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ABSTRAK 

KINERJA GURU KELAS SEKOLAH DASAR 
DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN PENDAMPINGAN MODEL LESSON STUDY 

Muri 
murri mu@vahoo.co.id 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Ada permasalahan pada Kinerja Guru Kelas Sekolah DasaT di Gugus 2 
Dewantoro, sehingga diperlukan pendampingan sebagai solusinya. Pendamping;m 
dengan model Lesson Study merupakan pendampingan untuk memperbwlci 
kualitas pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja guru 
kelas V dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dengan 
pendampingan model lesson study di gugus 2 Merakurak Tuban. 

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
informan penelitian meliputi: pendamping, kepala sekolah, guru dan siswa, 
sedangkan instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara, pedoman 
observasi dan lembar angket. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara dan angket. Obyek penelitianya kinerja guru dalam 
pembelajaran yang mencakup merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 
pembelajaran. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk kalimat naratif yang 
menggambarkan pelaksanaan pendampingan dalam pembelajaran dengan model 
lesson study. Hasil penelitian pada tahap plan (merancang pembelajaran) 
meliputi: (1) berdiskusi membuat rancangan pembelajaran, (2) ketika guru-guru 
mengalami kesulitan pendamping menawarkan solusi, (3) peer teaching oleh 
guru yang dipilih sebagai guru model, (4) memperbaiki rancangan pembelajaran 
atas dasar saran dan masukan setelah rancangan disimulasikan. Hasil penelitian 
pada tahap do (pelaksanaan pembelajaran) meliputi: (1) guru model melaksanakan 
pembelajaran (2) guru sebagai observer dan pendamping melakukan pengamatan. 
Untuk mengevaluasi pembelajaran perencaannya dalam tahap plan dan 
pelaksanannya pada tahap do. Hasil Penelitian pada tahap see (refleksi) meliputi: 
(1) guru model, guru sebagai observer dan pendamping rnengadakan pertemuan 
yang dipimpin pendamping, (2) pendamping memberi pujian kepada guru model 
atas kerja kerasnya, (3) guru model menyampaikan keberhasilan dan kekurangan 
dalam pelaksanaan pembelajaran, (4) guru sebagai observer menyampaikan hasil 
pengamatan dan temuan selama proses pembelajaran, (5) pendamping memberi 
saran dan masukan untuk digunakan pada pertemuan berikutnya. 

Kesimpulan dari Pendampingan dengan model lesson study ini, memberi 
kemudahan kepada guru dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 
pembelajaran serta berdampak menjadi lebih baik terhadap kinerja guru dalam 
pembelajaran. 

Kata Kunci: Kinerja Guru, pendampingan ,model lesson study. 
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ABSTRACT 

ELEMENTARY TEACHERS' PERFORMANCE 
IN THE LEARNING ACTIVITY 

WITH LESSON STUDY MENTORING MODEL 

Muri 
mum mu@yahoo.co.id 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

There were problems found at Dewantoro Cluster 2 Group, so mentoring 
through lesson study was needed. Mentoring trough lesson study is a model of 
mentoring to improve the quality of education. The aim of this n:search is to 
analyze the teacher performance in grade 5 of an elementary school in planning, 
conducting, and evaluating learning process through lesson study mentoring 
model in cluster 2, Merakurak Tuban. 

This research used a descriptive qualitative design_ The research 
informant consists of teaching assistants, principals, teachers, and students. Data 
were collected through interviews, observation, and questionnaire and it used 
interview guide, observation guide, and printed copy questionnaire as the research 
instrument. The results of this study are presented in narratives which descnl>es 
the process of mentoring in the learning activity through lesson study model in the 
"plan-do-see" cycle. Research result in the Plan phase (planning learning procces) · 
include: (1) discussions in making lesson plan, (2) teaching assistant offered 
solutions when the teachers had difficulties, (3) peer-teaching by model teachers, 
(4) improvement of lesson plan based on recommendation after it was 
implemented. Research result in the Do phase (implementing of learning 
process), include: (1) the model teacher implemented the lesson plan, (2) the 
teacher acted as an observer and assistant to evaluate the learning process, the 
planning in the Plan phase, and the implementation in the Do phase. Research 
result in the See phase (reflection process), include: (l) the model teacher, the 
observing teacher, and teaching assistant conducted a meeting which led by the 
teaching assistant, (2) the teaching assistant praised the model teacher for her hard 
work, (3) the model teacher expressed her strengths and weaknesses in the 
teaching and learning activity, ( 4) observing teacher delivered the observation 
results throughout the process, ( 5) teaching assistant provided recommendations 
that can be used in the next meetings. 

To sum up, mentoring with this lesson study model provides convenient 
to the teachers in planning, conducting, and evaluating the learning activities and 
it shows a better impact for teacher performance in the learning process. 

Keywords: Teacher performance, mentoring, lesson study. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pacla bab ini akan dijelaskan tentang: (a) deskripsi lokasi clan obyek 

penelitian; (b) basil; ( c) pembahasan. Uraikan selengkapnya aclalah sebagai 

berikut. 

A. Deskripsi Lokasi dan Obyek Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di Gugus Sekolah 2 Dewantoro 

Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Letaknya Gugus Sekolah 2 

Dewantoro ini lebih kurang 7 kilometer ke arah barat dari kota Tuban. Di 

Gugus Sekolah 2 Dewantoro terdiri dari 8 sekolah dasar yang meliputi: (I) 

SDN Sambonggede I, (2) SDN Sambonggede II, (3) SDN Tuwiri Wetan II, 

(4) SDN Tuwiri Wetan III, (5) SDN Senclanghaji, (6) SDN Mandirejo, (7) 

SDN Kapu I, clan (8) SDN Tahulu IL Sekolah Dasar Intinya (SD Inti) 

terletak di SDN Sambonggede I. Di SDN Sambonggede I inilah tempat 

dilaksanakannya kegiatan yang terkait dengan kegiatan Gugus Sekolah 2 

Dewantoro. Kegiatannya dipusatkan di ruang gugus sekolah yang namanya 

Pusat Surnber Belajar Gugus (PSBG) Dewantoro. 

Di Gugus Sekolah 2 Dewantoro acla dua organisasi profesi guru 

yaitu Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Kelompok Kerja Guru 

(KKG). Masing- masing organisasi tersebut mempunyai program clan 

menangani bidangnya sendiri-sendiri. Kelompok Kerja Kepala Sekolah 
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mengurusi permasalahan manajemen sekolah sedangkan Kelompok Kerja 

Guru mengurusi permasalahan tentang pembelajaran. Walaupun demikian 

kedua organisasi tersebut selalu berkaitan, karena beberapa kebijakan dari 

program yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah akan 

ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Guru. 

Untuk kegiatan Kelompok Kerja Guru dibagi dalam kegiatan yang 

meliputi guru kelas awal (guru kelas I, kelas II dan guru kelas III) dan 

kegiatan guru kelas tinggi (guru kelas IV, kelas V, dan kelas VI). Karena 

kebutuhan tertentu kegiatan Kelompok Kerja Guru terkadang dilalrukan per 

kelas. Sesuai program kerja gugus kegiatan Kelompok Kerja Guru ini 

dilaksanakan setiap sebulan sekali untuk kegiatan kelompok Kerja Guru 

kelas awal dan sebulan sekali untuk kegiatan Kelompok Kerja Guru kelas 

tinggi. Dalam kegiatan tersebut dipandu oleh pemandu guru kelas masing

masmg. 

2. Obyek Penelitian 

Kelompok Kerja Guru di Gugus Sekolah 2 Dewantoro Kecamatan 

Merakurak terdiri dari Kelompok Kerja Guru Kelas dan Kelompok Kerja 

Guru Mata Pelajaran. Kelompok Kerja Guru Kelas terdiri dari : Kelompok 

Kerja Guru Kelas I, Kelompok Kerja Guru Kelas II, Kelompok Kerja Guru 

Kelas III, Kelompok Kerja Guru Kelas IV, Kelompok Kerja Guru Kelas V 

dan Kelompok Kerja Guru Kelas VI. Sedangkan Kelompok Kerja Guru 

Mata Pelajaran terdiri atas : Kelompok Kerja Guru Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Jasmani, Seni Budaya dan 

Keterampilan, Bahasa jawa dan Bahasa Inggris. Di antara Kelompok Kerja 
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Guru tersebut yang dijadikan obyek penelitian adalah kinerja Kelompok 

Kerja Guru Kelas V. Kinerja guru yang dimaksud adalah kinerja guru dalam 

pembelajaran. Kinerja tersebut meliputi: merancang, melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran. Anggotanya sebanyak 9 orang datanya dapat 

dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 
Tabel Data Guru Kelas V Gugus 2 Dewantoro 

I GR! 56th L PNS 36 th S-1 SDN 
Sambonggede I 

2 GR2 28th L GIT 7th S-1 SDN 
Sambonggede I 

3 GR3 25th L GIT 4th S-1 SDN 
'I 

Sambonggede II ! 
4 GR4 52 th p PNS 33 th S-1 SDNTuwiri 

Welan II 
5 GR5 51 th L PNS 30th S-l SDNTuwiri 

Welan III 
6 GR6 30th p GIT 10th S-1 SDN 

Sendanghaji 
7 GR7 56 th L PNS 35 th S-1 SDN Mandirejo 
8 GR8 34 th p GIT 11th S-1 SDN Kapul 
9 GR9 52 th p PNS 33 th S-1 SDN Tahulu II 

Data tersebut menunjukkan bahwa ada 9 guru kelas V di Gugus 

Sekolah 2 Dewantoro Kecamatan Merakurak yang terdiri alas 5 guru 

dengan status PNS dan 4 orang dengan status GTT. Masa kerjanya beragam 

tetapi mereka kualifikasinya sama dengan pendidikan sarjana (S-1 ). Guru 

yang berasal dari SDN Sambonggede I ada 2 orang karena kelas V di SDN 

Sambonggede I ini ada 2 kelas yakni kelas VA dan Kelas VB. Kelompok 

Kerja Guru kelas V ini menggunakan kurikulum yang sama Kurikulum 
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2006, sehingga mereka punya kewajiban yang sama untuk mengantarkan 

para siswa untuk mencapai kompetensi dasar yang sama Dengim demikian 

mereka dalam kegiatan KKG tidak ada perbedaan daiain membahas ma1eri 

pelajaran karena kurikulum yang digunakan sehari- hari sama 

B. Hasil 

Pendampingan dengan model lesson study bagi guru kelas V di 

Gugus Sekolah 2 Dewantoro ini dilaksanakan dua kali atau dalam dua 

pertemuan. Sebagaimana yang telah direncanakan pada bah III bahwa 

setiap pertemuan dilaksanakan tiga tahap yaitu tahap plan, tahap do dan 

tahap see. Adapun data yang diperoleh pada penelitian ini dengan 

menggunakan instrumen wawancara, observasi dan angket. Instrumen 

wawancara digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari 

informan yakni Kepala Sekolah sebagai pendarnping dan guru kelas V 

peserta KKG di Gugus Sekolah 2 Dewantoro. Untuk memudahkan dalam 

mengolah data dari hasil wawancara ini setiap pertanyaan wawancara diberi 

kode. Di sarnping memudahkan mengolah data dengan kode ini peneliti 

dapat memilih dan memilah data yang diperlukan dan data yang tidak 

diperlukan. 

