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ENHANCING STUDENTS ACTIVITY USING PAIKEM IN A
INSTRUCTIONAL DESIGN COURSE TROUGHT LESSON STUDY
Nurwidodo, Lise Chamisijatin
Universitas Muhammadiyah Malang
e-mail: nurwidodo88@yahoo.com

ABSTRAK
Biology Education Studies program (Prodi Biology) JPMIPA FKIP UMM, has a
goal of producing a professional prospective biology teachers. Supporting that goal,
students obtain college planning and teaching and learning strategies. Professional
teachers are who have mastered the characteristics of teaching materials and teaching
strategies. Course teaching and learning strategies equip students to be able to plan
and implement learning by as much as you. The problems found in the lecture for this
is the level of student learning activities are still low. There are various strategies and
innovative learning methods that need to be mastered mahsiswa prospective teachers.
The purpose of writing this paper is to describe the results of the implementation of
lesson study to improve student learning activities Prodi fourth semester of biology
education by implementing innovative learning in the lecture planning and teaching
and learning strategies.
Lesson Study has been conducted on matakuiah planning and teaching and
learning strategies in the second semester of 2010/2011. Its activities include the plan,
do and see, take place within 4 (four) cycles. In the activity plan, the faculty makes
learning implementation plan (RPP) in person, is discussed together with the
lecturers. In DO activities students carry out the learning process and are observed by
some lecturers. See on the activities, carried reflections on the learning that has been
carried out led by a moderator.
Data on the findings of the learning activities of students after analysis showed
that there is increased activity of students in the lecture from cycle to cycle. With LS
They are conditioned to learn sincerely and responsibly. It can be concluded that the
LS can enhance the learning activities of students in the lecture and LS can be a
means of application of innovative learning.
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Learning activities, innovative learning, Lesson Study
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A. PENDAHULUAN
Program Studi Pendidikan Biologi (Prodi Biologi) adalah salah satu dari program studi
yang ada di lingkungan JPMIPA FKIP UMM. Prodi Biologi dalam menyelenggarakan
pendidikan memiliki tujuan diantaranya adalah menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang
profesional, beriman, dan kompetitif yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat pendidikan

dan industry. Mendukung perwujudan tujuan tersebut maka mahasiswa diberi kesempatan
menempuh beberapa mata kuliah yang mendukung kemampuan untuk menjadi calon guru
profesional diantaranya perencanaan strategi belajar mengajar, belajar dan pembelajaran, serta
mata kulaih lain yang terkait. Indikator bahwa calon guru profesional yang dimiliki mahasiswa
adalah dikuasainya konsep, prinsip dan ketrampilan tentang strategi pembelajaran yang inovatif.
Sarjana pendidikan biologi yang professional mengandung arti sebagai calon guru
profesional. Calon guru professional mensyaratkan sejumlah kompetensi sebagaimana yang
berlaku pada guru professional. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi
profesi, kompetensi pribadi dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogi menyatakan bahwa
guru harus menguasai materi ajar dan mengemasnya dalam pembelajaran sesuai dengan
perkembangan peserta didik (disebut juga mampu menyelenggarakan pembelajaran yang
mendidik). Memenuhi kompetensi pedagogi ini maka calon guru dipersiapkan untuk menguasai
persiapan dan strategi belajar mengajar. Berbagai strategi pembelajaran dirasakan perlu dikuasai
mahasiswa agar mahasiswa dapat menerapkan pembelajaran inovatif jika kelak sudah bertugas
sebagai guru yang sesungguhnya.
Aktivitas belajar pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 8 kelompok.
Pengelompokan tersebut didasarkan pada pendapat Paul D. Dierich (Oemar Hamalik, 2001),
yaitu (1) kegiatan-kegiatan Visual, (2) Kegiatan-kegiatan Lisan (oral), (3) kegiatan-kegiatan
Mendengarkan, (4) Kegiatan-kegiatan Menulis, (5) Kegiatan-kegiatan Menggambar, (6)
kegiatan-kegiatan Metrik, (7) Kegiatan-kegiatan Mental, dan (8) Kegiatan-kegiatan Emosional.
Dalam lesson study ini, ada 3 aspek aktivitas siswa yang diamati yakni motivasi, keaktifan dan
kerja sama.
Aktivitas belajar menunjukkan terjadinya proses belajar. Menurut Piaget, proses belajar
siswa untuk membentuk kemampuannya atau kompetensinya dimulai dari schemata sampai
dengan terjadinya equilibrasi. Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya siswa
beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan.
Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk mengidentifikasikan rangsangan yang
datang, dan terus berkembang. Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap
mempertahankan konsep awalnya, hanya menambah atau merinci. Akomodasi adalah proses
pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Equilibrasi adalah
keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan

