap refleksi PTK 

terdapat dalam 

Panduan meliputi 1 

(satu) hal berikut:  

analisis data yang 

menonjol atau 

penjelasan waktu 

refleksi atau peserta 

refleksi atau analisis 

Tahap refleksi PTK 

terdapat dalam 

Panduan meliputi 

minimal 3 (tiga) hal 

berikut:  analisis 

data yang menonjol 

atau penjelasan 

waktu refleksi atau 

peserta refleksi atau 

Tahap refleksi PTK 

terdapat dalam 

Panduan meliputi  

analisis data yang 

menonjol, penjelasan 

waktu refleksi, 

peserta refleksi, 

analisis data temuan, 

dan pengajuan solusi. 
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NO. PERNYATAAN 
SANGAT TIDAK 

SETUJU (0) 

 

TIDAK SETUJU (1) 
SETUJU (2) SANGAT SETUJU (3) 

data temuan atau 

pengajuan solusi. 

analisis data temuan 

atau pengajuan 

solusi. 

27. Panduan ini memuat 

lesson study dan PTK 

sekaligus. 

Panduan ini tidak 

memuat lesson 

study dan PTK 

sekaligus. 

Panduan ini memuat 

PTK, namun tidak 

memuat lesson study.  

Panduan ini 

memuat lesson 

study, namun tidak 

memuat PTK . 

Panduan ini memuat 

lesson study dan PTK 

sekaligus. 

28. Panduan ini sesuai 

digunakan untuk 

melaksanakan lesson 

study dan PTK sekaligus. 

Panduan ini tidak 

sesuai digunakan 

untuk 

melaksanakan 

lesson study dan 

PTK sekaligus. 

Panduan ini hanya 

sesuai untuk 

melaksanakan  PTK  

Panduan ini hanya 

sesuai untuk 

melaksanakan 

lesson study.  

Panduan ini sesuai 

digunakan untuk 

melaksanakan lesson 

study dan PTK 

sekaligus. 
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Lampiran 28. Lembar Validasi Instrumen Pencermatan 

Panduan  Lesson Study Berbasis PTK 

 

 
A. Tujuan 

Penggunaan instrumen ini untuk mengukur validitas instrumen 

penilaian yang akan digunakan untuk mencermati Panduan Lesson 

Study Berbasis Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

 

B. Petunjuk 

5. Mohon Bapak/Ibu untuk menilai validitas instrumen 

pencermatan Panduan Lesson Study Berbasis PTK.  

6. Berilah tanda cek (v) pada kolom “ya” atau “tidak” pada setiap 

pernyataan pencermatan.  

7. Jika diperlukan memberikan saran dan catatan, silakan menulis 

pada kolom “keterangan” yang telah disediakan. 

  

C. Butir Validasi 

 

No. Pernyataan Pencermatan  Ya Tidak Ket. 

1. Format Panduan logis ditunjukkan 

dengan sistematika panduan yang 

terdiri atas pengantar, kerangka 

panduan, dan penjelasan. 

   

2. Penempatan format baik dan 

memiliki tingkat keterbacaan baik. 

   

3. Penggunaan bahasa dalam Panduan 

menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah Bahasa Indonesia. 

   

4. Penggunaan bahasa mudah dipahami.     

5. Diagram Alur Tahap Lesson Study 

Berbasis PTK jelas dan mudah 

dipahami.  

   

6. Tahap dalam Panduan 

menggambarkan tahap lesson study. 

   

7. Panduan membimbing guru 

melaksanakan lesson study.  
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No. Pernyataan Pencermatan  Ya Tidak Ket. 

8. Tahap dalam panduan 

menggambarkan tahap PTK. 

   

9. Panduan membimbing guru 

melaksanakan PTK. 

   

10. Keberadaan Diagram Alur 

menggambarkan tahapan lesson 

study berbasis PTK. 

   

11. Uraian penjelasan Tahap Pemantapan 

Konsep Lesson Study jelas. 

   

12. Uraian penjelasan Tahap 

Penyampaian PTK sebagai Bentuk 

Publikasi Ilmiah jelas. 

   

13. Uraian penjelasan Tahap Identifikasi 

Masalah jelas. 

   

14. Uraian penjelasan Tahap Identifikasi 

Tindakan Jelas. 

   

15. Uraian penjelasan Tahap Perumusan 

Judul jelas. 

   

16. Uraian penjelasan Tahap Penyusunan 

Proposal PTK jelas. 

   

17. Uraian penjelasan Tahap 

Perencanaan Lesson Study Berbasis 

PTK (sebagai Perencanaan PTK) 

jelas. 

   

18. Uraian penjelasan Tahap 

Pelaksanaan Tindakan jelas. 

   

19. Uraian penjelasan Tahap Refleksi 

jelas. 

   

20. Tahap perencanaan lesson study 

terdapat dalam Panduan.  

   

21. Tahap pelaksanaan lesson study 

terdapat dalam Panduan.  

   

22. Tahap refleksi lesson study terdapat 

dalam Panduan.  

   

23. Tahap perencanaan PTK terdapat 

dalam Panduan. 

   

24. Tahap pengamatan  PTK terdapat 

dalam Panduan.  

   

25. Tahap tindakan  PTK terdapat dalam    
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No. Pernyataan Pencermatan  Ya Tidak Ket. 

Panduan.  

26. Tahap refleksi PTK terdapat dalam 

Panduan.  

   

27. Panduan ini memuat lesson study dan 

PTK sekaligus. 

   

28. Panduan ini sesuai digunakan untuk 

melaksanakan lesson study dan PTK 

sekaligus. 

   

 

Instrumen pencermatan Panduan Lesson Study Berbasis PTK: 

1. Dapat digunakan tanpa revisi. 

2. Dapat digunakan dengan revisi. 

3. Belum dapat digunakan. 

Komentar umum untuk perbaikan: 

 

 

 

 

 

 

 

    Semarang, .....................2016 

    Validator,  
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Lampiran 29. Data Hasil Validasi Isi Instrumen Pencermatan Panduan Lesson Study Berbasis PTK 

 

 

No. Pernyataan Pencermatan 

W1 W2 W3 W4 W5 

Valid 
Tidak 

Valid 
Valid 

Tidak 

Valid 
Valid 

Tidak 

Valid 
Valid 

Tidak 

Valid 
Valid 

Tidak 

Valid 

1. Format Panduan logis 

ditunjukkan dengan 

sistematika panduan yang 

terdiri atas pengantar, 

kerangka panduan, dan 

penjelasan. 

√ - √ - √ - √ - √ - 

2. Penempatan format baik dan 

memiliki tingkat 

keterbacaan baik. 

√ - √ - √ - √ - √ - 

3. Penggunaan bahasa dalam 

Panduan menggunakan 

bahasa yang sesuai dengan 

kaidah Bahasa Indonesia. 

√ - √ - √ - √ - √ - 

4. Penggunaan bahasa mudah 

dipahami.  
√ - √ - √ - √ - √ - 

5. Diagram Alur Tahap Lesson 

Study Berbasis PTK jelas 

dan mudah dipahami.  

√ - - √ √ - - √ √ - 
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6. Tahap dalam Panduan 

menggambarkan tahap 

lesson study. 

√ - √ - √ - √ - √ - 

7. Panduan membimbing guru 

melaksanakan lesson study.  
√ - √ - √ - √ - √ - 

8. Tahap dalam panduan 

menggambarkan tahap PTK. 
√ - √ - √ - √ - √ - 

9. Panduan membimbing guru 

melaksanakan PTK. 
√ - √ - √ - √ - √ - 

10. Keberadaan Diagram Alur 

menggambarkan tahapan 

lesson study berbasis PTK. 