Dalam melakukan Wdwancara peneliti tidak memerlukan waktu 

khusus tetapi dengan memanfaatkan waktu dan situasi yang tepat. 

Wawancara dilakukan setelah kegiatan atau pada waktu situasi santai di luar 

kegiatan KKG. Selanjutnya untuk setiap pertemuan dan setiap tahapan 

hasilnya dijelaskan sebagai berikut. 
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1. Hasil Penclampingan dengan model Lesson Study Pada Pertemuan 
Pertama 

Untuk hasil pada pertemuan satu pacla setiap tahapan hasilnya 

adalah sebagai berikut. 

a. Rencana Penclampingan dengan Model Lesson Study 

Sesuai saran Ketua Gugus Sekolah 2 Dewantoro Kecamatan 

Merakurak, maka pacla tanggal 6 Maret 2017 dilaksanakanlah 

pertemuan dengan guru-guru kelas V di Gugus Sekolah 2 Dewantoro. 

Dalam acara pertemuan tersebut dihadiri oleh 9 guru kelas V, clan Kepala 

Sekolah SD Inti sebagai ketua gugus sekolah serta peneliti. Pacla kegiatan 

ini ketua gugus sekolah yang juga berperan sebagai pendamping 

menyampaikan., bahwa pertemuan guru di tingkat gugus sangatlah 

penting, karena banyak sekali manfaatnya bagi peninglratan kinerja guru. 

Beliau juga berpesan agar waktu yang disediakan clalam setiap pertemuan 

di gugus agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu yang 

singkat clalam pertemuan benar-benar berguna. 

Selanjutnya Kepala SD Inti yang sekaligus sebagai pendamping 

menyampaikan maksud claripacla pertemuan. Penclamping menjelaskan., 

bahwa guru kelas V di Gugus Sekolah 2 Dewantoro akan melaksanakan 

kegiatan KKG dengan materi kegiatan pendampingan pembelajaran 

dengan menerapkan model lesson study. Guru-guru di Gugus Sekolah 

Dewantoro ini sudah pemah mengikuti kegiatan pendampingan, clan pada 

saat ini yang sedang berjalan adalah penclampingan pembelajaran 

dengan model lesson study. Pendamping mengingatkan kembali bahwa 
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kegiatan pendampingan dengan model lesson study ini dibagi dalam tiga 

tahapan diantaranya plan, do dan see. Untuk itu pendamping membuat 

kesepakatan dengan guru-guru kelas V tentang kapan pelaksanaannya. 

Pada tahap plan guru-guru kelas V diharapkan membawa standar isi 

kurikulum 2006 dan buku pegangan guru sebagai bahan dalam 

pertemuan. Pada tahap ini mereka akan memilih salah satu Kompetensi 

Dasar (KD) dari salah satu mata pelajaran yang disepakati bersama 

kemudian dijabarkan menjadi Rencana Pe!aksanaan Pembelajaran (RPP). 

Setelah RPP sudah jadi kemudian dipraktikkan atau disimulasikan 

dengan cara peer teaching. Dalam simulasi ini salah satu dari guru kelas 

V menjadi guru model yang akan praktik di hadapan guru yang lain_ 

Setelah simulasi dilanjutkan refleksi yang hasilnya digunakan sebagai 

bahan diskusi untuk memperbaiki langkah-langkah dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran ataupun memperbaiki media yang 

direncanakan. RPP yang sudah diperbaiki akan dialaksanakan di kelas 

nyata yaitu di kelas V. Tahap pelaksanaan dari RPP yang telah dirancang 

tersebut merupakan tahap do. Ketika tahap do guru yang tidak menjadi 

model akan bertindak sebagai pengamat atau sebagai observer 

pelaksanaan pembelajaran. Para pengamat ini membawa lembar 

observasi dan menulis hal- hal yang dianggap perlu yang terkait dengan 

pelaksanaan pembelajaran. Tahap yang terakhir adalah tahap see, yaitu 

tahap yang mana para pengamat dan guru yang menjadi model serta 

pendamping berdiskusi tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan 

dan temuan-temuan yang telah dicatat selama proses pembelajaran. 
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Tujuan dari tahap ini adalah untuk perbaikan dari kelemahan atau 

kekurangan yang terjadi selama proses pembelajaran. Kendala clan 

kekurangan yang terjadi dicarikan solusinya, sehingga Rencana 

Pelaksanaan Pembelajarannya menjadi Iebih baik lagi clan apabila akan 

diterapkan di sekolah masing- masing hasilnya juga akan lebih baik lagi. 

b. Pelaksanaan Tahap Plan 

Pendamping memandu kegiatan pada tahap plan ini. Pendamping 

memberikan kesempatan kepada guru-guru kelas v yang sroang 

mengikuti pertemuan untuk bermusyawarah menentukan materi apa yang 

akan dirancang, yang akan disepakati menjadi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. Pendamping mengingatkan bahwa pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran ada komponen-komponen yang harus 

diperhatikan mulai dari identitas rencana pelaksanaan pembelajaran 

sampai pada komponen penilaian. Selain itu pendamping juga 

mengingatkan pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada tiga 

tahapan yang mencakup tahap kegiatan pendahuluan, tahap kegiatan inti, 

clan tahap kegiatan akhir. Pada tahap kegiatan pendahuluan ada beberapa 

kegiatan di antaranya : (I) mengkondisikan siswa siap belajar secara 

pisik maupun psikis, (2) memotivasi siswa, (3) melakukan apersepsi clan 

(4) menyampaikan topik pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada 

kegiatan inti ada tiga tahap kegiatan yang meliputi eksplorasi, elaborasi 

clan konfirmasi, seclangkan pada tahap kegiatan akhir ada beberapa 

kegiatan yang harus dilakukan yang mencakup kegiatan membuat 
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kesimpulan, melakukan kegiatan tindak lanjut, menyampaikan pesan 

moral dan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

Guru-guru kelas V kemudian berdiskusi untuk menentukan materi 

yang akan disepakati. Kompetensi Dasar yang dipilih adalah kompetensi 

dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia yaitu kompetensi dasar 8.2 

menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasar tahapan ( catatan, 

konsep awal, perbaikan, final) dengan memperhatikan penggunaan ejaan. 

Ketika menentukan indikator pembelajaran para guru mengalami 

kesulitan. Jika indikator belum ditentukan maka langkah berikutnya juga 

terhambat. Di sinilah sebagai pendamping berupaya memberikan 

penjelasan dengan tidak mengintervensi atau menggurui. Pendamping 

menawarkan cara menentukan indikator dengan cara menemukan materi 

esensial yang tersirat pada kompetensi dasar, kemudian menuliskannya 

menjadi indikator-indikator. Cara yang lain dalam menentukan indikator, 

pendamping mengajak para guru untuk melihat kembali kompetensi 

dasar yang dipilih, dan sementara jangan berpikir dulu bagaimana 

indikatomya. Mereka diajak berpikir untuk menentukan skenario 

pembelajarannya. Kemudian muncul beberapa tanggapan dari guru 

sebagai berikut : 

"(l) menagajak siswa keluar kelas, (2) siswa ditugaskan 
mengamati lingkungan sekolah, (3) meminta siswa menulis 
benda-benda yang diamati, kemudian mendeskripkanuya, (5) 
mengembangkan kalimat menjadi paragra( (6) menyusun 
paragraf-paragraf menjadi laporan, (7) dan memberikan lembar 
kegiatan siswa (LKS), (8) menugaskan siswa menulis laporan." 
(GR.CL.I) 

Dari beberapa tangapan guru tersebut diantaranya merupakan 

indikator pembelajaran yang pada awalnya merupakan masalah bagi para 
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guru. lndikator tersebut kemudian ditulis di papan tulis, yang rumusan 

penulisannya menurut rumusan dalam menulis kalimat indikator. 

lndikator-indikator tersebut di antaranya: (1) Menuliskan benda-benda di 

lingkungan sekolah yang diamati, (2) Mendiskripsikan benda-benda di 

lingkungan sekolah yang diamati, (3) Mengembangkan kalimat meajadi 

paragraf, ( 4) Menyusun laporan hasil pengamatan di lingkungan sekolah. 

Salah satu guru mengatakan pendapatnya: 

"Bahwa menyusun indikator ternyata mndah dan dari skenario 
pembelajaran yang dirancang, ternyata juga dapat menemukan 
indikator pembelajaran." GR. I (2017) 

Diskusi terns berjalan, para guru sepertinya sudah mempunyai 

gambaran bagaimana langkah-langkah pembelajarannya. Diskusi 

semakin menarik ketika akan menyusun lembar kerja siswa. Dalam 

menyusun lembar kerja mereka mengalami kendala tentang formatnya 

dan bagaimana menyusun langkah-langkah kegiatannya. Di sinilah peran 

pendamping untuk membantu menyelesaikan masalah dengan 

menawarkan beberapa altematif kegiatan. Sebelum mengajak para guru 

menyusun lembar kerja siswa, pendamping terlebih dahulu mengingatkan 

kembali apa lembar kerja siswa dan apa tujuannya. Mulailah dengan 

menuliskan identitas lembar kerja siswa yang meliputi nama lembaga, 

mata pelajaran, kelas, semester dan tugas kerjanya. Disampaikan pula 

bahwa lembar kerja siswa bukanlah lembar evaluasi, sehingga kalimat-

kalimat yang disusun merupakan Iangka-Iangkah atau tahapan-tahapan 

yang akan dilakukan siswa untuk menguasai kompetensi pembelajaran 
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yang telah dirancang dan akan dicapai oleh siswa Diskusi dilanjutkan 

dan menghasilkan lembar kerja siswa. 

Proses pembelajaran yang akan dilaksanakan mulai tampak jelas. 

Mereka sepertinya semakin memahami bagaimana merancang 

pembelajaran. Kegiatan diskusi terns berlangsung sampai pada tahap 

langkah kegiatan akhir pembelajaran. Pada tahap akhir ada langkah yang 

belum dicantumkan. Kegiatan tersebut adalah menyampaikan pesan 

moral. Pendamping mengingatkan salah satu penanaman karakter adalah 

dengan memberikan pesan moral pada kegiatan akhir pembelajaran. 

Nilai karakter yang ditanamkan sesuai indikator dan materi yang 

dipelajari atau sesuai indikator dan materi yang akan dicapai oleh siswa 

sehingga dari indikator tersebut ada pesan moral yang perlu disampaikan 

kepada siswa. 

Kegiatan selanjutnya yang perlu didiskusikan dan dirancang 

adalah menyusun soal evaluasi. Dalam menyusun evaluasi walaupun 

sudah terbiasa dilakukan namun mereka mengalami masalah juga 

Karena dalam diskusi belum mencapai titik temu maka peran 

pendamping untuk memberikan pengarahan. Oleh pendamping para guru 

yang sedang berdiskusi diajak kembali membaca kompetensi dasar dan 

indikator pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Bertolak dari ketiga ha! tersebut para guru diingatkan bahwa indikator 

dan tujuan pembelajaran tercapai atau tidak salah satunya dilihat dari 

hasil evaluasi. Setelah melihat kembali indikator dan tujuan pembelajaran 

yang telah disusun terdapat kalimat yang berbunyi siswa dapat menyusun 
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laporan basil pengamatan. Pendamping mengingatkan laporan 

pengamatan sudah disusun oleh siswa pada proses pembelajaran. 