pengalaman luar dengan struktur dalamya (skemata). Proses perkembangan intelek siswa
berjalan dari disequilibrium menuju equilibrium melalui asimilasi dan akomodasi.
Proses belajar bermakna berarti informasi baru diasimilasikan dalam struktur pengertian
lamanya. Belajar menghafal hanya perlu bila siswa mendapatkan fenomena atau informasi yang
sama sekali baru dan belum ada hubungannya dalam struktur pengertian lamanya. Pengetahuan
siswa selalu diperbarui diupdate dikonstruksikan terus-menerus. Jelaslah bahwa teori belajar
bermakna bersifat konstruktif karena menekankan proses asimilasi dan akomodasi fenomena,
pengalaman, dan fakta baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dimiliki siswa
sebelumnya.
Karena belajar itu merupakan aktivitas yang berproses, sudah tentu didalamnya terjadi
perubahan-perubahan yang bertahap. Perubahan-perubahan tersebut timbul melalui tahap-tahap
yang antara satu dengan lainnya bertalian secara berurutan dan fungsional. Menurut Burner,
salah seorang penentang teori S-R Bond yang terbilang vokal (Barlow, 1985), dalam proses
pembelajaran siswa menempuh tiga episode/ tahap, yaitu: 1) tahap informasi (tahap penerimaan
materi); 2) tahap transformasi (tahap pengubahan materi); 3) tahap evaluasi (tahap penialain
meteri).
Dalam tahap informasi, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah
keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Di antara informasi yang diperoleh itu ada
yang sama sekali baru dan berdiri sendiri, ada pula yang berfungsi menambah, memperhalus, dan
memperdalam pengeahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Dalam tahap transformasi, informasi
yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah, atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak
atau konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas.
Bagi siswa pemula, tahap ini akan berlangsung sulit apabila tidak disertai dengan bimbingan
anda selaku guru yang diharapkan kompeten dalam mentransfer strategi kognitif yang tepat
untuk melakukan pembelajaran tertentu. Dalam tahap evaluasi, seorang siswa menilai sendiri
sampai sejauh mana informasi yang telah ditransfornasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk
memahami gejala atau memecahkan masalah yang dihadapi. Tak ada penjelasan rinci mengenai
cara evaluasi ini, tetapi agaknya analog dengan peristiwa retrieval untuk merespons lingkungan
yang sedang dihadapi.
Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa dalam
mengikuti perkuliahan perencanaan dan strategi belajar megajar belum optimal. Keterlibatan

mahasiswa dalam proses pembelajaran masih terbatas sebagai penerima informasi. Dari delapan
jenis aktivitas belajar dalam kategori Paul D Dietrich, maka yang mucul sangat sering barulah
pada dua aspek aktivitas saja, yaitu mendengar dan menulis. Sementara itu ke enam aspek yang
lainnya masih terabaikan. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan aktivitas
belajar mahasiswa supaya hasil belajarnya menjadi efektif. Peningkatan aktivitas belajar ini
dimungkinkan dengan diterapkannya metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan
dan inovatif (PAIKEM).
Matakuliah Perencanaan dan Strategi Belajar Mengajar adalah salah satu maka kuliah yang
mendukung pada pencapaian tujuan prodi biologi. Mata Kuliah tersebut memiliki

Standar

kompetensi dan 8 (delapan) kompetensi dasar yang menjadi acuan target. Standar kompetensinya
yaitu Mengaplikasikan prinsip-prinsip strategi pembelajaran dalam pembelajaran biologi dan
penelitian berbasis strategi pembelajaran. Kompetensi Dasarnya yang pertama yaitu memahami
konsep dasar strategi pembelajaran efektif, dengan Indikator sebagai berikut 1. Menjelaskan
pengertian strategi pembelajaran, 2. Membedakan model, pendekatan, strategi, metode, dan
teknik pembelajaran, 3. Mencari hubungan antar komponen strategi pembelajaran, 4,
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran dan 5. Mengklasifikasikan
strategi pembelajaran dan 6. Menjelaskan prinsip strategi pembelajaran efektif
Kompetensi dasar yang kedua yaitu Menganalis penerapan teori-teori belajar dalam
pembelajaran. Indikatornya adalah : 1. Mendikripsikan prinsip-prinsip belajar dalam pencapaian
tujuan pembelajaran; 2. Menganalisis penerapan teori-teori belajar dalam pembelajaran yang
sesuai dengan bidang studi, 3. Membandingkan paradigma behaviorisme dan konstruktivisme
dalam pembelajaran, Kompetensi dasar yang ketiga adalah memilih pendekatan pembelajaran
yang sesuai mata pelajaran Biologi. Indikatornya adalah: 1. Menjelaskan pengertian pendekatan
pembelajaran, 2. Mengidentifikasi macam-macam pendekatan pembelajaran, 3. Menganalisis
pendekatan pembelajaran efektif, 4. Memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan mata
pelajaran Biologi. Kompetensi dasar yang keempat adalah memilih model pembelajaran yang
sesuai mata pelajaran Biologi. Indikatornya meliputi: 1. Menjelaskan pengertian model
pembelajaran, 2. Mengidentifikasi macam-macam model pembelajaran, 3. Menganalisis model
pembelajaran efektif, 4. Memilih model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran
Biologi.