√ - √ - √ - √ - √ - 

11. Uraian penjelasan Tahap 

Pemantapan Konsep Lesson 

Study jelas. 

√ - √ - √ - √ - √ - 

12. Uraian penjelasan Tahap 

Penyampaian PTK sebagai 

Bentuk Publikasi Ilmiah 

jelas. 

√ - √ - √ - √ - √ - 

13. Uraian penjelasan Tahap 

Identifikasi Masalah jelas. 
√ - √ - √ - √ - √ - 

14. Uraian penjelasan Tahap 

Identifikasi Tindakan Jelas. 
√ - √ - √ - √ - √ - 

15. Uraian penjelasan Tahap 

Perumusan Judul jelas. 
√ - √ - - √ √ - √ - 
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16. Uraian penjelasan Tahap 

Penyusunan Proposal PTK 

jelas. 

√ - √ - √ - √ - √ - 

17. Uraian penjelasan Tahap 

Perencanaan Lesson Study 

Berbasis PTK (sebagai 

Perencanaan PTK) jelas. 

√ - √ - √ - √ - √ - 

18. Uraian penjelasan Tahap 

Pelaksanaan Tindakan jelas. 
√ - √ - √ - √ - √ - 

19. Uraian penjelasan Tahap 

Refleksi jelas. 
√ - - √ √ - - √ √ - 

20. Tahap perencanaan lesson 

study terdapat dalam 

Panduan.  
√ - √ - √ - √ - √ - 

21. Tahap pelaksanaan lesson 

study terdapat dalam 

Panduan.  
√ - √ - √ - √ - √ - 

22. Tahap refleksi lesson study 

terdapat dalam Panduan.  
√ - √ - √ - √ - √ - 

23. Tahap perencanaan PTK 

terdapat dalam Panduan. 
√ - √ - √ - √ - √ - 

24. Tahap pengamatan  PTK 

terdapat dalam Panduan.  
√ - √ - √ - √ - √ - 

25. Tahap tindakan  PTK 

terdapat dalam Panduan.  
√ - √ - √ - √ - √ - 
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26. Tahap refleksi PTK terdapat 

dalam Panduan.  
√ - √ - √ - √ - √ - 

27. Panduan ini memuat lesson 

study dan PTK sekaligus. 
√ - √ - √ - √ - √ - 

28. Panduan ini sesuai 

digunakan untuk 

melaksanakan lesson study 

dan PTK sekaligus. 

√ - √ - √ - √ - √ - 

 
Keterangan: 

W1 : Widyaiswara yang ditugaskan menjadi Tim Penilai Angka Kredit Publikasi Ilmiah Guru 

Kementerian Agama Pusat 

W2 : Widyaiswara Spesialisasi Penelitian Tindakan Kelas 

W3 : Widyaiswara Spesialisasi Penelitian Tindakan Kelas 

W4 : Widyaiswara Spesialisasi Lesson Study  

W5 : Widyaiswara Spesialisasi Lesson Study  
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Lampiran 30. Content Validity Ratio (CVR), Content Validity 

Index (CVI), dan Reliablitas Instrumen Panduan Lesson Study 

Berbasis PTK 

 

 

No. 
Pernyataan  

Pencermatan  

Penilai Nilai 
CVR 

Ket. 
W1  W2 W3 W4 W5 

1. Pernyataan  

Pencermatan 1 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

2. Pernyataan  

Pencermatan  2 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

3. Pernyataan  

Pencermatan 3 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

4. Pernyataan  

Pencermatan  4 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

5. Pernyataan  

Pencermatan 5 
1 0 1 0 1 0,2 Valid 

6. Pernyataan  

Pencermatan  6 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

7. Pernyataan  

Pencermatan 7 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

8. Pernyataan  

Pencermatan  8 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

9. Pernyataan  

Pencermatan 9 
1 1 1 1 1 1,0 Valid 

10. Pernyataan  

Pencermatan 
10 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

11. Pernyataan  
Pencermatan 

11 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

12. Pernyataan  

Pencermatan 

12 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

13. Pernyataan  

Pencermatan 
13 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

14. Pernyataan  
Pencermatan 

14 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

15. Pernyataan  

Pencermatan 

15 

1 1 0 1 1 0,6 Valid 

16. Pernyataan  

Pencermatan 

16 
 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 
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17. Pernyataan  

Pencermatan 

17 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

18. Pernyataan  

Pencermatan 

18 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

19. Pernyataan  

Pencermatan 
19 

1 0 1 0 1 0,2 Valid 

20. Pernyataan  
Pencermatan 

20 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

21. Pernyataan  

Pencermatan 

21 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

22. Pernyataan  

Pencermatan 

22 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

23. Pernyataan  

Pencermatan 
23 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

24. Pernyataan  
Pencermatan 

24 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

25. Pernyataan  

Pencermatan 

25 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

26. Pernyataan  

Pencermatan 

26 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

27. Pernyataan  

Pencermatan 
27 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

28. Pernyataan  
Pencermatan 

28 

1 1 1 1 1 1,0 Valid 

Nilai CVI 0,929  

 
Reliabilitas secara teori instrumen pencermatan panduan menggunakan 

PA (Percentage of Agreement )/nilai kesepakatan antar penilai  sebagai 

berikut. 

PA = 100 (1- ) 

A   = 28 

B   = 26 
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Perhitungan: 

PA = 100 (1- ) 

PA = 100 (1- ) 

      = 100 (0,96) 

      = 96 
Berdasarkan perhitungan reliabilitas secara teori di atas, maka penilai 

sepakat dengan PA (Percentage of Agreement )/nilai kesepakatan 96. 
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Lampiran 31. Panduan Lesson Study Berbasis PTK sebelum 

Revisi 

 
PANDUAN  

LESSON STUDY BERBASIS PENELITIAN  

TINDAKAN KELAS  

 

Kepada 

Yth. Bapak/Ibu Kepala  Madrasah Tsanawiyah 

Kabupaten Bantul  

Di  

Bantul 

 

Assalaamu’alaikum wr.wb. 

Untuk lebih menggairahkan pelaksanaan lesson study di Kabupaten 

Bantul, khususnya di madrasah tsanawiyah (MTs), kami menawarkan 

kegiatan lesson study berbasis penelitian tindakan kelas (PTK).  Dasar 

pemikiran perpaduan lesson study dan PTK adalah kemiripan urutan 

keduanya. Lesson study memiliki tahapan plan (merencanakan), do 

(melaksanakan), dan see (merefleksikan). Tahapan PTK meliputi plan 

(merencanakan), observe (mengamati), act (melaksanakan), dan reflect 

(merefleksikan). Selain itu, karakteristik PTK yang memperbaiki 

pembelajaran melalui pemikiran kritis dan reflektif terhadap efek 

tindakan dipandang dapat dilaksanakan melalui lesson study. 

 Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian disertasi kami tentang 

peningkatan  learning community (komunitas pembelajaran) di MTs 

Kabupaten Bantul.  Diharapkan lesson study ini lebih menarik bagi guru 

karena dikemas sesuai dengan kebutuhan guru. Dengan PTK guru 

memperoleh banyak manfaat, antara lain meningkatkan kinerja guru 

dalam mengajar dengan menggunakan berbagai metode/model/media 

pembelajaran yang sesuai di kelasnya dan sekaligus meningkatkan 

kompetensi siswa.  