Kemudian perlukah menyusun alat evaluasi? Salah satu guru lalu 

berpendapat: 

"Tidak perlu, karena laporan sudah jadi sehingga guru banya 
perlu mengevaluasi basil produk siswa yang berupa laporan 
basil pengarnatan." GR.4. (2017) 

Pendamping mengingatkan yang perlu didiskusikan berikutnya 

adalah menyusun rubrik penilaiannya. Maka mulailah para guru 

berdiskusi menyusun rubrik penilaian untuk menilai laporan basil 

pengamatan yang telah ditulis oleh siswa. Diskusi tidak berjalan lancar 

karena guru-gauru tidak menyusun rubrik. Ada yang mencari acuan dari 

buku lain untuk menyusun rubrik namun belum juga menemukan basil 

Di sinilah peran pendamping muncul lagi. Pendamping menjelaskan cara 

menyusun rubrik. Dijelaskan mulai dari membuat tugas kinerja dan 

menyusun aspeknya yang akan dievaluasi. Togas kinerja pada ruhrik 

yang disampaikan pendamping adalah: 

Tulislah laporan basil pengamatan terhadap lingkungan 
sekitar sekolah dengan memperhatikan: 
a. Penggunaan ejaan dan tanda baca 
b. Kesesuaian isi dengan obyek. 
c. Kerangka Laporan. 

Selanjutnya 4 aspek yang tertuang pada tugas kinerja akan menjadi 

aspek yang akan digunakan oleh guru dalam menilai laporan siswa Pada 

saat itu dijelaskan pula dengan format rubrik penilaian yang dicontohkan 

oleh pendamping, sebagaimana format berikut: 
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Penggunan eJaan 
tanda baca 

Tabel 4.2 
Format Rubrik Penilaian 

Skor 

3 2 

clan 

Kesesuaian ISi dengan 
obyek 

Kerangka laporan. 
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1 

' 

Temyata apa yang dicontohkan pendamping ada pendapat dari 

peserta untuk disepakati clan ditetapkan menjadi rubrik yang akan 

digunakan. Semua peserta sepenclapat, namun penclamping menyarankan 

untuk membuat memperbaiki atau mengganti beberapa aspek agar tidak 

sama seperti contoh. Kemudian peserta menyusun kalimat rubrik 

penilaian untuk masing-masing level dari level I sampai level 3. Sebelum 

disepakati dan ditulis, rubrik penilaian tersebut dicermati ulang bersama-

sama. Setelah ada beberapa pembenahan barulah disepakati clan ditulis 

sebagai Iampiran clari rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Kegiatan berikutnya pada tahap plan ini aclalah melakukan peer 

teaching. Yang melakukan peer teaching adalah salah satu guru yang 

ditunjuk sebagai guru model clan guru yang lain berperan sebagai siswa 

Siapa yang menjadi guru modelnya ditentukan berdasarkan kesepakatan 

atau siapa diantara guru kelas V tersebut yang siap menjadi guru model. 

Peer teaching diperlukan untuk mecoba mempraktikkan rencana 
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pembelajaran yang telah disusun bersama- sama, agar dalam pelaksanaan 

di kelas yang sesungguhnya tidak mengalami banyak kendala. Di 

samping itu dalam kegiatan ini diharapkan mendapatkan beberapa 

masukan dan saran dari teman sesama guru dan juga pendamping 

sehingga nanti yang bertugas sebagai guru model benar-benar siap untuk 

mengimplementasikan di kelas yang sesungguhnya. Yang menjadi guru 

model harus mempraktikkan rencana pembelajaran dari kegiatan awal 

sampai kegiatan akhir. Setelah kegiatan peer teaching selesai para guru 

kemudian berdiskusi untuk memberikan saran dan masukan. Masukan 

yang disampaikan oleh guru yang berperan sebagai peserta sekaligus 

sebagai pengamat antara lain: 

"(I) Guru belum menyampaikau tujuau pembelajaran, (2) 
Setelah lembar kerja siswa dibagi perlu ada peojelasan secara 
klasikal oleh guru, (3) Instruksi yang disampaikan masih ada 
yang belum jelas, (4) Suasana kelas kurang sernangat, (5) 
Belum ada kegiatan yaug dilakukan guru untuk memberi 
bimbingan secara individu ketika siswa menulis iaporan. dan 
(6) Setelah siswa presentasi sebaiknya gum memberikan 
konfinnasi." GR.CL.2. (2017) 

Masukan dan saran dari guru yang berperan sebagai siswa pada 

saat peer teaching dicatat oleh guru yang akan menjadi model. 

Pendamping memberi masukan diantaranya: (I) Praktik yang dilakukan 

sudah baik, (2) Saran dan masukan dari teman-teman guru yang berperan 

sebagai siswa juga sudah baik, (3) Bahasa pengantar yang disampaikan 

oleh guru sebaiknya mudah dipahami siswa, (4) Ketika membagi tugas 

pengamatan kepada masing-masing kelompok sebaiknya dibuat undian. 

( 5) Pada saat praktik di kelas yang sesunguhnya sebagai guru model 

harus Iebih siap lagi, dan ( 6) Jangan lupa I em bar kerja siswa dan media 
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yang diperlukan disiapkan dan, (7) Supaya tertib ketika anak keluar kelas 

dikondisikan tetap dalam kelompok dan tidak lari berhamburan. Sebagai 

penutup kegiatan pada tahap plan, para guru dan pendamping memhuat 

kesepakatan tentang waktu pelaksanaan pembelajaran di kelas yang 

sesungguhnya. Waktu yang disepakati adalah tanggal 9 Maret 2017. 

c. Pelaksanaan Tahap Do 

Waktu yang telah disepakati untuk pelaksanaan pembelajaran di 

kelas yang sesungguhnya yaitu tanggal 9 Maret 2017, dan tempatnya di 

kelas VA SON Sambonggede I. Para guru sudah hadir 10 menit sebelum 

kegiatan dimulai. Yang bertugas sebagai guru model sudah 

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan, 

sedangkan yang bertugas sebagai observer membawa lembar 

pengamatan. Pada lembar pengamatan tersebut para guru yang bertindak 

sebagai observer akan memberi tanda centang pada format pengamatan 

yang sesuai dengan apa yang diamati. Posisi para observer dapat berdiri 

atau duduk di dalam kelas yang penting tidak mengganggu jalannya 

pembelajaran yang berlangsung. Yang diamati tidak hanya guru yang 

menjadi model tetapi juga aktifitas siswa selama pembelajaran. Observer 

juga bisa membuat catatan yang dianggap perlu. Contohnya tindakan 

guru yang tidak relevan dengan rencana atau perilaku siswa yang terjadi 

selama pembelajaran, dan mengisi lembar pengamatan yang telah 

disiapkan. Pendamping juga melakukan hal yang sama seperti yang 

dilakukan oleh observer. Pendamping juga membuat catatan selama 

proses pembelajaran berlangsung. Hasil dari pengamatan oleh observer 
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dan pengalaman guru model serta pendamping selama proses 

pembelajaran akan menjadi bahan diskusi pada tahap see. 

d. Pelaksanaan Tahap See 

Pada tahap see, guru sebagai observer, pendamping dan guru model 

berkumpul pada suatu ruang kelas untuk melakukan diskusi. Sebagai 

bahan diskusi adalah catatan para guru yang bertindak sebagai observer, 

catatan pendamping dan pengalaman guru model selama proses 

pembelajaran. Dalam diskusi tersebut dipirnpin oleh pendamping. Mula-

mula pendamping membuka acara diskusi kemudian dilanjutkan dengan 

meminta guru model untuk menyampaikan pengalamannnya selama 

proses pembelajaran. Pendamping meminta guru model untuk 

mengungkapkan tiga hal. Pertama, apa yang dianggap berhasil dalam 

proses pembelajaran, kedua, apa yang menjadi kendala selama proses 

pembelajaran, dan yang ketiga adalah apa yang akan dilakukan oleh guru 

model jika akan melakukan pembelajaran berikutnya Kemudian guru 

model menyampaikan pendapatnya: 

"Pertama, selama proses pembelajaran yang dirasakan berhasil 
adalah: (I) Proses pembelajaran alurnya jelas dan mudah 
dilaksanakan, (2) Siswa beipartisipasi aktif dalam pembelajaran 
baik di luar kelas (melakukan pengamatan) maupun di daJazn 
kelas dengan berdiskusi atau menjawab pertanyaan guru, (3) 
Waktunya sesuai dengan yang direncanakan, dan (4) media 
lingkungan sangat tepat dan sesuai dengan indikator dan tujuan 
yang akan dicapai. 
Kedua, yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan 
pembelajaran antara lain: (I) agak merasa nerveus karena yang 
dihadapi bukan murid sendiri dan ketika proses pernbelajaran 
diamati para observer. Tetapi lain kali tetap siap jika akan 
menjadi guru model, (2) Karena ada 5 kelompok yang 
melakukan pengamatan, ada satu kelompok yang belum sempat 
didampingi atau dibimbing karena waktu dalam melakukan 
pengamatan sudah sekesai, (3) hasil siswa menulis laporan 
belum sampai dievaluasi. 
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Selanjutnya pendamping yang memimpin jalannya diskusi 

memberikan kesempatan kepada para observer untuk menyampaikan 

temuannya selama mengamati proses pembelajaran. Ada beberapa ha! 

yang disampaikan sebagai cacatan untuk masukan dan saran tentang 

pembelajaran yang baru saja berlangsung di antaranya: (1) Guru lupa 

belum menyampaikan tujuan pembelajaran, (2) Memberi bimbingan 

secara individu ketika kegiatan menulis laporan kurang merata ke seluruh 

siswa, (3) siswa perlu diberi contoh cara mengembangkan kalimat 

menjadi paragraf, ( 4) Hendaknya setiap instruksi yang diberikan kepada 

siswa disampaikan dengan jelas, karena masih ada siswa yang belum 

memahami tugas apa yang akan dikerjakan dan mengamati dimana? dan 

(5) hendaknya siswa yang telah selesai mengerjakan tugas diberi 

penghargaan walaupun sekedar dengan bertepuk tangan. Hasil Evalusi 

Iaporan pengamatan siswa, tingkat ketuntasan mencapai 86%, dan 

kesalahan yang ditemukan dari laporan tersebut, siswa masih banyak 

kelemahan dalam menggunakan ejaan. Pendamping memberikan pujian 

kepada guru-guru yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan 

pembelajaran kemudian pertemuan ditutup oleh pendamping. 

e. Hasil Observasi terhadap Kinerja Guru dalam Merancang 
Pembelajaran 

Untuk mengamati Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

disusun oleh guru kelas V di Gugus Sekolah 2 Dewantoro, yang 
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dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan instrumen yang berupa 

lembar observasi. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang akan 

dicennati tersebut merupakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

dihasilkan oleh guru kelas V pada tahap plan. Dalarn mencennati 

tersebut peneliti akan memberikan tanda centang (../) pada kolom yang 

tersedia sesuai indikator yang telah disusun pada instrumen. Hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 
Hasil Observasi terhadap Kinerja Guru dalam Merancang Pembelajaran 