Kompetensi dasar yang kelima adalah mengaplikasikan strategi dalam pembelajaran yang
efektif, dengan indicator : 1. Menyebutkan ciri-ciri strategi pembelajaran langsung (direct
instruction), 2. Mendeskripsikan strategi pembelajaran langsung (direct instruction), 3.
Menganalisis langkah-langkah strategi pembelajaran langsung (direct instruction), 4.
Mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran langsung (direct instruction).
Kompetensi dasar yang ke enam adalah memilih dan menetapkan metode dan teknik
pembelajaran sesuai mata pelajaran Biologi. Indkatornya adalah: 1. Menjelaskan pengertian
metode pembelajaran, 2. Menentukan teknik dari metode tertentu, 3. Menjelaskan faktor-faktor
dalam menentukan metode pembelajaran, 4. Mencari hubungan antara metode dan prinsip
pembelajaran, 5. Menentukan langkah-langkah metode pembelajaran, 6.Menjelaskan kelebihan
dan kekurangan metode pembelajaran, dan 6. Menerapkan penggunaan metode dalam mencapai
kompetensi tertentu. Kompetensi dasar yang ke tujuh ialah mengaplikasikan model, pendekatan,
strategi, metode dan teknik dalam pembelajaran. Inikatornya adalah : 1. Menjelaskan konsep
dasar PAKEM, 2. Mengidentifikasi karekteristik PAKEM, 3. Menerapkan PAKEM. Dengan
kompetensi dasar yang ke tujuh ini maka secara keseluruhan Matakuliah ini berpotensi dapat
membantu mengatasi kesulitan mahasiswa dalam mengkaji dan menerapkan pembelajaran
inovatif.
Hasil belajar akan lebih bermakna jika pada saat belajar diikuti dengan sikap dan
motivasi yang kuat, belajar dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Agar sikap,
motivasi, kesungguhan belajar dan tanggung jawab dapat terjaga maka iklim belajar yang
mengarah perlu di ciptakan. Lesson Study (LS) adalah model pembinaan (pelatihan) profesi
pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan
prinsip-prinsip kolegialitas yang saling membantu dan mutual learning untuk membangun
komunitas belajar. Tahap pelaksanaan lesson study meliputi perencanaan (plan), pelaksanaan
(do) dan refleksi (see). Kegiatan lesson study dilakukan oleh sekelompok dosen. Lesson study
bisa juga dibelajarkan pada mahasiswa sebagai calon guru, karena pada dasarnya lesson study
dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan
keprofesionalan guru secara bertahap. Kegiatan lesson study dalam pembelajaran, selain sebagai
upaya mengaktifkan mahasiswa, juga berdampak pada dosen dapat melakukan review terhadap
kinerjanya. Melalui lesson study dengan Plan, Do, See, memungkinkan pengembangan
kemampuan akademik mahasiswa yang sungguh-sungguh dan menumbuhkan sikap lebih

berhati-hati dan bertanggung jawab dalam belajar karena dengan lesson study akan diobservasi
dan direfleksi baik oleh mahasiswa observer maupun oleh dosen observer. Berdasarkan wawasan
tersebut maka perlu diketahui aktivitas belajar mahasiswa dan penerapan metode pembelajaran
inovatif dalam perkuliahan strategi belajar mengajar. Dengan demikian maka menjadi tujuan
dari penulisan makalah adalah mendeskripsikan hasil implementasi lesson study dalam
meningkatkan aktivitas mahasiswa prodi pendidikan biologi semester VI dan menerapkan
pembelajaran inovatif dalam perkuliahan strategi belajar mengajar.