Kami ingin membantu Ibu/Bapak Guru yang mengalami hambatan 

kenaikan pangkat karena kesulitan naik pangkat. Banyak guru yang  

tetap berada di jenjang pangkat  III/d  dan IV/a  karena kesulitan 
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membuat karya tulis ilmiah penelitian. Sesuai dengan aturan  lama 

tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, yaitu   

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  84/1993  

bahwa guru wajib membuat laporan penelitian ketika naik dari jenjang 

kepangkatan IV/a. Selanjutnya, sesuai dengan aturan  baru  tentang  

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, yaitu Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2009 bahwa guru wajib membuat laporan penelitian ketika 

berada pada jenjang  kepangkatan III/d  untuk naik ke jenjang 

kepangkatan di atasnya. Guru di bawah jenjang kepangkatan III/d  juga 

dapat membuat laporan penelitian yang diajukan  sebagai angka kredit 

untuk kenaikan pangkat guru. Penelitian yang sesuai untuk guru karena 

manfaat yang besar bagi siswa dan guru adalah PTK.  

Kami berharap dengan kegiatan lesson study berbasis PTK ini dapat 

memberikan dampak positif bagi keberlangsungan lesson study yang 

lebih menyenangkan dan manfaat yang lebih tinggi kepada guru MTs di 

kabupaten Bantul. Akhirnya, diharapkan siswa dapat belajar dengan 

senang dan berhasil melalui desain kegiatan pembelajaran yang 

menarik, humanis,  kontekstual, dan berorientasi pada tujuan.  

Demikian Panduan  Lesson Study Berbasis PTK ini. Besar harapan 

kami dapat diterima untuk dapat dilaksanakan bersama-sama dalam 

rangka mewujudkan learning community yang lebih baik.  

Atas kerjasama Ibu dan Bapak diucapkan terimakasih. 

Wassalaamu’alaikum wr.wb. 

     

Yogyakarta,  30 November 2016  

Peneliti, 

 

 

 

Nurul Kamilati 
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PANDUAN PELAKSANAAN LESSON STUDY BERBASIS PTK 

Secara garis besar, tahap pelaksanaan lesson study berbasis PTK 

sebagai berikut. 

 

Diagram Alur Tahap Lesson Study Berbasis PTK 

 

1. PEMANTAPAN KONSEP LESSON STUDY 

a. Pemantapan konsep lesson study diawali dengan peneliti 

menanyakan sekilas tentang pelaksanaan lesson study selama ini.  

b. Peneliti menceritakan beberapa peristiwa yang terjadi selama 

berlangsung lesson study dan meminta pendapat peserta. Misal, 

pembuatan instrumen pengamatan, observer yang keluar masuk 

kelas, pembahasan yang fokus kepada guru model ketika refleksi, 

dan lain-lain.   

 

2. PENYAMPAIAN PTK SEBAGAI BENTUK PUBLIKASI 

ILMIAH 

a. Peneliti menjelaskan tentang regulasi publikasi ilmiah guru, yaitu 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
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Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Peraturan ini mulai 

diterapkan bagi guru madrasah per 1 Januari 2014. Dalam 

Peraturan ini memuat kewajiban menulis publikasi ilmiah bagi 

guru pada jenjang kepangkatan tertentu. Kewajiban menulis 

laporan penelitian bagi guru pada jenjang kepangkatan III/d. 

b. Peneliti menyampaikan bentuk-bentuk publikasi ilmiah dan 

memaparkan penyusunannya sekilas.  

c. Diharapkan Ibu/Bapak Guru memperoleh pemahaman tentang 

publikasi ilmiah PTK yang mudah dilaksanakan ketika guru 

melaksanakan tugas sehari-hari. 

 

3. IDENTIFIKASI MASALAH   

a. Peneliti membimbing Ibu/Bapak Guru mengidentifikasikan 

masalah pembelajaran di kelas  berdasarkan pengalaman diri. 

Permasalahan yang diteliti adalah permasalahan siswa. Contoh 

permasalahan adalah prestasi belajar, pembentukan sikap ilmiah, 

pemahaman, minat, motivasi, kemampuan, kedisiplinan, 

penguasaan, kesadaran, kejujuran, partisipasi, nilai/norma, dan 

keterampilan siswa.  Selain permasalahan di atas, Ibu/Bapak Guru 

dapat mengangkat permasalahan sesuai dengan yang diamati pada 

lesson study, yaitu: interaksi antar siswa; interaksi siswa dengan 

guru; interaksi siswa dengan media/alat/sumber belajar; aktivitas 

siswa; partisipasi siswa dalam belajar; pemahaman terhadap topik 

pelajaran; dan lain-lain. 

b. Ibu/Bapak Guru dalam kelompok mendiskusikan masalah 

pembelajaran yang dialami. 

c. Mereka menetapkan salah satu permasalahan pembelajaran siswa 

untuk diangkat sebagai judul PTK dan salah satu  fokus 

pengamatan dalam lesson study.  

 

4. IDENTIFIKASI TINDAKAN 

a. Peneliti memberikan gambaran alternatif tindakan yang dapat 

digunakan berupa model/strategi/teknik/metode dan sumber 

belajar/alat/media pembelajaran. Tindakan yang dipilih 



464 

 

hendaknya melibatkan semua siswa dalam pembelajaran melalui 

pembelajaran kolaboratif.  

b. Peneliti membimbing Ibu/Bapak Guru menetapkan tindakan yang 

digunakan untuk memecahkan masalah.  

c. Peneliti memberikan kesempatan kepada mereka untuk 

menetapkan tindakan. Tindakan yang dipilih hendaknya memiliki 

unsur kreativitas dan inovasi. 

d. Ibu/Bapak Guru mendesain sintaks pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang dipilih. 

 

5. PERUMUSAN JUDUL 

a. Peneliti membimbing Ibu/Bapak Guru merumuskan judul sesuai 

dengan masalah dan tindakan yang telah ditetapkan. Judul yang 

dibuat belum merupakan judul yang sebenarnya. Judul yang 

dirumuskan pada tahap ini yang terpenting adalah 

menggambarkan solusi dengan tindakan yang dipilih untuk 

memecahkan permasalahan.  

Rumus judul PTK adalah  

 

 

 

     

 Rumus judul di atas dapat divariasikan dengan menggantikan kata 

‘meningkatkan’ menjadi  ‘mengoptimalkan’, ‘membangkitkan’, 

menumbuhkan, dan kata-kata lain yang sejenis. Judul dapat juga 

menggunakan kata ‘peningkatan, optimalisasi, dan lain-lain yang 

sejenis dengan penyesuaian pada tata bahasa. 

b. Berikut ini judul PTK yang dikembangkan dari kegiatan lesson 

study berdasarkan lembar pengamatan lesson study. 

1) Interaksi antar siswa (berdiskusi, ngobrol, mengganggu 

teman, dan lain-lain) 

a) Peningkatan Interaksi Siswa dengan Menggunakan Tipe 

Model Kooperatif Materi ... Kelas ... di MTs .... Tahun 

Pelajaran .... 

MENINGKATKAN .....(MASALAH)  PADA MATERI 

….. DENGAN …..(TINDAKAN)  SISWA KELAS ….. 

DI MADRASAH TSANAWIYAH  ….. TAHUN 

PELAJARAN ….. 
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b) Peningkatan Prestasi Belajar dengan Teknik Interaktif 

Siswa dan Media pada Materi ... Kelas ... di MTs ... Tahun 

Pelajaran .... 