Unsur Uraian Ya Tidak Skor 
Indikator Meneacu oada KD " 100% 

Dirumuskan dengan menggunakan " kata onerasional 
Teramati dan terukur " Menncakup pengetahuan ketrampilan " dan sikao 

Tujuan Meneacu oada Indikator dan KD " IOO°A. 
Pembelajaran Tidak menimbulkan nengertian ganda v 

Mengandung nerilaku hasil belaiar " Menuniukkan adanva proses v 
Media Kesesuaian dengan tuiuan " IOO°A. 
Pembelajaran Kesesuaian dengan materi v 

Kesesuaian dengan karakteristik v 
neserta didik 

Uraian materi Memuat fakta, konsep, prinsip dan " 100% 
prosedur yang relevan 
Run tut " Ditulis dalam bentuk butir- butir " sesuai rumusan indikator pencapaian 
KD 

Kegiatan Membani>kitkan motivasi siswa ~ 100% 
Pendahuluan Meni>kaitkan dengan materi terdahulu ··:.i 

Mengeksplorasi pengetahuan awal ~ 
s1swa 
Menyampaikan tujuan dan topik " nelaiaran vang akan dinelaiari 

Kegiatan inti Melibatkan peserta didik men can 1 100% 
informasi yang luas untuk pencapaian 
KD 
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Menggunakan beragam pendekatan 
' " media dan sumber belaiar 

Dilaksanakan secara interaktif 
' " inspiratif 

' menyenangkan, 
menantang, merangsang peserta didik 
beroartisi,,,,si aktif 
Memberi ruang yang cukup pad a " ""Serta didik orakarsa dan kreatifitas 
Mendidik peserta didik belajar secara " mandiri sesuai dengan minat , bakat, 
perkembangan fisik dan psikologis 
nPSerta didik 
Kegiatan dilaksanakan secara " sistematis, serta melalui proses 
eksolorasi, elaborasi dan konfirmasi 

Penutup Menggambarkan aktifitas " 100% 
pembelajaran dalam bentuk 
ranolmman atau kesimnulan 
Kelriatan refleksi dan nenilaian " Rencana tindak Ian jut dan um pan " balik 
Pesan moral " Penilaian Sesuai denean indikator " 100"/o 
Mencantumkan kunci iawaban " Pedoman ""nskoran " Waktu Kesesuaian alokasi waktu " 100% 

Jumlah 32 -
Prosentase 100% -
Rata-rata Prosentase 100% - 100% 

Hasilnya tanda centang (..J) dari unsur indikator, tujuan 

pembelajaran, media, materi pembelajaran, kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, kegiatan penutup, penilaian dan waktu semua menunjukkan 

tanda centang 100% pada kolom ya. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendampingan yang dilakukan ada dampak yang baik terhadap kinerja 

guru dalam merancang pembelajaran. 
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( Hasil Observasi terhadap Kinerja Guru dalam Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Untuk melakukan observasi terhadap kinerja guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh semua guru kelas V selain guru 

yang menjadi guru model dan oleh pendamping. Dalam melaksanakan 

observasi ini para observer memposisikan diri di dalam kelas tetapi tidak 

mengganggu atau menghalangi proses pelaksanaan pembelajaran. Para 

observer ini dalam mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan yang sudah dipersiapkan. Mereka 

mengarnati aktivitas guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Mereka juga membuat catatan jika dianggap penting yang 

nantinya akan berguna untuk bahan diskusi pada tahap berikutnya yaitu 

pada tahap see. Hasil observasi dari para observer tersebut akan 

dipaparkan dalam bentuk prosentase pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 
Hasil Observasi terhadap Kinerja Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran 

Pelaksanaan 

Aspek yang diamati Amat 
Baik Cukup Kurang baik( 

%) (%) (%) (%) 

a. Kegiatan Awai 
Mengkondisikan siswa siap belajar 77% 23% 

Memotivasi siswa 100% 

Menvamnaikan anersepsi 100% 
Menvamnaikan tuiuan nembelaiaran 100% 
b. Keo-iatan Inti 

Kemamouan menvamnaikan materi 100% 
Pemmaoaan materi 10081'. 
Penggunaan media I 0081'. 

Kesesuaian memilih metode 100% 
Pemanfaatan !in · s1swa 66% 34% 
Membimbing siswa secara kelomook 66% 22% 12% 
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Membimbing siswa secara individu 100% 
Menan11:1rani nertanvaan siswa 100% 
Menumbuhkan oartisinasi siswa 66% 22% 12% 

3 c. Ke<Jiatan oenutuo. 
Memberikan ni>.mantarum Tl% 23% 
Meniradakan tindak Ianiut 100°/o 
Memberikan ""San moral 88"/o 12% 
Melaksanakan evaluasi 77% 23% 
Menutuo ""'lajaran 100% 

4 Kesesuaian alokasi waktu 100% 
Menl!Uasai kelas 100% 
Pen n babasa Jelas 100% 

J.~.< 
...... ·. . ... . .. · .. · 

__ - ' .,_ ... .:,._. ·>- _-_._ 1817% 1~9% 24% 
Rata~rafll 

.· - ._,, '-.' ....... · .•.... . 

90,9% 1,9% l,2% . . . 

Dari tabel 4. 4 tersebut jelas terlihat dari 20 indikator yang telab 

dirumuskan dalam lembar pengamatan, setelab dilakukan pengamatan oleh 

para observer pada pelaksanaan pembelajaran hasilnya rata-rata indikator 

dengan kategori baik perolehannya 90,9%, rata-rata indikator dengan kategori 

cukup perolehannya 7 ,9% dan rata-rata indikator dengan kategori kurang 

perolehannyanya 1,2%. Hasil mt menunjukkan babwa penerapan 

pendampingan dengan model lesson study terhadap kinerja guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran menunjukkan hasil yang baik, yang ditunjukkan 

dengan kategori baik yang mencapai rata-rata 90,9%. 

g. Hasil Observasi terhadap K.inerja Guru dalatn Mengevaluasi 
Pembelajaran 

Untuk mengetahui basil dari kinerja guru dalam mengevaluasi 

pembelajaran, peneliti menggunakan format pengamatan yang telab disusun 

sebagaimana pada Bab III. Yang dilihat adalah instrument evaluasi lengkap 

dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya, yang telab disusun oleh 

guru kelas V pada tahap plan. Selain itu juga melihat hasil siswa setelab 

! 
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mengikuti pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah mencermati evaluasi 

yang dirancang guru hasilnya ditampilkan sebagaimana pada format 4.5 

berikut. 

No 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 

Jumlah 

Tabel 4.5 
Hasil Observasi terhadap Kinerj a Guru 

dalam Mengevaluasi Pembelajaran 

Aspek yang diamati 
Ya 

Kesesuaian dengan indikator " Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran " MenPukur komnetensi sikao 
Men<>ukur Komnetensi ""ll!!etahuan " MenP.1k.;r komnetensi Ketramoilan " Bahasa mudah dirn1hami siswa " Sesuai kaidah ""'nvusunan soal " Merupakan kalimat pertanyaan yang " terbuka 
Merupakan kalimat pertanyaan yang 
tertutup 
Dilen.,kapi dengan kunci jawaban 
Ada nedoman/ rubrik nenilaian " 8 

Fakta 
Tidak Ket 

" 

" 
" 
3 

Prosentase 72% 28% 
Dari 11 mdikator yang telah tersusun dalam fonnat penilaian, setelah 

dicermati hasilnya menunjukkan pada option " ya" menujukkan ada 8 

indikator atau 72%. Sedangkan option yang menujukan tidak ada 3 indikator 

atau 28%. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa dalam menyusun evaluasi 

pembelajaran sudah dalam kategori baik. Untuk indikator yang dicentang 

tidak ada 3 yaitu: mengukur kompetensi sikap, merupakan kalimat 

pertanyaan yang tertutup, dan dilengkapi dengan kunci jawaban. Walaupun 

dicentang pada kolom tidak bukan berarti kinerja guru tidak baik. Hasil 

tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini. Pertama, pada indikator 

"mengukur kompetensi sikap" dicentang tidak, karena produk yang 
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2) Pendarnping mengingatkan komponen Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran clan langkah-langkah untuk tahap kegiatan awal, 

tahap kegiatan inti dan pada tahap kegiatan akhir. 

3) Guru kelas kesulitan menentukan indikator pembelajaran. 

4) Pendamping menawarkan cara-cara menentukan indikator. 

5) Peserta aktif bertanya jawab pada saat menentukan langkah

Iangkah pembelajaran. 

6) Guru-guru mengalami kendala dalam menyusun format dan 

pemyataan pada lembar kerja. 

7) Pendamping menjelaskan dan menawarkan solusi untuk membuat 

lembar kerja 

8) Pada tahap akhir dalam Rencana Pembelajaran belum 

mencantumkan pesan moral untuk penanarnan nilai karakter. 

9) Dalam menyusun soal evaluasi mengalami permasalahan karena 

belum sesuai dengan indikator. 

10) Guru belum mampu menyusun rubrik penilaian. 

11) Pendamping menjelaskan dan menawarkan cara menyusun rubrik 

penilaian. 

12)Memilih guru model yang akan melaksanakan pembelajaran di 

kelas nyata. Sebelum praktik di kelas nyata dilaksanakan peer 

teaching di ruang KKG. 

13)Melakukan diskusi setelah pemodelan, yang membahas tentang 

pelaksanaan peer teaching mengena1 kelebihan clan 

kekurangannya. 
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14)Memperbaiki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun 

bersama. 

1. Temuan Tahap Do Pertemuan Pertama 

Tahap do adalah tahap pelaksanaan proses pembelajaran di kelas 

sesungguhnya. Guru sebagai model yang akan bertindak sebagai guru 

yang akan mengajar, guru yang bertugas sebagai observer dan juga 

pendamping semua bersama-sama dalam kelas untuk melakukan tugas 

masing-masing. Beberapa temuan yang dapat disajikan pada tahap do ini 

yang meliputi: 

l) Guru sebagai model, guru sebagai observer dan pendamping 

hadir I 0 menit sebelum pelajaran dimulai. 

2) Guru model menyiapkan perangkat pembelajaran di meja guru 

yang meliputi RPP, lembar kerja, dan kertas kosong untuk 

menulis laporan. 

3) Observer dan pendamping mempersiapkan format pengarnatan 

pelaksanaan pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

yang disusun bersama. 

4) Posisi pendamping dan observer ada yang duduk ada yang berdiri 

di belakang atau di sisi kelas dan diupayakan tidak mengganggu 

atau menghalangi proses pembelajaran. 

5) Yang diamati oleh para observer adalah aktivitas s1swa dan 

aktivitas guru selama pembelajaran. 
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6) Observer dan pendamping juga membuat catatan-catatan yang 

diperlukan sebagai temuan yang tidak tercantum pada format 

pengamatan. 

7) Observer memberi bimbingan pada kelompok ketika mereka 

sedang berdiskusi. 

J. Temuan Tahap See pada Pertemuan Pertama 

Setelab selesai pelaksanaan tahap do (pelaksanaan pembelajaran) 

guru yang menjadi model, guru sebagai observer dan pendamping 

kemudian menuju ruang KKG untuk melakukan refleksi basil 

pengamatan pelaksanaan pembelajaran. Temuan-temuan pada tahap see 

ini dipaparkan sebagai berikut: 

1) Dilaksanakan setelab pelaksanaan pembelajaran di kelas dan 

tempatnya di ruang KKG Gugus 2 Dewantoro Merakurak. 