B. METODE
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan aktivitas mahasiswa prodi
Pendidikan Biologi sesester IV dan implementasi pembelajaran inovatif dalam perkuliahan
perencanaan dan strategi belajar mengajar maka pembelajaran dilaksanakan dengan Lesson Study
dengan tiga tahapan plan, do dan see. Ketiga tahapan tersebut dilaksanakan dalam 4 (empat) kali
siklus perkuliahan LS. Keaktifan belajar mahasiswa dan penerapan pembelajaran inovatif ini
menjadi focus dalam pelaksanaan pembelajaran perencanaan dan strategi belajar mengajar yang
dikelola melalui Lesson Study dua lapis.
Untuk mendapatkan bukti-bukti empirik terhadap focus kajian tersebut maka subyek yang
dikaji sebagai sumber data adalah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan LS untuk
matakuliah microteaching. Dosen yang terlibat adalah Dra. Lise Chamisijatin, M.Pd. dan Drs.
Nurwidodo, M.Kes. Lesson study pada matakuliah Stretegi Belajar Mengajar dirancang dalam 4
siklus atau putaran. Setiap putaran dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu : (1) perencanaan
(plan) dalam menyusun teaching plan dan teaching materials, (2) melakukan perkuliahan
berdasarkan SAP yang telah disusun (do) dan diobservasi oleh anggota tim Lesson Study dan
observer lain, serta (3) melakukan diskusi refleksi berdasarkan hasil observasi (see).
Pada tahapan plan, dilakukan pengkajian secara bersama sama terhadap teaching plan
dan teaching material yang telah direncanakan yang meliputi silabus matakuliah, materi yang
akan diajarkan, dosen model yang akan berperan, lembar kegiatan mahasiswa dan instrumen
evaluasi yang diperlukan. Hasil pengkajian digunakan untuk perbaikan yang diperlukan terhadap
rancangan pembelajaran yang disusun.
Pada tahapan pelaksanaan (do) dosen model melaksanakan pembelajaran sesuai
dengan rencana pembelajaran yang sudah mendapatkan pengkajian secara bersama dan

perbaikan (revisi) sesuai dengan saran dan masukan. Sementara itu tim matakuliah bertindak
sebagai observer (selain dosen model). Dalam melaksanakan observasi pelaksanaan
pembelajaran, juga diundang dosen diluar kelompok matakuliah SBM untuk ikut melakukan
observasi pembelajaran. Observasi didasarkan pada lembar observasi terstándar yang sudah
disiapkan. Observasi ditujukan terhadap aktivitas belajar mahasiswa selama perkuliahan baik
yang

positif

maupun

negatif.

Untuk

memperkuat

hasil

observasi

juga

dilakukan

pendokumentasian melalui rekaman foto dan video (audio-visual). Dokumentasi ini dilakukan
terhadap perilaku dan kejadian yang umum maupun khusus selama proses pembelajaran dan
berharga sebagai bukti authentik kejadian selama pembelajaran untuk memperkuat kegiatan
refleksi..
Tahapan Refleksi (see). Kegiatan refleksi dilakukan segera setelah pembelajaran selesai.
Kegiatan ini diikuti seluruh observer dan dosen model dan dipimpin oleh seorang moderator
serta dibantu seorang sekretaris. Pada kegiatan ini dilakukan diskusi terhadap peristiwa yang
muncul dalam pembelajaran baik secara umum maupun khusus, positip maupun negatif namun
bukan untuk memvonis dosen model. Aktivitas belajar siswa yang menjadi perhatian utama.
Langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah moderator memperkenalkan masing-masing
hadirin yang mengikuti kegiatan refleksi dengan perannya masing masing, kemudian dosen
model diminta menyampaikan terlebih dahulu persepsinya terhadap pembelajaran yang baru
saja berlangsung. Berikutnya seluruh observer diminta menyampaikan hasil observasinya secara
berurutan. Setelah semua observer menyampaikan komentarnya, maka langkah berikutnya
adalah dosen model diminta memberikan tanggapan atas komentar observer. Semangat yang
dibangun adalah untuk meningkatkan kinerja pembelajaran sebagaimana fokus masalah yang
sudah direncanakan, bukan pada mencari kelemahan dosen model. Hasil refleksi ini kemudian
digunakan untuk input bagi penyusunan perencanaan pembelajaran berikutnya.
Adapun rancangan pelaksanaan LS yang memuat kapan dilaksanakan, siapa yang
menjadi dosen model dan observer untuk setiap plan, open lesson dan see dapat disimak pada
table 1 dan 2 berikut ini :

Tabel 1.
Rencana Kegiatan Lesson Study Selama Satu Semester

MATAKULIAH PERSIAPAN DAN STRATEGI BELAJAR MENGAJAR

Siklus
ke

Materi
perkuliaha
n

Hari dan
Tanggal

1.