2) Interaksi siswa dengan guru (mengajukan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan atas penjelasan 

guru, memberikan masukan, dan lain-lain) 

a) Peningkatan Interaksi dengan Guru melalui Kegiatan 

Bermain Kartu Pertanyaan pada Siswa Kelas ... di MTs ... 

pada Materi ... Tahun Pelajaran .... 

b) Peningkatan Kemampuan Bertanya melalui Pencermatan 

Pustaka Kelompok pada Siswa Kelas ... di MTs ... pada 

Materi ... Tahun Pelajaran .... 

c) Peningkatan Kompetensi Keterampilan melalui Metode 

Demonstrasi Guru Materi ... pada Siswa ... Kelas ... MTs ... 

Tahun Pelajaran .... 

3) Interaksi siswa dengan sumber belajar/media/LKS (membaca 

buku, mengerjakan tugas, menggunakan alat percobaan, dan 

lain-lain) 

a) Penggunaan Lembar Kerja untuk Meningkatkan 

Kemampuan Analisis Masalah Siswa pada Materi ... 

Kelas ... MTs ... Tahun Pelajaran .... 

b) Penggunaan Alat Percobaab Buatan Sendiri pada  Materi 

... untuk Meningkatkan Kemampuan Keterampilan 

Laboratorium Siswa Kelas ... di MTs ... Tahun Pelajaran 

.... 

4) Aktivitas siswa (pasif, misalnya: bertopang dagu, melamun, 

dan lain-lain; bermain-main, misalnya: menggerak-gerakkan 

jari, bermain pensil, pulpen, penghapus; dan lain-lain) 

a) Peningkatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran ... 

melalui Metode ... Siswa Kelas ... MTs ... Tahun 

Pelajaran .... 

b) Peningkatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran ... 

melalui Media ... Siswa Kelas ... MTs ... Tahun Pelajaran 

.... 
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5) Partisipasi siswa dalam belajar (diam karena berpikir dan 

perhatian/ mendengarkan pertanyaan guru/teman, 

memperhatikan penjelasan guru/teman, dan lain-lain) 

a) Peningkatan Partisipasi Siswa dalam Bertanya dengan 

Media Kartu Tanya Jawab Materi ... di MTs ... Tahun 

Pelajaran .... 

b) Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif dengan 

Menggunakan Soal-soal Higher Ordered Thinking Skills 

Materi pada Siswa Kelas ... MTs ... Tahun Pelajaran .... 

6) Pemahaman terhadap topik pelajaran 

a) Peningkatan Penguasaan Konsep dengan Teknik 

Penjelasan Runtut-Sistematis pada  Materi ... Siswa Kelas 

... MTs ... Tahun Pelajaran .... 

b) Peningkatan Penguasaan Konsep dengan Teknik 

Demonstrasi Penyelesaian Soal oleh Teman Sejawat pada 

Materi ... Siswa Kelas ... MTs ... Tahun Pelajaran .... 

c) Peningkatan Kemampuan Memahami Topik 

Pembelajaran dengan Metode ... Materi ... Siswa Kelas ... 

MTs ... Tahun Pelajaran .... 

d) Peningkatan Kemampuan Memahami Topik 

Pembelajaran dengan Media ... Materi ... Siswa Kelas ... 

MTs ... Tahun Pelajaran .... 

  

6. PENYUSUNAN PROPOSAL PTK 

a. Peneliti membimbing Ibu/Bapak Guru menyusun proposal dapat 

secara individu maupun kelompok. 

b. Proposal yang dibuat meliputi pendahuluan; kajian teori dan 

penelitian yang relevan, dan metode penelitian (Bab I, Bab II, dan 

Bab III). Hal terpenting dari proposal PTK adalah 

menggambarkan langkah-langkah pemberian tindakan yang 

terdapat pada  pada Bab III.  

 

 

 



467 

 

 

7. PERENCANAAN LESSON STUDY BERBASIS PTK 

(SEBAGAI PERENCANAAN   PTK) 

a. Ibu/Bapak Guru yang berminat melaksanakan PTK dipersilakan 

mendaftarkan diri sebagai guru model. 

b. Peneliti yang berperan sebagai kordinator lesson study menyusun 

jadual tahap pelaksanaan pengamatan lesson study. 

c. Ibu/Bapak Guru menyusun perangkat pembelajaran dan 

pengamatan lesson study. Perangkat pembelajaran berupa rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lampirannya. Perangkat 

pengamatan berupa denah kelas, lembar observasi lesson study, 

lembar observasi PTK sesuai dengan permasalahan kelas. Selain 

menyusun instrumen pengamatan siswa, juga disusun instrumen 

pengamatan kinerja guru sesuai dengan tindakan yang dipilih. 

Instrumen pengamatan kinerja guru untuk menjamin kesesuaian 

pemberian tindakan oleh guru dengan langkah-langkah 

pembelajaran dalam perencanaan PTK. Hal ini dimaksudkan agar 

perubahan yang diinginkan terjadi pada siswa karena pemberian 

tindakan. 

 

8. PELAKSANAAN TINDAKAN 

a. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam kegiatan do lesson 

     study.  

b. Kegiatan do lesson study yang pertama merupakan pelaksanaan 

tindakan siklus 1. 

c. Guru model adalah guru peneliti yang dibantu oleh pengamat.  

d. Jumlah pengamat yang berperan sebagai kolaborator peneliti PTK 

sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 20 adalah 

tiga orang.  

e. Peserta lesson study yang lain memberikan data pengamatan 

pembelajaran sebagai  masukan berharga bagi pelaksanaan 

pembelajaran untuk memperbaiki siklus berikutnya.   

f. Setiap pengamat membawa lembar instrumen pengamatan lesson 

study, pengamatan PTK, dan lembar pengamatan kinerja guru.  
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9. REFLEKSI 

a. Guru model dan pengamat menganalisis data secara cepat dengan 

cara mencermati data yang menonjol (sangat baik, buruk, dan 

sangat buruk). 

b. Refleksi pembelajaran dilaksanakan langsung setelah pelaksanaan 

tahap tindakan. 

c. Forum refleksi dibuka oleh moderator lesson study. 

d. Moderator membacakan susunan acara dan aturan 

pelaksanaan refleksi. 

e. Terdapat 3 (tiga) jenis data berdasarkan instrumen yang 

digunakan, yaitu: (1) data pengamatan lesson study; (2) data 

pengamatan PTK; dan (3) data pengamatan kinerja guru. Di 

samping itu juga dapat digunakan data lain yang diperoleh di luar 

instrumen yang digunakan.  

f. Data-data di atas dan data pendukung lain dianalisis untuk 

dicarikan penyebab dan solusi.  

g. Perumusan solusi untuk perencanaan perbaikan pembelajaran 

pada siklus 2.  

Selanjutnya dilakukan pengulangan  langkah 7 bagian c dan seterusnya 

sehingga tercapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.   
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Lampiran 32. Instrumen Lembar Pencermatan Panduan Pola 

Lesson Study Berbasis PTK 

 

 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

STS TS S SS 

1. Format Panduan logis ditunjukkan 

dengan sistematika panduan yang 

terdiri atas pengantar, kerangka 

panduan, dan penjelasan. 

    

2. Penempatan format baik dan memiliki 

tingkat keterbacaan baik. 

    

3. Penggunaan bahasa dalam Panduan 

menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah Bahasa Indonesia. 