2) Diskusi dipandu oleh pendamping. 

3) Pendamping memberi kesempatan kepada guru model untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang keberhasilan pelaksanaan 

pembelajaran, kendala yang dialami selama proses pembelajaran dan 

yang akan dilakukanjika akan melakukan pembelajaran berikutnya. 

4) Guru Model menyampaikan keberhasilan dan kendala selarna proses 

pembelajaran. Dan yang dilakukan jika melaksanakan pembelajaran 

berikutnya. 

5) Observer menyampa1an pendapatnya tentang pelaksanaan 

pembelajaran, menyampaikan temuan dan juga saran kepada guru 

model. Di sini tidak menunjukkan kesalaban dari guru model tetapi 
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lebih mengarah kepada rancangan pembelajaran yang disusun 

bersama. 

6) Pendamping memberikan penjelasan, saran dan masukan terkait 

dengan permasalahan yang muncul dalam diskusi dan juga 

pelaksanaan proses pembelajaran pada tahap do. 

7) Tingkat ketuntasan siswa mencapai 86%. (Lampiran 9) 

8) Siswa banyak melakukan kesalahan dalam penguunaan ejaan. 

9) Membuat kesepakatan untuk pertemuan berikutnya yaitu 

pelaksanaan pendampingan pertemuan kedua. 

2. Hasil Pendampingan dengan model Lesson Study Pada Pertemawi Kedua 

Untuk basil pada pertemuan kedua pada setiap tahapan hasilnya adalah: 

a. Pelaksanaan Tahap Plan (pertemuan ke-2) 

Pada pertemuan ke-2 pelaksanaan pendampingan dengan model 

lesson study ini sesuai jadwal yang telah disepakati yakni tanggal 8 April 

2017. Pendamping akan melaksanakan pendampingan terhadap guru

guru kelas V di gugus 2 Kecamatan Merakurak dalam merancang 

pembelajaran. Pertemuan dipandu oleh pendamping. Sebagai pembuka 

pembicaraan setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah swt atas 

kesempatan dan kesehatan yang telah terlimpahkan. pendamping 

mengingatkan kembali tujuan daripada pertemuan, yaitu akan merancang 

pembelajaran bersama-sama yang akan diimplementasikan di kelas. 

Disampaikan pula kepada peserta yang hadir bahwa dalam merancang 

nanti agar memperhatikan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada 

pertemuan pertama agar tidak terulang lagi pada pertemuan kedua ini. 
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Selain itu beberapa keberhasilan pada tahap pertama agar 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi, untuk pelaksanaan pada pertemuan 

kedua akan lebih baik dari pelaksanaan pertemuan pertarna. Jika pada 

pertemuan pertama materi yang direncanakan Bahasa Indonesia, pada 

pertemuan kedua ini materinya dapat mengambil mata pelajaran yang 

lain pada semester kedua kelas V. Selanjutnya pendamping 

mempersilakan guru-guru kelas V berdiskusi untuk memilih dan 

merancang pembelajaran. Guru-guru kelas V mulai membuka standar isi 

ada yang membuka program semester ada pula yang membuka buku 

pelajaran, yang sebelumnya sudah dipersiapkan sebelum mengikuti 

pertemuan untuk pertemuan kedua ini. Materi yang disepakati yang akan 

dirancang bersama adalah materi pelajaran matematika pada kompetensi 

dasar 6.1 mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Sebelum para guru 

berdiskusi untuk merancang RPP pendamping memberikan penjelasan 

tentang langkah apa yang akan dilakukan agar kompetensi dasar yang 

telah dipilih dan disepakati pada pelaksanaannya dapat dicapai oleh 

s1swa. Penjelasan tersebut meliputi: 

"Menentukan indikator dari kompetensi dasar yang dipilih, 
menentukkan tujuan pembelajarannya yang sesuai indikator clan 
langkah-langkah pembelajarannya yang menarik menyenangkan clan 
menantang yang dapat membantu siswa dalam membangun dan 
menguasai konsep materi yang dipelajari." PD. I. (2017) 

Selain itujuga media yang akan digunakan siswa seperti apa agar 

media yang digunakan tersebut dapat membantu siswa dalam proses 

pembelajaran. Dengan penjelasan tersebut harapannya dapat membantu 

guru-guru yang akan berdiskusi merancang pembelajaran. 
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Selanjutnya agar kegiatan diskusi berjalan efektif diminta untuk 

mendiskusikan tiap-tiap komponen RPP yang dimulai dari identitas RPP, 

indikator, tujuan sampai pada komponen penilaian. Pada saat 

menentukan indikator ada guru yang bertanya: 

"Bangun datar macamnya banyak, yang direncanakan semua 
bangun datar atau beberapa bangun saja?". GR.6.(2017) 

Pendamping tidak serta merta menjawab, namun disampaikan Iagi 

pertanyaan tersebut kepada guru yang lain. Temyata jawaban mereka 

juga beragam. Ada yang berpendapat ditulis sebagian ada yang 

berpendapat ditulis semua tetapi RPP nya dibuat dua kali pertemuan. 

Pendamping kemudian menyampaikan saran, bangun datar ciri-cirinya 

berbeda tetapi ciri-ciri tersebut bisa diketahui dengan cara yang sama, 

dapat menyelidiki sifatnya dengan cara mengulrur sudut, menentukan 

sumbu simetri, mengukur panjang sisi atau melalui yang lain. Jika cara 

untuk menentukan sifat bangun datar sudah dikuasai oleh siswa, maka 

siswa akan dapat menentukan sifat bangun datar yang lain walaupun 

dalam proses bangun tersebut tidak dibahas. Diskusi selanjutnya 

membahas tujuan pembelajaran tidak ada masalah, pendamping hanya 

mengingatkan unsur dalam merurnuskan kalimat tujuan pembelajaran 

yang mencakup: audience, behavior, condition dan degreenya. 

Pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran sudah tersusun 

baik, tahapan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi sudah jelas, sudah ada 

pembagian kelompok ada tugas kelompok untuk mendiskusikan ciri 

bangun datar dan ada tugas individu untuk mengidentifikasi sifat bangun 

datar. Pendamping mengingatkan dalam pembelajaran bimbinglah siswa 
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dari kegiatan yang mudah dilruasai siswa untuk menuju pencapaian 

konsep yang diinginkan. Saran tersebut adalah: 

"Misalnya pada kegiatan inti diawali oleh guru dengan 
kegiatan menunjukkan salah satu bangun datar dalam ukuran 
besar yang bisa diamati oleh siswa seluruh kelas. Guru 
selanjutnya menugaskan siswa secara bergantian untuk 
menunjukkan bagian-bagian bangun clatar dengan cara 
mengukur (besar sudut, panjang sisi) atau dengan cara 
meraba" PD.2.(2017) 

Karena saran dari pendarnping memungkinkan siswa mudah 

dalam menerima materi maka saran tersebut disepakati untuk 

dimasukkan dalam langkah kegiatan inti. Langkah- langkah kegiatan 

pembelajaran selesai disusun, diskusi berikutnya menyusun soal evaluasi. 

Dalam diskusi menyusun soal evaluasi nampaknya berjalan lancar. 

Usulan dan masukan dari peserta diskusi mudah diterima karena sudah 

sesuai dengan indikator. Karena tidak ada perrnasalahan pada komponen 

evaluasi ini, pendamping mengingatkan tentang kunci jawaban dan 

pedoman penilaiannya. 

Soal evaluasi, kunci jawaban dan pedoman penilaian sudah 

tersusun sehingga konsep rencana pelaksanaan pembelajaran sudah 

selesai. Pendamping menugaskan membaca ulang konsep rencana 

pembelajaran tersebut dan memperbaiki atau menambah jika ada yang 

perlu ditambahkan untuk perbaikan. Sebagaimana pada pertemuan 

pertama pada tahap plan setelah menyelesaikan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dilanjutkan dengan kegiatan peer teaching. Untuk peer 

teaching pada pertemuan kedua ini tidak ada proses mernilih guru model 

karena sudah ada yang menawarkan diri menjadi guru model. Guru 

berstatus GTT yang siap menjadi guru model. Tentu saja para guru 
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lainya langsung sepakat dan mempersilakan kepada guru model segera 

mempersiapkan diri dengan media seadanya. 

Dalam kegiatan peer teaching 8 orang guru jadi siswa dan 

pendamping mengamati jalannya kegiatan. Untuk kegiatan awal 

dilakukan dengan baik. Guru model mengawali dengan mengucapkan 

salam, menugaskan s1swa berdoa dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Kegiatan inti dilakukan sesuai urutan pada rencana 

pembelajaran. Menugaskan siswa menunjukkan bagian- bagian bangun 

datar persegi panjang, mengarnati dan mengukur panjang sisi dan besar 

sudutnya. Kegiatan berikutnya runtut sesuai rencana yang mencakup 

menugaskan siswa berdiskusi dan presentasi. Untuk kegiatan penutup 

sampai kegiatan evaluasi juga dilaksanakan dengan baik, walaupun ada 

satu langkab yang terlewati yaitu kegiatan tindak lanjut. Kegiatan peer 

teaching selesai, dilanjutkan dengan diskusi tentang pelaksanaan peer 

teaching. Ada beberapa masukan dari guru yangjadi siswa. Masukan dan 

saran tersebut antara lain: 

"( 1) Guru lupa belwn menyampaikan apersepsi, (2) Sering 
menyebut guru yang menjadi siswa dengan sebutan pak atau 
bu, seharusnya cukup dipanggil namanya saja, (3) pada 
langkah menugaskan siswa mengamati clan menunjukkan 
bangun datar dalam ukuran besar, sebaiknya tidak hanya satu 
siswa tetapi dapat bergantian menugaskan beberapa siswa, (4) 
Mengingatkan saja agar pada waktunya praktik di kelas yang 
sesungguhnya, ketika anak berdiskusi menentukan ciri-ciri 
bangun datar guru berkeliling mengamati dan memberi 
bimbingan seperlunya, (5) kegiatan tindak lanjut pada 
kegiatan akhir belwn dilaksanakan oleh guru, dan (6} 
Sebaiknya siswa yang presentasi juga menojukkan dan 
mendemonstrasikan cara menentukan ciri-ciri bangun datar." 
GR.CL.3 (2017) 
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Dari beberapa masukan clan saran tersebut, pendamping 

menyampaikan agar saran-saran diperhatikan dengan harapan proses 

pembelajaran yang akan dilakukan di kelas berjalan dengan sebaik

baiknya. Pendamping juga mengingatkan agar semua perangkat 

pembelajaran yang dibutuhkan benar-benar dipersiapkan dengan baik 

dan agar hadir sebelum waktunya pelaksanaan pembelajaran dimulai. 