Model
Pembelajara
n

Jum’at
5- 3- 2011

2.

3.

Strategi
Pembelajara
n

Metode
Pembelajara
n

Kegiatan
(rencana, tatap
muka,
observasi,
refleksi)
Open Plan

Jum’at
15- 3- 2011

Do (Open Lesson)

Jum’at
15- 3- 2011

See

Jum’at
12- 4- 2011

Open Plan

Jum’at
13- 4- 2011

Do (Open Lesson)

Jum’at
13- 4- 2011
Jum’at
26-5-2011

See

Jum’at
27-5-2011
Jum’at

Open Plan
Do (Open Lesson)
See

Petugas
penyusun
perangkat
kuliah

Dosen
model

Dra. Lise
Chamisijatin,
MPd

Pimpinan
diskusi

Dra. Lise
Chamisijatin,
MPd
Dra. Lise
Chamisijatin,
MPd

Keterang
An

R: GKB MT
Observer :
1. Sri W
2. Tedy
3. Roimil
4. Ponco W

Drs.
Nurwidodo,
M.Kes.
Drs.
Nurwidodo,
M.Kes

Dra. Lise
Chamisijatin,
MPd
Drs.
Nurwidodo
MKes

Drs. A. Tedy,
MPd

Dra. Tathit MA
L, MHum
Dra. Lise
Chamisijatin,
MPd

Drs. A.Tedy,
MPd
Drs.

R: GKB MT
Observer :
1. Sri W
2. Tedy
3. Roimil
4. Ponco W

R: GKB MT
Observer :
1. Sri W
2. Tedy
3. Roimil
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Teknik dan instrumentasi pengumpulan data. Data yang dikumpulkan
meliputi data tentang keaktifan belajar mahasiswa dalam perkuliahan, utamanya pada
tiga aspek yaitu motivasi, keaktifan dan kerjasama. Indikator-indikator yang
digunakan dalam penskoran masing-masing aspek tersebut adalah: A. Untuk aspek
motivasi, meliputi : 1. Semangat dan ketertarikan mengikuti pembelajaran, 2.
Memperhatikan penjelasan dosen dari awal sampai akhir pembelajaran, 3. Antusiasme
yang tinggi, 4. Tidak mengobrol dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu
proses pembelajaran; B.Untuk aspek keaktifan, indikatornya meliputi : 1. Berani
bertanya, 2. Berani mengemukakan pendapat, 3. Berani menjawab pertanyaan, 4.
Berani maju ke depan kelas tanpa disuruh oleh dosen; C. Untuk aspek kerjasama,
indikatornya adalah: 1. Bersedia membantu teman selama kegiatan pembelajaran, 2.
Menghargai pendapat dan penjelasan teman, 3. Tidak mengganggu teman saat
pembelajaran, dan 4. Tanggung jawab terhadap tugas kelompok.
Dalam mendiskripsikan proses perkuliahan, teknik analisis data menggunakan
analisis isi hasil observasi pada kegiatan do dan see yang dilaksanakan. Pada analisis
isi ini maka dilakukan pengumpulan informasi, reduksi, verifikasi dan kesimpulan
hasil. Untuk mendiskripsikan peningkatan motivasi, aktivitas dan kerjasama
mahasiswa dalam perkuliahan digunakana analisis data secara deskriptif dengan
menghitung persentase keaktifan selama perkuliahan berlangsung.

C. HASIL dan PEMBAHASAN
Deskripsi pelaksanaan plan, do dan see untuk setiap materi yang digunakan
dalam open lesson
1. Perencanaan
Dosen model yaitu ibu Dra. Lise Chamisijatin, M.Pd., menyusun perangkat
pembelajaran yang meliputi syllabus, rencana pembelajaran (RPP), garis besar materi
perkuliahan, metode dan media yang diperlukan untuk pelaksanaan (do) siklus I
(materi Model Pembelajaran). RPP ini disampaikan secara terbuka satu hari sebelum
pelaksanaan open class untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran dari semua
dosen dalam kelompok matakuliah PSBM. Dalam pembahasan RPP ini, dosen model
mendapatkan masukan dan bebeapa catatan untukperbaikan. Langkah seperti itu

dilakukan untuk penyusunan dan pembahasan secara terbuka terhadap rencana
pembelajaran untuk siklus II (Strategi Pembelajaran) yang diperankan oleh Drs.
Nurwidodo, M.Kes., siklus III (Metode Pembelajaran) yang diperankan kembali oleh
Dra. Lise Chamisijatin, MPd., dan siklus IV (Menerapkan strategi pembelajaran
efektif) yang diperankan oleh Drs. Nurwidodo, M.Kes. Dalam menyiapkan dan
melakukan pembahasan secara terbuka tersebut, perhatian juga difokuskan pada
aktivitas belajar mahasiswa dan penerapan pembelajaran inovatif.