    

4. Penggunaan bahasa mudah dipahami.      

5. Diagram Alur Tahap Lesson Study 

Berbasis PTK jelas dan mudah 

dipahami.  

    

6. Tahap dalam Panduan menggambarkan 

tahap lesson study. 

    

7. Panduan membimbing guru 

melaksanakan lesson study.  

    

8. Tahap dalam panduan menggambarkan 

tahap PTK. 

    

9. Panduan membimbing guru 

melaksanakan PTK. 

    

10. Keberadaan Diagram Alur 

menggambarkan tahapan lesson study 

berbasis PTK. 

    

11. Uraian penjelasan Tahap Pemantapan 

Konsep Lesson Study jelas. 

    

12. Uraian penjelasan Tahap Penyampaian 

PTK sebagai Bentuk Publikasi Ilmiah 

jelas. 

    

13. Uraian penjelasan Tahap Identifikasi 

Masalah jelas. 

    

14. Uraian penjelasan Tahap Identifikasi 

Tindakan Jelas. 

    

15. Uraian penjelasan Tahap Perumusan 

Judul jelas. 

    

16. Uraian penjelasan Tahap Penyusunan 

Proposal PTK jelas. 
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No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

STS TS S SS 

17. Uraian penjelasan Tahap Perencanaan 

Lesson Study Berbasis PTK (sebagai 

Perencanaan PTK) jelas. 

    

18. Uraian penjelasan Tahap Pelaksanaan 

Tindakan jelas. 

    

19. Uraian penjelasan Tahap Refleksi jelas.     

20. Tahap perencanaan lesson study 

terdapat dalam Panduan.  

    

21. Tahap pelaksanaan lesson study 

terdapat dalam Panduan.  

    

22. Tahap refleksi lesson study terdapat 

dalam Panduan.  

    

23. Tahap perencanaan PTK terdapat 

dalam Panduan. 

    

24. Tahap pengamatan  PTK terdapat 

dalam Panduan.  

    

25. Tahap tindakan  PTK terdapat dalam 

Panduan.  

    

26. Tahap refleksi PTK terdapat dalam 

Panduan.  

    

27. Panduan ini memuat lesson study dan 

PTK sekaligus. 

    

28. Panduan ini sesuai digunakan untuk 

melaksanakan lesson study dan PTK 

sekaligus. 
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Lampiran 33. Angket Tanggapan Guru Peserta Diklat PTK 

terhadap Pelaksanaan Lesson Study Berbasis PTK 

 

 
ANGKET 

TANGGAPAN GURU TERHADAP PELAKSANAAN LESSON 

STUDY BERBASIS PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)  

 

IDENTITAS RESPONDEN: 

Nama Guru  : 

Hari/Tanggal  : 

Asal Madrasah : 

 

Memperoleh informasi tentang lesson 

study 

Pernah/tidak pernah* 

Melaksanakan lesson study  Pernah/tidak pernah* 

Memperoleh informasi tentang 

Penelitian Tindakan Kelas 

Pernah/tidak pernah* 

Melaksanakan PTK Pernah/tidak pernah* 

*Silakan memilih salah satu 

 

Pengantar: 

Assalaamu’alaikum wb.wb.` 

Kami mengadakan penelitian tentang pengembangan lesson study di 

madrasah tsanawiyah. Kami mohon tanggapan Ibu/Bapak terhadap 

pelaksanaan lesson study yang kami laksanakan. 

Terimakasih atas kesediaan dan bantuan Ibu/Bapak Guru. 

Wassalaamu’alaikum wr. wb. 

 

Petunjuk: 

1. Setelah Ibu/Bapak melaksanakan rangkaian lesson study berbasis 

penelitian tindakan kelas (PTK) dan melaksanakannya, silakan 

menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan yang Ibu/Bapak 

rasakan! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat 

Ibu/Bapak untuk setiap pernyataan yang diberikan! 
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Keterangan Pilihan Jawaban: 

STS : Sangat tidak setuju  

TS : Tidak setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat setuju 

 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

STS TS S SS 

1. Format Panduan logis ditunjukkan 

dengan sistematika panduan yang 

terdiri atas pengantar, kerangka 

panduan, dan penjelasan. 

    

2. Penempatan format baik dan memiliki 

tingkat keterbacaan baik. 

    

3. Penggunaan bahasa dalam Panduan 

menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah Bahasa Indonesia. 

    

4. Penggunaan bahasa mudah dipahami.      

5. Diagram Alur Tahap Lesson Study 

Berbasis PTK jelas dan mudah 

dipahami.  

    

6. Tahap dalam Panduan menggambarkan 

tahap lesson study. 

    

7. Panduan membimbing guru 

melaksanakan lesson study.  

    

8. Tahap dalam panduan menggambarkan 

tahap PTK. 

    

9. Panduan membimbing guru 

melaksanakan PTK. 

    

10. Keberadaan Diagram Alur 

menggambarkan tahapan lesson study 

berbasis PTK. 

    

11. Uraian penjelasan Tahap Pemantapan 

Konsep Lesson Study jelas. 

    

12. Uraian penjelasan Tahap Penyampaian 

PTK sebagai Bentuk Publikasi Ilmiah 

jelas. 

    

13. Uraian penjelasan Tahap Identifikasi 

Masalah jelas. 

    

14. Uraian penjelasan Tahap Identifikasi 

Tindakan Jelas. 

    

15. Uraian penjelasan Tahap Perumusan     
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No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

STS TS S SS 

Judul jelas. 

16. Uraian penjelasan Tahap Penyusunan 

Proposal PTK jelas. 

    

17. Uraian penjelasan Tahap Perencanaan 

Lesson Study Berbasis PTK (sebagai 

Perencanaan PTK) jelas. 

    

18. Uraian penjelasan Tahap Pelaksanaan 

Tindakan jelas. 

    

19. Uraian penjelasan Tahap Refleksi jelas.     

20. Tahap perencanaan lesson study 

terdapat dalam Panduan.  

    

21. Tahap pelaksanaan lesson study 

terdapat dalam Panduan.  

    

22. Tahap refleksi lesson study terdapat 

dalam Panduan.  

    

23. Tahap perencanaan PTK terdapat 

dalam Panduan. 

    

24. Tahap pengamatan  PTK terdapat 

dalam Panduan.  

    

25. Tahap tindakan  PTK terdapat dalam 

Panduan.  

    

26. Tahap refleksi PTK terdapat dalam 

Panduan.  

    

27. Panduan ini memuat lesson study dan 

PTK sekaligus. 

    

28. Panduan ini sesuai digunakan untuk 

melaksanakan lesson study dan PTK 

sekaligus. 

    

29. Lesson study berbasis PTK dapat untuk 

meningkatkan interaksi antar siswa. 

    

30. Lesson study berbasis PTK dapat untuk 

meningkatkan interaksi siswa dengan 

guru. 

    

31. Lesson study berbasis PTK dapat untuk 

meningkatkan interaksi siswa dengan 

media/alat/sumber belajar. 

    

32. Lesson study berbasis PTK dapat untuk 

meningkatkan aktivitas siswa. 

    

33. Lesson study berbasis PTK dapat untuk 

meningkatkan partisipasi siswa. 

    

34. Lesson study berbasis PTK dapat untuk     
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No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

STS TS S SS 

meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap topik pelajaran.  

35. Dalam lesson study berbasis PTK 

terjadi kegiatan guru saling 

mengobservasi. 