Sebelum pertemuan diakhiri guru-guru membuat kesepakatan 

pelaksanaan di kelas nyata dilaksanakan pacla tanggal 12 April 2017 dan 

tempatnya tetap di SDN Sambonggede I. Pertemuan ditutup oleh 

pendamping pada pukul 12.30. 

b. Pelaksanan Tahap Do ( pertemuan ke-2) 

Pelaksanaan tahap do pacla pertemuan kedua pendampingan dengan 

model lesson study ini, tempatnya yang dipilih tetap di Sekolah Dasar 

Inti yaitu di Kelas VA SDN Sambonggede I, clan dilaksanaan pacla hari 

Rabu, tanggal 12 April 2017 pacla jam pelajaran pertama pukul 07.15 

s.d pukul 08.35 WIB. Guru model dan guru yang berperan sebagai 

observer serta penclamping sudah hadir sebelum pelajaran dimulai. 

Siswa kelas VA sudah siap menerima pelajaran., guru model 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menugaskan ketua 

kelas memimpin berdoa dilanjutkan kegiatan guru menyampaikan 

apersepsi dan tujuan pembelajaran. Memasuki kegiatan inti karena siswa 

sudah duduk berkelompok guru tidak melakukan pembagian kelompok 

Sebagaimana rencana yang telah disusun guru menunjukkan bangun 

clatar persegi panjang yang ukurannya besar clari karton, kemudian 
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menugaskan salah satu siswa maju untuk menunjukkan bagian-bagian 

bangun datar (sisi, sudut, bidang bangun) dan siswa melakukannya 

dengan benar. Menugaskan siswa yang lain untuk memmjukkan bagian 

yang lain dari bangun datar persegi panjang tersebut, siswa yang ditunjuk 

mengulang jawaban siswa yang pertama artinya tidak menemukan 

jawaban yang lain, kemudian guru melempar pertanyaan kepada siswa 

yang lainnya lagi, tidak ada respon dari siswa. Guru kemudian 

menugaskan siswa lagi untuk membuat garis yang menghubungkan antar 

sudut, lalu guru bertanya apa nama garis yang rnenghubungkan antara 

sudut tersebut salah satu siswa menjawab diagonal. Guru rnerninta siswa 

bertepuk tangan. Guru menunjukkan bangun datar persegi panjang dari 

kertas ukuran folio kemudian meminta siswa untuk melipat keI1as 

tersebut sehinggga berimpit. Guru memintanya membuka lipatan dan 

menunjukkan garis bekas lipatan kepada seluruh siswa. Beberapa siswa 

menjawab serempak: "Garis sumbu simetri". Yang dilakukan guru 

berikutnya mengajak siswa mengingat kembali kegiatan yang baru saja 

dilakukan oleh beberapa temannya tentang panjang sisi, besar sudut, 

diagonal dan sumbu simetri dari bangun datar kemudian meminta siswa 

menyelidikinya yang arahnya untuk menemukan sifut-sifat bangun datar. 

Kegiatan selanjutnya menugaskan masing-masing kelompok 

untuk berdiskusi untuk menentukan ciri-ciri bangun datar. Perwakilan 

kelompok diminta ke depan untuk mengambil lembar kegiatan siswa dan 

beberapa bangun datar dari kertas yang telah disiapkan oleh guru. Guru 

meminta masing-masing kelompok untuk bekerja dan menyiapka alat 

43821.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



93 

lain yang diperlukan seperti: pengaris, busur, pensil dan yang lainnya 

Selama siswa bekerja menyelesaikan lembar kerja guru berkeliling dari 

kelompok ke kelompok lain untuk memberikan petunjuk atau bimbingan 

seperlunya. 

Waktu yang digunakan untuk berdiskusi sudah selesai. Salah satu 

perwakilan kelompok untuk maju dan membacakan basil diskusinya. 

Ketika siswa presentasi guru meminta siswa menunjukkan bangun datar 

dan sifat-sifatnya. Guru memberi komentar, "Bagus!" kepada siswa yang 

selesai presentasi lalu diikuti tepuk tangan oleh siswa yang lain.. 

Kelompok lain diminta bergantian presentasi dengan meyampaikan ciri

ciri bangun datar yang tidak sama dengan kelompok lainnya Kalau 

kelompok sebelumnya menyampaikan ciri-ciri belah ketupat kelompok 

berikutnya menyampaikan ciri-ciri jajar genjang. 

Sampailah pada tahap konfirmasi guru memberi pemantapan 

materi yang dipelajari dan meluruskan jawaban siswa yang dianggap 

kurang tepat. Misalnya ada siswa yang menyampaikan ciri bangun jajar 

genjang sudut kiri dan sudut kanan sama besar, oleh guru diluruskan 

sudut yang berhadapan sama besar. Kegiatan inti selesai dilanjutkan 

dengan kegiatan akhir, guru memberikan tugas tindak lanjut secara 

individu untuk mnenyelidi sifat-sifat bangun datar trapesium siku-siku, 

yang dalam proses tadi belum dibahas. Guru memberikan pesan moral 

untuk menanamkan pendidikan karakter dilanjutkan membagi soal 

evaluasi yang dikerjakan secara individu. Kegiatan selesai ditutup dengan 

mengucapkan salam. 
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c. Pelaksanan Tahap See ( pertemuan ke-2) 

Pelaksanaan pada tahap see untuk pertemuan kedua ini dilakukan 

langsung setelah pelaksanaan pembelajaran (tahap do). Tempat 

pertemuan di ruang KKG/PSBG Dewantoro Gugus 2 Merakurak yang 

berada di lingkungan SDN Sambonggede I. Pertemuan dipimpin oleh 

pendamping. Setelah mengucapkan salam dan mengucapkan rasa syukur, 

pendamping memberikan ucapan selamat dan terimakasih kepada guru-

guru kelas V Gugus 2 Dewantoro, atas kerja kerasnya telah 

melaksanakan tugas pembelajaran dari rencana pembelajaran yang 

disusun bersama, dan telah berjalan dengan lancar. Pendamping juga 

menyampaikan rasa bangga karena pada pertemuan kedua ini guru-guru 

selalu bersemangat selama mengikuti kegiatan. 

Pada tahap see ini pendamping meminta kepada guru model 

untuk menyampaikan pendapatnya, dengan panduan pertanyaan (1) apa 

keberhasilan yang dirasakan dalam proses pembelajaran? (2) Apa 

kendala yang dialami saat proses pembelajaran? (3) Apa selanjutnya 

yang akan dilakukan jika akan melaksanakan pembelajaran dikelas? 

Guru model menyampaikan pendapatnya: 

"pertama, yang dirasakan berhasil , siswa terlibat dalam 
kegiatan pembelajaran., alur kegiatan berjalan sesuai rencana, 
siswa bekerja dengan baik mengikuti setiap instruksi yang 
disampaikan guru dan sebagian besar siswa menguasai materi 
pelajaran yang disarnpaikan. Kedua, kendalanya pada saat 
siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar 
waktunya lebih dari yang direncanakan sebingga berdarnpak 
pada waktu pelaksanaan pernbelajaran melebihi alokasi waktu 
yang telah direncanakan. Selain itu ada kendala Jainnya ada 
kelompok ketika berdiskusi kurang kerjasama dengan anggota 
kelompoknya, sehingga gum hams bempaya memberikan 
arahan dan bimbingan agar dikerjakan bers31DIH3l1la Ketiga. 
kalau nanti kembali ke kelas sendiri akan merencanakan 
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kelengkapan lainnya sehingga proses pembelajaran berjalan 
dengan baik dan anak dapat mencapai kompetensi yang 
diharapkan. Pendamping membenarkan apa yang 
disampaikan oleh gwu model. Karena pendamping selarna 
pembelajaran juga mencatat keberhasilan dan kendala sama 
dengan apa yang disampaikan oleh gwu model."GR.MD.2. 
(2017) 
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Kesempatan berikutnya diberikan kepada guru-guru yang lain 

yang bertugas sebagai obseiver untuk memberikan tanggapan dan 

pendapatnya. Ada beberapa masukan yang disampaikan antara lain: (I) 

Pelaksanaan sangat baik, guru dan murid merasa "enjoy" siswa berani 

presentasi dengan rasa percaya diri. Ada masalah sedikit, karena guru 

terlalu lama di salah satu kelompok sehingga seperti kurang 

memperhatikan kelompok yang lain, (2) Menyampaikan selamat kepada 

guru model yang berhasil melaksanakan tugasnya, dan menyarankan agar 

memperhatikan waktu, sehingga waktunya tidak molor. Anak yang pasif 

dalam diskusi kelompok perlu dimotivasi agar turut berpartisipasi dalam 

berdiskusi, (3) Diskusi yang memerlukan waktu agak panjang mungkin 

dapat dicarikan solusinya dengan mengurangi jumlah bangun datar yang 

dijadikan bahan diskusi, namun demikian pada dasamya proses 

pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan berhasil 

mencapai kompetensi yang ditetapkan. 

Guru model yang mendapat masukan dari beberapa guru, bisa 

menerima saran-saran tersebut dengan baik. Kemudian pendamping 

menambahkan penjelasan, bahwa semua masukan dan saran sangat baik 

tentunya itu bukan untuk guru model saja tetapi untuk kita semua, 

sehingga pada waktu kita melaksanakan pembelajaran di kelas kita 
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masing-rnasing dapat berupaya semaksirnal rnungkin agar proses 

pembelajaran yang direncanakan dapat berjalan Iancar rnenyenangkan, 

dan efektif mencapai tujuan pembelajaran. Dari basil eavaluasi tingkat 

ketuntasanya 82% (lampiran 10). Keberhasilan proses pembelajaran yang 

baru saja dilaksanakan tidak lepas dari rencana yang telah disusun 

dengan baik pada tahap plan. Karena sudah tidak ada pertanyaan 

pertemuan ditutup dengan rnengucapkan salam. 

d. Hasil Observasi terhadap Kinerja Guru dalarn Perencanaan 
Pernbelajaran 

Dalam mengamati Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada 

pertemuan kedua yang disusun oleh guru kelas V di Gugus Sekolah 2 

Dewantoro, pendamping dengan menggunakan instrumen yang berupa 

lembar observasi yang sudah disiapkan sebagaimana yang sudah 

direncanakan pada Bab III. Dalam mencermati tersebut pendarnping 

akan memberikan tanda centang (-V) pada kolom yang tersedia sesuai 

indikator yang telah disusun pada instrument. Hasilnya dapat dilihat pada 

tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 
Hasil Observasi terhada Pembela·aran 

Unsur 
Indikator 

Tujuan 

Men acu da KD 100% 
~=-==:::..=.J<=::::...:.::::.. _______ +-~-+-----1 
Dirumuskan dengan menggunakan 
kata o rasional 
Teramati dan terukur 
Menncakup pengetahuan ketrampilan 
dansika 

100% 

Pembelajaran l-'.==-======-<===:::..i;;==-+-~-+-----1 

Media 1000/o 
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Pembelajaran Kesesuaian den11:an materi " Kesesuaian dengan karakteristik " neserta didik 
Uraian materi Memuat fakta, konsep, prinsip dan ..J 100% 

orosedur yang relevan 
Runtut v 
Ditulis dalam bentuk butir- butir ." 
sesuai rurnusan indikator pencapaian 
KD 

Kegiatan Membannlcitkan motivasi siswa ..J 100% 
Pendahuluan Men11:kaitkan dengan materi terdahulu ..J 

Mengeksplorasi pengetahuan awal ..J 
s1swa 
Menyampaikan tujuan dan topik v 
nelaiaran yang akan dinelaiari 

Kegiatan inti Melibatkan peserta didik mencan ..J 100% 
informasi yang Iuas untuk pencapaian 
KD 
Menggunakan beragam pendekatan , ..J 
media dan sumber belaiar 
Dilaksanakan secara interaktif , ..J 
inspiratif , menyenangkan, 
menantang, merangsang peserta didik 
bemartisirui<i aktif 
Memberi ruang yang cukup pada " ""Serta didik orakarsa dan kreatifitas 
Mendidik peserta didik belajar secara " mandiri sesuai dengan minat , bakat, 
perkembangan fisik dan psikologis 
""Serta didik 
Kegiatan dilaksanakan secara ..J 
sistematis, serta melalui proses 
eksolorasi, elaborasi dan konfirmasi 

Penutup Menggambarkan aktifitas v 100% 
pembelajaran dalam bentuk 
ran11:kurnan atau kesimoulan 
Ke<riatan refleksi dan nenilaian ..J 
Rencana tindak lanjut dan um pan v 
balik 
Pesanmoral ." 