2. Pelaksanaan
Siklus (putaran) I dosen model melaksanakan pembelajaran (do) dengan
meminta 2

kelompok mahasiswa mempresentasikan rekaman vidio tentang

pembelajaran di SMA. Vidio ini bercarita tentang praktek pembelajaran yang
dilakukan oleh beberapa guru biologi di suatu SMA, perekan dan pengedit video
adalah mahasiswa yang bersangkuta. Dosen bersama mahasiswa melakukan
pembahasan strategi pembelajaran yang telah dipresentasikan mahasiswa. Hal yang
dibahas utamanya pada strategi yang biasa digunakan dalam pembelajaran biologi di
lapang berdasarkan dari testimoni guru biologi di SMA yang bersangkutan. Dengan
tayangan ini maka pengkajian strategi pembelajaran dilakukan dengan fakta yang
menarik perhatian.
Untuk langkah pembelajaran berikutnya, dosen model menggunakan metode
JIGSAW. Dengan metode ini maka mahasiswa berdiskusi pada kelompok ahli untuk
mendiskusikan ciri-ciri strategi pembelajaran sesuai dengan yang ditugaskan. (Ahli 1:
strategi pembelajaran langsung, 2: strategi pembelajaran tidak langsung, 3: strategi
interaktif, 4: strategi eksperiental, 5: strategi mandiri). Mahasiswa bediskusi kembali
pada kelompok asal (Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang dari ahli yang
berbeda). Pada diskusi ini kelompok diminta menemukan perbedaan dari ke lima
strategi pembelajaran. Hasil diskusi ditulis di kertas plano. Kelompok saling melihat
hasil pekerjaan kelompok lain dengan cara berkeliling. Mendiskusikan kembali
tentang ciri dan perbedaan strategi pembelajaran setelah melihat pekerjaan kelompok
lain. Kemudian Salah satu kelompok mempresetansikan hasil diskusinya, kelompok

lain menanggapi. Dosen memberikan penguatan dan diberi kesempatan mahasiswa
untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas
Pada siklus II dosen model diperankan oleh Drs. Nurwidodo, M.Kes. Dosen
model melaksanakan pembelajaran (do) dengan gabungan antara JIGSAW dengan
Two Stay Two Stray. Kompetensi dasar yang dikaji adalah model model
pembelajaran. Langkah yang ditempuh sesuai dengan yang ada dalam prosedur
JIGSAW, kemudian di akhir pertemuan ketika kelompok diminta mempresentasikan
hasil diskusinya, maka langkah pembelajarannya menggunakan prosedur TSTS (two
stay, two stray). Sesuai dengan metode TSTS, maka setiap kelompok dibagi dua.
Anggota kelompok I bertugas menjadi tamu untuk menanyakan segala sesuatu yang
dijumpai ketika berkunjung di kelompok lain. Anggota kelompok kedua bertugas
menjadi tuan rumah yang harus siap menjawab semua pertanyaan yang berasal dari
tamu kelompok lain.
Pada siklus III dosen model yang bertugas adalah ibu Dra. Lise Chamisijatin,
MPd. Dosen model melaksanakan pembelajaran dengan model JIGSAW. Kompetensi
yang dikembangkan adalah metode pembelajaran. Pada akhir pertemuan, dosen model
meminta mahasiswa untuk menyiapkan pambelajaran yang akan datang.
Sedangkan pada siklus IV dosen model yang bertugas adalah Drs. Nurwidodo,
M.Kes. Pada siklus IV ini kompetensi dasar yang dikaji adalah mahasiswa dapat
mengaplikasikan permasalahan pembelajaran dalam penelitian. Metode y6ang
digunakan adalah gabungan antara JIGSAW dan TSTS. Langkah langkah yang
ditempuh adalah sebagai berikut. Mahasiswa berdiskusi pada kelompok ahli untuk
mendiskusikan ciri-ciri komponen penelitian pembelajaran yang sesuai dengan yang
ditugaskan. (Ahli 1: Peran dan tugas guru masa depan, 2. Identifikasi mendasar
masalah Pembelajaran, 3: Perumusan Masalah Pembelajaran Kontekstual, 4: Latar
Belakang Masalah dalam PTK, 5: Identifikasi metode dalam penelitian pembelajaran
PTK). Mahasiswa bediskusi kembali pada kelompok asal (Masing-masing kelompok
terdiri dari 5 orang dari ahli yang berbeda). Pada diskusi ini kelompok diminta
mensintesis kembali terhadap Identifikasi Masalah Pembelajaran, Identifikasi masalah
dalam penelitian berbasis Strategi Pembelajaran, Perumusan Masalah Pembelajaran
dalam Penelitian PTK, Perumusan tujuan dalam penelitian pembelajaran PTK, dan