    

36. Dalam lesson study berbasis PTK 

terjadi kegiatan guru saling 

membicarakan praktik mengajar. 

    

37. Dalam lesson study berbasis PTK 

terjadi kegiatan guru membuat gagasan 

bersama.  

    

38. Dalam lesson study berbasis PTK 

terjadi kegiatan guru  saling 

mendorong satu sama lain. 
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Lampiran 34. Tanggapan Peserta Diklat Teknis Substantif PTK 

terhadap Panduan Lesson Study 

 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

Jumlah 
STS TS S SS 

1. Format Panduan logis ditunjukkan 

dengan sistematika panduan yang 

terdiri atas pengantar, kerangka 
panduan, dan penjelasan. 

0 0 0 35 35 

2. Penempatan format baik dan memiliki 

tingkat keterbacaan baik. 

0 0 0 35 35 

3. Penggunaan bahasa dalam Panduan 
menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah Bahasa Indonesia. 

0 0 0 35 35 

4. Penggunaan bahasa mudah dipahami.  0 0 0 35 35 

5. Diagram Alur Tahap Lesson Study 

Berbasis PTK jelas dan mudah 
dipahami.  

0 0 0 32 32 

6. Tahap dalam Panduan 

menggambarkan tahap lesson study. 

0 0 0 35 35 

7. Panduan membimbing guru 

melaksanakan lesson study.  

0 0 0 35 35 

8. Tahap dalam panduan 

menggambarkan tahap PTK. 

0 0 0 35 35 

9. Panduan membimbing guru 

melaksanakan PTK. 

0 0 0 35 35 

10. Keberadaan Diagram Alur 

menggambarkan tahapan lesson study 
berbasis PTK. 

0 0 0 35 35 

11. Uraian penjelasan Tahap Pemantapan 

Konsep Lesson Study jelas. 

0 0 5 30 35 

12. Uraian penjelasan Tahap 

Penyampaian PTK sebagai Bentuk 

Publikasi Ilmiah jelas. 

0 0 5 30 35 

13. Uraian penjelasan Tahap Identifikasi 

Masalah jelas. 

0 0 0 35 35 

14. Uraian penjelasan Tahap Identifikasi 
Tindakan Jelas. 

0 0 0 35 35 

15. Uraian penjelasan Tahap Perumusan 

Judul jelas. 

0 0 0 35 35 

16. Uraian penjelasan Tahap Penyusunan 

Proposal PTK jelas. 

0 0 0 35 35 



476 

 

17. Uraian penjelasan Tahap Perencanaan 

Lesson Study Berbasis PTK (sebagai 
Perencanaan PTK) jelas. 

0 0 0 35 35 

18. Uraian penjelasan Tahap Pelaksanaan 

Tindakan jelas. 

0 0 0 35 35 

19. Uraian penjelasan Tahap Refleksi 
jelas. 

0 0 0 35 35 

20. Tahap perencanaan lesson study 

terdapat dalam Panduan.  

0 0 0 35 35 

21. Tahap pelaksanaan lesson study 
terdapat dalam Panduan.  

0 0 0 35 35 

22. Tahap refleksi lesson study terdapat 

dalam Panduan.  

0 0 0 35 35 

23. Tahap perencanaan PTK terdapat 

dalam Panduan. 

0 0 0 35 35 

24. Tahap pengamatan  PTK terdapat 

dalam Panduan.  

0 0 0 35 35 

25. Tahap tindakan  PTK terdapat dalam 

Panduan.  

0 0 0 35 35 

26. Tahap refleksi PTK terdapat dalam 

Panduan.  

0 0 0 35 35 

27. Panduan ini memuat lesson study dan 

PTK sekaligus. 

0 0 0 35 35 

28. Panduan ini sesuai digunakan untuk 

melaksanakan lesson study dan PTK 

sekaligus. 

0 0 0 35 35 

29. Lesson study berbasis PTK dapat 

untuk meningkatkan interaksi antar 

siswa. 

0 0 0 35 35 

30. Lesson study berbasis PTK dapat 

untuk meningkatkan interaksi siswa 
dengan guru. 

0 0 0 35 35 

31. Lesson study berbasis PTK dapat 

untuk meningkatkan interaksi siswa 

dengan media/alat/sumber belajar. 

0 0 3 32 35 

32. Lesson study berbasis PTK dapat 

untuk meningkatkan aktivitas siswa. 

0 0 0 35 35 

33. Lesson study berbasis PTK dapat 

untuk meningkatkan partisipasi siswa. 

0 0 5 30 35 

34. Lesson study berbasis PTK dapat 

untuk meningkatkan pemahaman 
siswa terhadap topik pelajaran.  

0 0 3 32 35 

35. Dalam lesson study berbasis PTK 

terjadi kegiatan guru saling 

0 0 0 35 35 
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mengobservasi 

36. Dalam lesson study berbasis PTK 

terjadi kegiatan guru saling 

membicarakan praktik mengajar 

0 0 0 35 35 

37. Dalam lesson study berbasis PTK 
terjadi kegiatan guru membuat 

gagasan bersama.  

0 0 5 30 35 

38. Dalam lesson study berbasis PTK 

terjadi kegiatan guru  saling 

mendorong satu sama lain. 

0 0 3 32 35 
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Lampiran 35. Hasil Identifikasi Masalah, Tindakan, dan Perumusan Judul Peserta Diklat Teknis Substantif 

PTK 

 
No. Identifikasi Masalah Identifikasi Tindakan Perumusan Judul PTK 

1. Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Bahasa Arab 

Model Mastery Learning 

(Belajar Tuntas) 

Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Arab 

pada Materi Perkenalan Diri (Ta‘Āruf  bi Al-Nafsi) melalui 

Penerapan  Model Mastery Learning (Belajar Tuntas) pada 

Siswa Kelas VII A  MTs Ma’arif  NU 01 Brebes Tahun 

Pelajaran  2017/2018 

2. Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Fikih 

Penerapan Strategi 

Belajar Model Pelatihan 

Tuntas 

Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fikih melalui 

Penerapan Strategi Belajar Model Pelatihan Tuntas pada 

Siswa Kelas VII MTs Negeri Gembong Semester Gasal 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

3. Hasil Belajar Mata Pelajaran 

TIK 

Model Problem Solving Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran TIK   

pada Jaringan Internet/Intranet  melalui Penerapan Model 

Problem Solving pada Siswa Kelas IX A MTs Negeri 2 

Kudus  Semester Gasal Tahun 2017 

4. Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Materi 

Laporan Peristiwa 

Model Belajar Tuntas 

(Mastery Learning) 

Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Materi Laporan Peristiwa Secara Lisan  melalui 

Penerapan  Model Belajar Tuntas (Mastery Learning) pada 

Siswa Kelas IX D MTs Al Fatah Banjarnegara  Semester 

Gasal Tahun 2017 
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5. Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Bahasa Inggris 

Model Belajar Tuntas 

(Mastery Learning) 

Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris melalui Penerapan Model Belajar Tuntas (Mastery 

Learning) pada Siswi Kelas IX A MTs  Al Utsmani Kajen 

Semester Gasal Tahun 2017 

6. Ketrampilan Menulis Teks 

Recount 

Model Pembelajaran 

Picture And Picture 

Peningkatan Ketrampilan Menulis Teks Recount dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Picture And Picture 

pada Siswa Kelas VIII A MTs Negeri 7 Gunungkidul 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 