Penilaian Sesuai den""" indikator v 100% 
Mencantumkan kunci iawaban ..J 
Pedoman ""nskoran -../ 

Waktu Kesesuaian alokasi waktu ..J lOCl"A. 
Jumlah 32% 
Prosentase )()()% 

Rata-rata nrosentase )0()0/o )()()% 
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Hasilnya tanda centang ( .../) dari unsur indikator, tujuan 

pembelajaran, media, materi pembelajaran, kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, kegiatan penutup, penilaian dan waktu semua menunjukkan 

tanda centang pada kolom "ya". Hasilnya sama dengan rencana yang 

disusun pada pertemun I yang menunujukkan 100"/o pada kolom baik. 

Dengan demikian pendampingan dengan model leeson study ada dampak: 

yang positif dan dampak yang baik terhadap kinerja guru dalarn menyusun 

rencana pembelajaran. 

e. Hasil Observasi terhadap Kinerja Guru dalam Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Observasi terhadap kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan oleh semua guru kelas V yang menjadi observer atau menjadi 

pengamat dalam pelaksanaan pembelajaran, selain guru yang meajadi guru 

model. Pengamatan ini juga dilakukan oleh pendamping. Instrumen yang 

digunakan sama dengan instrumen dalam mengamati pembelajaran pada 

pertemuan I. Para pengamat selain menggunakan instrumenjuga membuat 

catatan jika diperlukan. Catatan yang dimaksud adalah aktivitas guru yang 

tidak ssuai rencana pembelajaran atau ada ha! lain yang menjadi perhatian 

observer yang perlu dicacat untuk dijadikan bahan diskusi pada tahap see. 

Bisa juga mencatat tentang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran .. 

Hasil observasi dari para observer tersebut akan dipaparkan dalam bentuk 

prosentase pada tabel 4. 7 berikut ini: 
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Tabel 4.7 
Hasil Observasi terhadap Kinerja Guru 

dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan 

99 

I 
No Aspek yang diamati 

Amat 
Baik Cukup 

11 

baik Kwang 1! 

(%) 
(%) (%) (%) 

I a. Kegiatan Awai 
Mengkondisikan siswa siap belajar 100% 
Memotivasi siswa 100% 
Menyamnaikan anersepsi 100% 
Menyamnaikan tuiuan nembelaiaran 100% 

2 b. Kepiatan Inti 
Kemampuan menyampaikan materi 100% 
Pen materi 100% 
Penggunaan media 100% 
Kesesuaian memilih metode 100°!.. ii 
Pemanfaatan Jin 

. 
84% 16% 

., 
an s1swa ii 

Membimbing siswa secara kelomnok 84% 16% 
Membimbing siswa secara individu 100";(, i 

Menan1rnaoi nertanyaan siswa 100"/o I 

Menumbuhkan partisipasi siswa 84% 16% I 

3 c. Kesriatan penutup. !i 

Memberikan nemantaoan 84% 16% 
Memradakan tindak laniut 100°!.. 
Memberikan aesan moral 100% 
Melak..,.ruikan evaluasi 100% 
Menutun nelaiaran 100% 

4 K e scsnaian alokasi wak.tn 28% 82% 
Menguasai lrelas 100% 
Penggunaan bahasa Jelas 100% 

:,J'j#t.la)i . ' <''~; 
. .· t-860 .· : .. ··146%•·: :< , •.••. · 

f,; · .. 

:< . :;_:';,_, __ ', ___ -_-
. 

. . .· . 

Rlita~ridli 
. - : - ,~ ,'" 

~->··'' -.- ·· . 93Jl% 7,0% .•· 

Dari tabel tersebut jelas terlihat dari 20 indikator yang telah 

dirumuskan dalam lembar pengamatan, setelah dilalrukan pengama1an oleh 

para observer pada pelaksanaan pembelajaran hasilnya rata-rata indikator 

dengan kategori baik perolehannya 93,0%, hal ini menunujukkan pada 

pertemuan kedua ini pelaksanaannya sudah lebih baik dari pertemuan l 
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yang rata-ratanya 90,9%. Prosentase rata-rata indikator dengan kategori 

cukup perolehannya 7,0%. Prosentase ini menurun jika dibandingkan 

dengan pertemuan pertama sebesar 7,9%. Penurunan ini karena untuk 

kategori cukup masuk ke dalam kategori baik, dan rata-rata indikator 

dengan kategori kurang perolehannyanya 0%. Hasil ini menunjukkan 

bahwa penerapan pendampingan dengan model lesson study terhadap 

kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran menunjukkan ada dampak 

yang baik, yang ditunjukkan dengan kategori baik yang mencapai rata-rata 

93,0%. 

f. Hasil Observasi terhadap Kinerja Guru dalam Mengevaluasi 
Pembelajaran 

Untuk mengetahui hasil dari kinerja guru dalam mengevaluasi 

pembelajaran, dilakukan oleh pendamping sendiri dengan menggunakan 

format pengamatan yang telah disusun sebagaimana pada Bab Ill Yang 

dicermati adalah instrumen evaluasi lengkap dengan kunci jawaban ser1a 

pedoman penilaiannya, yang telah disusun oleh guru kelas V pada tahap 

plan. Selain itu juga melihat basil siswa setelah mengikuti pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Setelah mencermati evaluasi yang dirancang guru 

hasilnya ditampilkan sebagaimana pada format 4.8 berikut ini. 
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l 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 

Tabel 4.8 
Hasil Observasi terhadap Kinerja Guru 

dalam Mengevaluasi Pembelajaran 

Aspek yang diamati 
Ya 

Kesesuaian dengan indikator '1 
Kesesuaian dengan tujuan '1 
nembelaiaran 
Memrukur komoetensi sikao 
Memmkur Komoetensi oengetahuan '1 
Memmkur komnetensi Ketramoilan '1 
Bahasa mudah dipahami siswa '1 
Sesuai kaidah oenyusunan soal '1 
Merupakan kalimat pertanyaan yang 
terbuka 
Merupakan kalimat pertanyaan yang -v 
tertutup 
Dilengkaoi dengan kunci iawaban '1 
Ada oedoman/ rubrik nenilaian -v 

Jumlah 9 
Prosentase 82% 

101 

Fakta 
Tidak Ket 

'1 

'1 

2 
18% 

Dari 11 indikator yang telah tersusun dalam format penilaian, 

setelah dicermati hasilnya menunjukkan pada option " ya" menujukkan 

ada 9 indikator atau 81 %. Sedangkan option yang menunjukan tidak ada 2 

indikator atau 18%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyusun 

evaluasi pembelajaran sudah dalam kategori baik. Untuk indikator yang 

dicentang tidak ada 2 yaitu: mengukur kompetensi sikap clan merupakan 

kalimat pertanyaan yang terbuka. Walaupun dicentang pada kolom tidak 

bukan berarti kinerja guru tidak baik. Hasil tersebut dapat dijelaskan 

sebagaimana berikut ini. Pertama, pada indikator "mengukur kompetensi 

sikap" dicentang tidak, karena soal evaluasi sesuai kompetensi dasar tidak 

menilai sikap, karena yang dinjilai adalah pengetahuan siswa. Tentang 

kompetensi sikap ini dapat dinilai guru selama proses pembelajaran. 

Misalnya tentang sikapnya dengan kelompok pada saat berdiskusi 
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mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar. Kedua, pada indikator 

"merupakan kalimat pertanyaan yang terbuka" dicentang tidak, artinya 

guru dalam evaluasi pertanyaannya memerlukan jawaban yang pasti, 

sehingga jawaban diharapkan sesuai kunci yang telah dirumuskan. 

g. Temuan Tahap Plan (pertemuan kedua) 

Pada tahap plan pertemuan kedua pendamping mengamati 

jalannya pertemuan guru-guru kelas dari awal sampai diskusi setelah 

pemodelan atau peer teaching. Temuan-temuan pada tahap plan ini 

diuraikan sebagai berikut. 

l) Pertemuan dipandu oleh pendamping. 

2) Pendamping mengingatkan kembali temuan-ternuan pada 

pertemuan pertama untuk dijadikan acuan dalam rnenyusun rencana 

pembelajaran pata pertemuan kedua. 

3) Materi yang dibahas adalah mata pelajaran rnatematika kornpetensi 

dasar 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Materi yang 

dibahas berbeda dengan rnateri pada perternuan pertama. 

4) Pendamping mengingatkan komponen dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dan dalam rencana yang disusun tersebut antar 

komponen saling berkaitan sesuai dengan kompetensi dasar, 

indikator dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

5) Guru-guru berdiskusi menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran diurut dari tiap-tiap komponen. 

6) Jika ada pertanyaan yang disarnpaikan kepada pendamping tidak 

serta merta dijawab oleh pendamping tetapi dilernparkan kepada 
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teman guru yang lain untuk menjawab, kemudian pendamping 

memberikan konfirmasi dan penguatan. 

7) Pendamping mengingatkan unsur komponen tujuan pembelajaran 

mencakup unsur audience, behavior, condition dan degree. 

8) Dalam rancangan pembelajaran pada kegiatan inti sudah jelas 

tahapan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

9) Merumuskan soal evaluasi lancar, tidak ada kendala. 

I 0) Membaca ulang konsep rencana pembelajaran yang telah tersusun. 

11) Dilaksanakan kegiatan peer teaching. Dalam kegiatan peer 

teaching berbeda dengan pelaksanaan pada pertemuan pertama. 

Pada pertemuan pertama guru model berdasarkan pemilihan dengan 

suara terbanyak tetapi pada pertemuan kedua ini sudah ada yang 

menawarkan diri untuk menjadi guru model. 

12) Ada kegiatan tanya jawab setelah kegiatan peer teaching untuk 

lebih memantapkan rencana pembelajaran yang disusun dan rencana 

pelaksanaan di kelas yang sesungguhnya. 

h. Temuan Tahap Do (pertemuan kedua) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sudah diperbaiki setelah 

peer teaching pada tahap plan selanjutkan dilaksanakan di kelas oleh 

guru model dan diamati oleh guru lain dan pendamping. Temuan dari 

tahap do ini adalah sebagai berikut. 

1) Tempat pelaksanaan praktik pembelajaran di SD inti yaitu SDN 

Sambonggede I 
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2) Guru model, observer clan penclamping sudah hadir di kelas 

sebelum pelajaran dimulai. 

3) Guru model melaksanakan pembelajaran urut clari langkah ke 

langkah berikutnya sebagaimana pada rencana pembelajaran. 