Perumusan metode dalam penelitian pembelajaran PTK. Hasil diskusi ditulis di kertas
plano.
Pada tengah pertemuan terakhir dosen meminta kelompok saling melihat hasil
pekerjaan kelompok lain dengan cara sebagai berikut : Dua orang dalam kelompok
tinggal dan siap untuk menjawab pertanyaan tamu. Tiga orang bertamu dan siap
mengajukan pertanyaan kepada penerima tamu. Mendiskusikan kembali tentang
Identifikasi Masalah Pembelajaran, Identifikasi masalah dalam penelitian berbasis
Strategi Pembelajaran, Perumusan Masalah Pembelajaran dalam Penelitian PTK,
Perumusan tujuan dalam penelitian pembelajaran PTK, dan Perumusan metode dalam
penelitian pembelajaran PTK setelah melihat pekerjaan kelompok lain. Mahasiswa
menyimak informasi tentang penelitian pembelajaran (menekankan pada bagaimana
menemukan atau mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah penelitian
tindakan kelas) yang disampaikan oleh dosen dan memanfaatkan kesempatan untuk
menanyakan hal-hal yang belum jelas.

3. Refleksi
Refleksi pada siklus I, II, III dan IV dilakukan untuk mendiskusikan proses
pembelajaran yang telah berlangsung dan mengupayakan peningkatan kualitas untuk
siklus berikutnya sesuai dengan fokus masalah yang diangkat dalam lesson study
matakuliah PSBM. Proses pelaksanaan refleksi mengikuti pedoman standart yang
diberikan oleh Dirjen Dikti. Dipimpin oleh seorang moderator dan dibantu oleh
sekretaris sidang. Dosen atau guru model diberi kesempatan terlebih dahulu untuk
menyampaikan persepsinya selama proses pembelajaran, kemudian observer diminta
menyampaikan hasil observasinya, dan dosen model diminta memberikan tanggapan
kembali terhadap komentar yang diberikan oleh observer. Dalam refleksi ini dibahas
dan dikaji ulang tentang pencapaian target pembelajaran sebagaimana yang menjadi
focus dalam pelaksanaan lesson study pada matakuliah Persiapan dan Strategi
Pembelajaran. Dalam refleksi siklus I, tingkat kerjasama antar mahasiswa dalam
menyelesaikan tugas perkuliahan belum meonjol. Kemudian keaktifan mahasiswa
masih bersifat sporadis. Karakteistik ini menjadi masukan untuk perbaikan siklus
berikutnya.

4. Data Aktivitas Belajar Mahasiswa dan Pembahasannya.
Data keaktifan mahasiswa dalam perkuliahann diperoleh sejak siklus I ketika
dilangsungkan perkuliahan pada tanggal 13 Mei 2011. Hasil identifikasi terhadap
motivasi mahasiswa menunjukkan bahwa ada 14 mahasiswa yang motivasinya sangat
tinggi, 15 mahasiswa motivasinya rendah dan 10 mahasiswa motivasinya biasa
(sedang). Hasil identifikasi terhadap aktivitas mahasiswa menunjukkan bahwa 14
orang sangat aktif, 15 orang tidak aktif dan 10 keaktifannya sedang.
Tabel 1. Frekuensi dan Prosentase Motivasi Siklus I
Indikator Motivasi

FREKUENSI

PROSENTASE (%)

Perhatian terus menerus

12

60

Antusias

17

70

Tidak Mengobrol dengan Teman

20

75

Tabel 2. Frekuensi dan Prosentase Keaktifan Siklus I
Indikator Keaktifan

FREKUENSI

PROSENTASE (%)

Bertanya

9

25

Berpendapat

7

22

Menjawab pertanyaan

10

27

Maju ke depan kelas

15

30

Tabel 3. Frekuensi dan Prosentase Kerjasama Siklus I
Indikator Kerjasama

FREKUENSI

PROSENTASE (%)

Bersedia membantu teman

13

65

Menghargai pendapat teman

11

62

Tidak mengganggu teman

25

70

Tanggungjawab terhadap tugas

15

30

Pada siklus II pembelajaran SBM dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2011
dengan membahas model pembelajaran. Data tentang motivasi, keaktifan dan

kerjasama di siklus II ini mengalami peningkatan sebagaimana dapat ditunujakkan
oleh table berikut ini.