7. Hasil Belajar Reading pada 

Pembelajaran Narrative Text 

Media Vocard Meningkatkan Hasil Belajar Reading pada Pembelajaran 

Narrative Text Menggunakan Media Vocard  Mata 

Pelajaran Bahasa Inggris pada Siswa Kelas VIII B MTsN 

Wonosobo  Semester Genap Tahun  2016 

8. Keterampilan Membaca Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning 

(CTL) Model Make A 

Match 

Meningkatkan Keterampilan Membaca melalui Penerapan 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Model Make A Match  pada Pembelajaran  Descriptive 

pada Kelas  VIII E MTs Ribatul Muta’allimin Pekalongan 

Semeseter Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018 

9. Kemampuan Menulis Teks 

Recount 

Ppp dengan Mind Map Ppp dengan Mind Map untuk Meningkatkan  

Kemampuan Menulis Teks Recount pada Siswa Kelas 8 A 

Semester Genap MTs Negeri Bener, Purworejo Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

10. Keaktifan Belajar dan Hasil 

Belajar 

Media Kartu Permainan Meningkatkan Keaktifan Belajar dan Hasil Belajar Siswa 

pada  Mata Pelajaran IPS  Kelas VIII  C MTs  Ma’arif 

Srumbung Kabupaten Magelang  menggunakan Media 

Kartu Permainan Tahun Pelajaran 2017/2018 
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11. Prestasi  Belajar Siswa Strategi Index Card 

Match 

Meningkatkan Prestasi  Belajar Siswa dengan Strategi 

Index Card Match pada Materi Sifat-Sifat Allah dan 

Pembagiannya  Mata Pelajaran  Aqidah Akhlak Siswa 

Kelas VII B Semester 1 Di MTs  Muhammadiyah 

Jumantono Kab.Karanganyar Tahun Pelajaran 2017 / 2018  

12. Motivasi Belajar Bahasa 

Indonesia 

Model Discovery 

Learning 

Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Indonesia dalam 

Materi Teks Cerita Fantasi melalui Penerapan Model 

Discovery Learning pada Siswa Kelas VII D MTs Negeri 

Kedu Semester Gasal Tahun 2017 

13. Kemampuan  Menulis Teks 

Deskripsi Sederhana dan 

Motivasi Belajar Siswa 

Cooperative Learning Meningkatkan Kemampuan  Menulis Teks Deskripsi 

Sederhana dan Motivasi Belajar Siswa melalui Penerapan 

Cooperative Learning bagi Siswa Kelas VII.3 MTs Negeri 

Sulang Kabupaten Rembang Semester 2 Tahun Pelajaran 

2017/2018  

14. Hasil Belajar SKI   

Materi Peran Tokoh dalam 

Perkembangan  Islam di 

Indonesia 

Model Make A Match Upaya Meningkatkan Hasil Belajar SKI   

Materi Peran Tokoh dalam Perkembangan  Islam di 

Indonesia melalui Model Make A Match pada Siswa Kelas 

IX F Semester Gasal MTs Negeri  Salatiga  

Tahun Pelajaran 2017/2018 

15. Hasil Belajar  Bahasa Inggris Model Make A Match Upaya Peningkatan Hasil Belajar  Bahasa Inggris pada 

Materi Ungkapan Menyuruh, Melarang dan Himbauan 

untuk Melakukan atau  Tidak Melakukan Sesuatu  melalui 

Penerapan Model Make A Match pada Siswa Kelas IX A  

Semester Gasal Tahun 2017 
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16. Motivasi Belajar Siswa pada 

Report Text 

Metode Pembelajaran 

Kooperatif Scramble 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Report 

Text melalui Metode Pembelajaran Kooperatif 

Scramble pada Siswa Kelas Ixb Mts Negeri 3 Kulon 

Progo  Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018 

17. Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam 

( SKI) pada Materi  Dinasti 

Abbasiyah 

Model Belajar Tuntas ( 

Mastery Learning ) 

Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam ( SKI ) pada Materi  Dinasti Abbasiyah 

Siswa Kelas VIII B MTsN  8 Bantul Semester Gasal 

Tahun Pelajaran 2017/2018 Melalui Model Belajar Tuntas 

( Mastery Learning ) 

18. Hasil Belajar Siswa Metode Pembelajaran 

Kooperatif Think Pair 

Share 

Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui  

Metode Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share Mapel 

Qur’an Hadits pada QS. Al Kautsar dan Al Maun tentang 

Kepedulian Sosial Kelas VIII B MTs Salafiyah Kalimas  

Tahun Pelajaran 2017/2018 

19. Keterampilan Membaca 

(Mahāratu Al-Qirā’ah) Bahasa 

Arab  

Model Pembelajaran 

Tutor Sebaya 

Model Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Peningkatan 

Keterampilan Membaca (Mahāratu Al-Qirā’ah) Bahasa 

Arab pada Siswa Kelas VIII MTs Ibnu Sina Yogyakarta 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

20. Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Matematika 

Model Belajar Tuntas 

(Mastery Learning) 

Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika 

melalui Penerapan Model Belajar Tuntas (Mastery 

Learning) pada Siswa Kelas VIIIB MTs NU 18 Salafiyah 

Semester Gasal Tahun 2017 

21. Motivasi dan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran SKI pada Materi 

Dinasty Abbasiyah 

Model  Mastery 

Learning 

Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Mata Pelajaran 

SKI pada Materi Dinasty Abbasiyah  melalui Penerapan 

Model  Mastery Learning Siswa Kelas VIII MTs Miftahul 
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Ulum Ngawen Semester Gasal Tahun 2017 

22. Hasil Belajar Siswa pada Surat Al 

Qori`Ah dan Az-Zalzalah 

Model Student Team-

Achievement Divisions 

(STAD) 

Penerapan Model Student Team-Achievement Divisions 

(STAD) dalam Mata Pelajaran Qur’an Hadits untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Surat Al Qori`Ah dan 

Az-Zalzalah pada Siswa Kelas IX.1 MTs Negeri 

Karangtengah Tahun Pelajaran 2017/2018 

23. Motivasi dan Prestasi Belajar 

PKn pada Siswa 

Metode Pembelajaran 

Kooperatif Model  

Group Investigation (GI 

Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar PKn pada 

Siswa Kelas VII-C Semester I Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Susukan Tahun 2017- / 2018 Melalui Metode 

Pembelajaran Kooperatif Model  Group Investigation (GI 

24. Kemampuan Menulis Berita Model Think Pair  And 

Share 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Berita  

 melalui Penerapan Model Think Pair  and Share  

Pada Siswa Kelas VIII-1 IMTs  Negeri Tanon  

Kabupaten Sragen   Semester I Tahun 2017 

25. Hasil Belajar Materi  Sistem 

Reproduksi 

Model Belajar Tuntas 

(Mastery Learning) 

Meningkatkan Hasil Belajar Materi  Sistem Reproduksi  

melalui Penerapan Model Belajar Tuntas (Mastery 

Learning) pada Siswa Kelas IX B Di MTs  Negeri Tambak  

Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018 

26. Hasil Belajar Bahasa Inggris Model Discovery 

Learning 

Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Inggris melalui 

Penerapan Model Discovery Learning untuk Pembelajaran 

Teks Interaksi Interpersonal Lisan dan Tulis pada Siswa 

Kelas VII E MTs N Model Babakan Lebaksiu Tegal 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

27. Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam ( 

Model Belajar Tuntas ( 

Mastery Learning ) 

Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam ( SKI ) pada Materi Dinasti Abbasiyah 
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SKI ) Siswa Kelas VIII MTs  Maulana Maghribi Semester Gasal 