Tabel 4. Frekuensi dan Prosentase Motivasi Siklus II
Indikator Motivasi

FREKUENSI

PROSENTASE (%)

Perhatian terus menerus

23

75

Antusias

21

70

Tidak Mengobrol dengan Teman

30

85

Tabel 5. Frekuensi dan Prosentase Keaktifan Siklus II
Indikator Keaktifan

FREKUENSI

PROSENTASE (%)

Bertanya

13

25

Berpendapat

11

22

Menjawab pertanyaan

10

15

Maju ke depan kelas

5

10

Tabel 6. Frekuensi dan Prosentase Kerjasama Siklus II
Indikator Kerjasama

FREKUENSI

PROSENTASE (%)

Bersedia membantu teman

15

68

Menghargai pendapat teman

15

65

Tidak mengganggu teman

27

74

Tanggungjawab terhadap tugas

19

33

Pada siklus III pembelajaran SBM yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni
2011 menunjukan hasil sebagaimana dalam table di bawah ini.

Tabel 7. Frekuensi dan Prosentase Motivasi Siklus III
Indikator Motivasi

FREKUENSI

PROSENTASE (%)

Perhatian terus menerus

23

75

Antusias

21

70

Tidak Mengobrol dengan Teman

30

85

Tabel 8. Frekuensi dan Prosentase Keaktifan Siklus III
Indikator Keaktifan

FREKUENSI

PROSENTASE (%)

Bertanya

20

20

Berpendapat

15

15

Menjawab pertanyaan

15

15

Maju ke depan kelas

10

20

Tabel 9. Frekuensi dan Prosentase Kerjasama Siklus III
Indikator Kerjasama

FREKUENSI

PROSENTASE (%)

Bersedia membantu teman

20

69

Menghargai pendapat teman

19

66

Tidak mengganggu teman

29

74

Tanggungjawab terhadap tugas

21

35

Sedangkan pada siklus ke IV hasil pengumpulan data motivasi, keaktifan dan
kerjasama mahasiswa adalah sebagai berikut :
Tabel 10. Frekuensi dan Prosentase Motivasi Siklus IV
Indikator Motivasi

FREKUENSI

PROSENTASE (%)

Perhatian terus menerus

23

75

Antusias

21

70

Tidak Mengobrol dengan Teman

30

85

Tabel 11. Frekuensi dan Prosentase Keaktifan Siklus IV
Indikator Keaktifan

FREKUENSI

PROSENTASE (%)

Bertanya

23

65

Berpendapat

21

62

Menjawab pertanyaan

20

65

Maju ke depan kelas

15

30

Tabel 12. Frekuensi dan Prosentase Kerjasama Siklus IV
Indikator Kerjasama

FREKUENSI

PROSENTASE (%)

Bersedia membantu teman

25

68

Menghargai pendapat teman

25

65

Tidak mengganggu teman

31

74

Tanggungjawab terhadap tugas

26

69

Dar tabulasi hasil pengumpulan data dan analisisnya menunjukkan bahwa
motivasi belajar, keaktifan belajar dan kerjasama dalam perkuliahan Strategi Belajar
Mengajar dari siklus I ke siklus II ke siklus III dan siklus IV terjadi peningkatan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
Dari pelaksanaan Lesson Study pada matakuliah Perencanaan dan Strategi
Belaja Mengajar di Program Studi Pendidikan Biologi JPMIPA FKIP UMM dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Lessson Study dapat meningkatkan motivasi, aktivitas dan kerjasama mahasiswa
dalam melaksanakan tugas perkuliahan sebagai input utama untuk menguasai dan
mempraktekkan pembelajaran inovatif dalam rangka menyiapkan calon guru
profesional.
2. Lesson Study dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membelajarkan
pembelajaran inovatif, sebagai tuntutan lulusan yaitu menjadi sarjana pendidikan
biologi yang siap menjadi guru yang professional.

2. SARAN
1. Sehubungan dengan manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan Lesson Study
pada perkuliahan perencanaan dan strategi belajar mengajar maka perlu terus
dikembangkan implementasinya untuk matakuliah PPL I dan II.

2. Matakuliah diluar SBM, PPL I dan PPL II sangat disarankan untuk menerapkan
lesson study agar terjadi pembinaan profesi secara serentak dan peningkatan
kualitas proses dan hasil perkuliahan dapat segera menyebar dan lebih terasakan
manfaatnya.
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