Tahun 2017 melalui Model Belajar Tuntas ( Mastery 

Learning ) 

28. Hasil Belajar Mata Pelajaran 

IPS  Terpadu pada Pokok 

Bahasan Keragaman Bentuk 

Muka Bumi, Proses 

Pembentukan, dan Dampaknya 

Terhadap Kehidupan 

Model Problem Solving Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS  

Terpadu pada Pokok Bahasan Keragaman Bentuk Muka 

Bumi, Proses Pembentukan, dan Dampaknya Terhadap 

Kehidupan melalui Penerapan Model Problem Solving 

pada Siswa Kelas VII  C MTs Negeri Sukoharjo Semester 

Gasal Tahun 2017 

29. Keaktifan dan Hasil Belajar 

Siswa 

Model Make A Match 

dengan Bantuan TTS 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran Sistem Gerak pada Manusia Melalui 

Penerapan Model Make A Match dengan Bantuan TTS di 

Kelas VIII C MTs Muhammadiyah 01 Purbalingga 

Semester Gasal Tahun 2017 

30. Motivasi Belajar Siswa 

Mata Pelajaran Al Quran 

Hadits Materi Menerjemahkan 

Makna Hadits 

Model 

PembelajaranKooperatif 

(Cooperative Learning) 

dengan Strategi Index 

Card Match 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

(Cooperative Learning) dengan Strategi Index Card 

Match untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Mata Pelajaran Al Quran Hadits Materi 

Menerjemahkan Makna Hadits di Kelas VIII-B MTs 

Negeri Manyaran, Wonogiri, Semester II  Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

31. Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia pada Materi 

Teks Berita 

Model Mastery Learning Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia pada Materi Teks Berita melalui Penerapan 

Model Mastery Learning  pada Siswa Kelas VIII E 

MTs N 1 Yogyakarta Semester Ganjil Tahun 2017 
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32. Hasil Belajar Permainan Sepak 

Bola Mata Pelajaran 

Penjasorkes 

Model Belajar Tuntas 

(Mastery Learning) 

Meningkatkan  Hasil Belajar Permainan Sepak Bola 

Mata Pelajaran Penjasorkes melalui Penerapan Model 

Belajar Tuntas Mastery Learning) pada Siswa Kelas 

VIII MTs GUPPI  Ambal  Semester Gasal Tahun 

2017/2018 

33. Aktivitas Siswa Media Training 

Motivation 

Upaya Meningkatkan Aktivitas Siswa  dalam Mengikuti 

Layanan Informasi Bimbingan dan Konseling dengan 

Menggunakan Media Training Motivation  pada Siswa 

Kelas IX E MTs Negeri Nusawungu Kabupaten Cilacap 

Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018  

34. Prestasi dan Motivasi Siswa Model Pembelajaran 

Quantum Learning 

dengan Media Peta 

Konsep 

Upaya Peningkatan  Prestasi dan Motivasi  Siswa  

Menggunakan Model Pembelajaran Quantum Learning 

dengan Media Peta Konsep Kelas VIII A MTsN Wirosari 

Tahun Pelajaran 2017 / 2018  

35. Kemampuan Menulis Aksara  

Jawa   

Model Think Pair Share  

 

Upaya Peningkatan Kemampuan Menulis Aksara  Jawa  

dengan Penerapan Model Think Pair Share  pada Siswa 

Kelas VIII B MTs Al Islam Jamsaren Surakarta Semester 

Gasal Tahun 2016/2017 
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Lampiran 36. Keberterimaan Produk 
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Bapak Darwiyanto (scan dari modul) 
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Lampiran 37. Dokumentasi Foto 

 

 

Kegiatan do LSMGMP di SMPN 2 Bantul tanggal 6 September 

2014, tampak seorang observer sedang melakukan pengamatan. 

 

 

Guru model (Bapak Sunardi) sedang melaksanakan kegiatan do 

tanggal 6 September 2014. 
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Seorang observer sedang mengamati kelompok siswa yang sedang 

bekerja dalam kelompok. Observer ini adalah guru madrasah 

tsanawiyah. 

 

Siswa aktif bekerjasama dalam kelompok. 
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Siswa dalam kegiatan yang mengembangkan sikap teliti dan 

bekerjasama ketika pembelajaran. 

 

Peneliti ketika melakukan pengamatan pelaksanaan do di SMPN 2 

Bantul tanggal 6 September 2014 
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Peneliti bersama guru madrasah tsanawiyah sedang mengikuti 

kegiatan do di SMPN 2 Bantul. 

 

Pelaksanaan do yang sedang diamati oleg seorang observer (Ibu 

Lidia) dari SMPN 3 Bantul. 
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Persiapan presentasi oleh siswa, tampak mereka sedang 

merencanakan peran masing-masing. 

 

 

Presentasi oleh salah satu kelompok. 
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Siswa sedang antusias memperhatikan presentasi temannya. 

 

Kegiatan do didokumentasikan oleh pengurus lesson study. 
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Guru model bersama anggota kelompok yang sedang presentasi. 

 

 

Pelaksanaan refleksi dilakukan langsung setelah kegiatan do. 
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Kegiatan do yang diikuti sebagian besar oleh guru madrasah 

tsanawiyah. 

 

 

Bapak Gampang (Ketua Lesson Study Home Base Kecamatan 

Bantul) sedang mengikuti kegiatan do. 
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Moderator sedang memandu pelaksanaan kegatan do.  

 

 

Seorang peserta (guru madrasah) aktif memberikan tanggapan 

pelaksanaan do yang baru saja dilakukan. 
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Guru sedang mengecek ketelitian alat ukur panjang yang  tadi 

digunakan dalam pembelajaran. 

 

 

Guru model sedang memberikan tanggapan kepada peserta do. 
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Tanggapan salah seorang peserta yang juga seorang guru 

madrasah tsanawiyah. 

 

 

Pada pembelajaran lesson study berbasis madrasah, siswa belajar 

dengan senang dengan menggunakan alat permainan yang dibuat 

sendiri. 
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Observasi guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Pundong Bantul ketika di 

luar jam pelajaran. 

 

Guru model (Bapak Joko Prasetyo) pada lesson study berbasis 

PTK. 



501 

 

 

 

Perbaikan pola learning community berbasis PTK siklus I tahap 

perencanaan. 

 

 

Pelaksanaan tahap  pengamatan pada perbaikan pola learning 

community. 
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Peneliti bersama dengan Peserta Diklat PTK 

 
 

Peserta Diklat PTK sedang mengolah data sebagai bahan tahap refleksi. 
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Peneliti sedang melakukan wawancara terhadap  Kepala MTsN  

Pundong (Bapak Miftakhul Bahri). 

 

 

 
Peneliti melaksanakan diseminasi Panduan Lesson Study Berbasis PTK 

kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Bantul. 
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Peneliti mewawancarai Ibu Asih (Koordinator Lesson Study Berbasis  

Madrasah) di ruang guru MTsN Gondowulung Bantul. 

 

 

Peneliti mewawancara Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten 

Bantul (Bapak Samingan). 
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Salah seorang  Pengawas Madrasah  Tsanawiyah sedang menyampaikan 

tanggapan terhadap Lesson Study Berbasis Madrasah. 

 

Pengawas madrasah dan PAI  Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Bantul dan Kabupaten Gunungkidul sedang menerima sosialisasi 

tentang lesson study berbasis PTK di Aula Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Bantul tanggal 27 April 2018. 
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