4) Siswa turut berperan dalam proses pembelajaran, pada kegiatan 

diskusi, mengidentifikasi sifat-sifat bangun clatar, tanya jawab dan 

presentasi. 

5) Guru memberi kesempatan clan membimbing siswa menemukan 

sifat-sifat bangun clatar dengan menggunakan media yang berwujud 

bangun clatar. 

6) Guru berkeliling dari kelompok ke kelompok ketika siswa 

berdiskusi menyelesaikan lembar kerja dan guru memberi petunjuk. 

serta bimbingan seperlunya 

7) Guru selalu memberi penghargaan dan pujian kepacla siswa yang 

menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugas atau siswa yang 

selesai melakukan presentasi. Penghargaan tersebut dengan 

meminta siswa lain bertepuk. tangan atau guru mengucapkan kata 

"bagus". 

8) Guru memberikan konfirmasi dan penguatan setelah stswa 

melakukan presentasi. 

1. Temuan Tahap See (pertemuan kedua) 

Pada tahap see guru model, guru sebagai observer, clan pendamping 

berkumpul di salah satu tempat untuk membahas basil pelaksanaan pratik 
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pembelajaran yang baru saja dilakukan oleh guru model. Temuan pada 

tahap see ini adalah sebagai berikut. 

I) Tempat pelaksanaan tahap see di Ruang KKG/ ruang PSBG 

Dewantoro Gugus 2 Merakurak. Pertemuan ini dilaksanakan 

langsung setelah praktik pembelajaran. 

2) Pertemuan pada tahap see dipimpin oleh pendamping. 

3) Pendamping memberi pujian kepada guru model atas kerja kerasnya 

telah berhasil melakukan praktik pembelajaran dengan baik. 

4) Pendamping meminta kepada guru model untuk menyampaik:an tiga 

ha! yang meliputi: (I) apa keberhasilannya dalain melaksanakan 

praktik pembelajaran, (2) apa kendalanya, dan (3) apa yang akan 

dilakukanjika akan melakukan pembelajaran di kelasnya? 

5) Ada kegiatan tanya jawab dan diskusi dengan guru model yang 

ruang lingkupnya sekitar pelaksanaan praktik pembelajaran pada 

tahapdo. 

6) Dari hasil evaluasi tingkat ketuntasan mencapai 82"/o 

7) Pendamping memberi penguatan setelah diskusi antara guru model 

dan guru sebagai observer. 

J. Data dari Hasil Wawancara 

Selain data temuan dari hasil observasi, berikut akan disajikan data 

yang merupakan hasil wawancara dengan guru peserta pendampingan 

dengan model lesson study dan kepala sekolah sebagai pendamping. 

Wawancara ini dilakukan setelah kegiatan pendampingan selesai yaitu 

setelah tahap see . 
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Data wawancara dengan guru tersebut disajikan sebagai berikut. 

a I. Peneliti 
2. Guru 
3. Peneliti 
4. Guru 
5. Peneliti 

6. Guru 

7. Peneliti 
8. Guru 

9. Peneliti 
IO.Guru 

11.Peneliti 

12.Guru 

13.Peneliti 
14.Guru 

(WG-2017) 

"Kegiatan apa yang baru saja anda lakukan?" 
''Pendampingan pembelajaran?" 
"Bagaimana kesan anda dengan pendampingan ini?" 
"Menyenangkan ! " 
"Bisa dijelaskan seperti apa menyenangkan dalam 

kegiatan pendampingan?" 
"Kami merasa senang dalam mengikuti setiap 
tahapan kegiatan, merasa terbantu sekali dalam 
menyusun rencana pembelajaran, dapat 
pengalaman dari teman yang memodelkan 
pembelajaran di kelas." 

"Bagaimana aktivitas guru dalam pembelajaran?" 
"Guru melaksanakan pembelajaran sesuai scenario 

yang dirancang, walaupun ada beberapa hal yang 
kurang sesuai tapi tetap berjalan lancar." 

: "Bagaimana aktifitas siswa selama pembelajaran?" 
"Siswa mengikuti setiap instruksi yang disampaikan 

guru, ada diskusi, ada tugas kelompok ada tugas 
mandiri." 

"Bagaimana evaluasi yang anda rancang dalam 
kegiatan pendampingan ini?" 

"Saya rasa sudah sesuai dengan indikator. Yang 
awalnya dalam menyusun evaluasi ini belum 
benar, setelah menerima arahan dan penjelasan dari 
pendamping terasa lebih mudah." 

"Apa anda berharap pendampingan ini berlanjut?" 
: "Ya, berlanjut, karena kami sangat perlu 

pendampingan semacam ini." 

b. Data wawancara dengan kepala sekolah yang berperan sebagai 

pendamping. 

b. 1. Peneliti 
2. KS 
3. Peneliti 

4. KS 

5. Peneliti 

6. KS 

: "Masih semangat pak?" 
: "O, masih, terimakasih!" 
: "Bagaimana kesan anda dalam kegiatan 

pendampingan yang baru saja dilakukan?" 
: "Sangat memerlukan waktu. Karena sudah menjadi 

tugas kita., ya kita lakukan semarnpu kita, guru
guru terlihat aktif dan antusias, dan semoga bisa 
membangkitkann semangat untuk ber KKG." 

: "Ada tiga tahapan dalam pendampingan yang anda 
lakukan, tahapan mana yang paling penting?" 

"Semuanya penting karena masing-masing tahapan 
saling berhubungan. Tahap plan akan 
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8. KS 

9. Peneliti 
JO.KS 

11.Peneliti 

12.KS 

(WKS-2017) 
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menentukan keberhasilann tahap do. Sedangkan 
tahap see merupakan refleksi dari kegiatan yang 
telah dirancang dan dilaksanakan". 

"Apa peran anda pada tahap plan?" 
: "Membantu kesulitan atau kendala yang terjadi 

pada tahap plan. Permasalahannya saya jelaskan 
dan solusi saya tawarkan. Ketika peer teaching 
saya buat catatan yang akan bermanfaat saat 
diskusi." 

"Apa yang anda lakukan pada tahap do?" 
: "Saya mengamati jalanya pembelajaran dari awal 

sampai akhir, mengisi lembar observasi, membuat 
catatan yang perlu terkait kegiatan 
pembelajaran." 

: "Kemudian peran anda pada tahapsee?" 

: "Sebagai moderator dalam diskusi, ikut berdiskusi 
tentang keberhasilan dan kendala yang terjadi, 
dan memberikan motivasi agar selalu semangat 
ber-KKG." 

k. Data dari Angket Siswa dan Guru 

Setelah selesai sampai kegiatan pendampingan pada pertemuan 

kedua peneliti memberikan angkat kepada siswa. Seluruh siswa diberi 

angket dan diminta mengisi angket tersebut dan dikumpulkan kepada guru 

kelasnya. Rekap data angket tersebut sebagaimana pada Jampiran 5. Data 

yang diperoleh dari angket siswa menggambarkan sikap siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran. Sikap tersebut sebagai respon siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai model pada 

tahap do dengan pendampingan model lesson study. Sikap tersebut 

tertuang pada butir-butir pertanyaan pada angket yang meliputi sikap rasa 

senang, menarik, mudah dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

maupun dalam mengerjakan soal evaluasi. Sesuai rekap angket 100% 

siswa merasa senang dan merasa menarik dalam pembelajaran, dan 82"A. 
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merasakan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru berbeda dari 

biasanya. 

Selain itu, siswa dalam mengerjakan evaluasi juga merasa mudah, 

soal evaluasi sesuai materi yang dibahas dan siswa tidak merasa kesulitan. 

Hal ini ditunjukkan dari rekap angket siswa bahwa 91% siswa merasa 

mudah mengerjakan soal evaluasi, dan 100% siswa menjawab evaluasi 

sesuai materi yang dipelajari pada saat itu dan 91 % siswa tidak merasa 

kesulitan. Hasil rekap tersebut sebagai dampak yang dirasakan siswa 

ketika mengikuti pembelajaran yang dirancang guru dengan baik, sehingga 

berdampak baik pula pada siswa. 

Data yang diperoleh dari angket guru menunjukkan ada 3 orang 

guru yang belum pernah mengikuti pendampingan, mereka ini guru GTI. 

Data yang dijaring dari angket guru tersebut merupakan data mengenai 

sikap dan pendapat guru dengan pendampingan model lesson study. Data 

tersebut menunjukkan 100% guru mengalami kendala dalam menyusun 

rencana pembelajaran, merasa senang, perlu pendampingan karena dapat 

membantu memecahkan masalah pembelajaran, menetukan Iangkah

langkah pembelajaran dan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan 

baik. 

C. Pembahasan 

Pada pembahasan ini dipaparkan temuan penelitian terkait dengan 

teori-teori masalah penelitian. Pembahasan didasarkan pada data empiris 

kinerja guru dalam pembelajaran dengan pendampingan model lesson 

study melalui tahapan plan (perencanaan), do (pelaksanaan), see (refleksi). 
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Pendampingan dilaksanakan dua kali dengan tahapan yang sama. Pada 

masing- masing pelaksanaan pendampingan terdapat kesamaan dan 

perbedaan basil temuan penelitian. Temuan yang sama dibahas sekaligus, 

dan temuan yang berbeda dibahas tersendiri. 

I. Kinerja Guru dalam Merancang Pembelajaran deogan 
Pendampingan Model Lesson Study 

Sebagaimana telah diuraikan pada hasil kegiatan pada taliap plan 

dengan pendampingan model lesson study bahwa guru-guru kelas V di 

Gugus 2 Dewantoro Kecamatan Merakurak berdiskusi menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran didampingi oleh Kepala Sekolah selalru 

pendamping. Guru-guru sepakat menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran salah satu kompetensi dasar dari satu ma1a pelajaran. Dalain 

menyusun rencana tersebut mereka berpedoman pada Permendiknas 

nomor 41 tahun 2007 pasal I ayat 1 yang menyebutkan: "Standar proses 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencalrup perencanaan 

proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran. penilaian basil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran_" Untuk 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran dilalrukan 

oleh guru, sedangkan untuk pengawasan proses pembelajaran dilalrukan 

oleh Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah. Tugas pendamping pada 

tahap ini adalah memberikan solusi dari permasalahan yang timbul ketib 

guru-guru berdiskusi. Hal ini sesuai dengan etika pendampiogan 

(DBE:2008), bahwa pendamping membantu guru dalam masalah 
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pembelajaran dan memberikan solusinya. Pendamping hanya membantu 

tidak mendikte atau mengevaluasi guru. 

Rancangan pembelajaran yang telah tersusun dan mendapalkan 

masukan perbaikan dari pendamping kemudian dimodelkan oleh salah 

satu guru atau dilaksanakan kegiatan peer teaching. Guru yang menjadi 

model tersebut adalah Guru Kelas V dari SDN Tuwiri Wetan ll 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi. yakni meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran maupun produk pengajaran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Uzer Usman (2010: 83) bahwa "latilum menyajikan 

pembelajaran pada sekelompok perlu dilakukan agar dalain pelajaran itu 

dapat memperoleh urunan pendapat dan pemikiran dan berikanlah 

penguatan sesuai tingkah laku siswa atau respon siswa dengan berbagai 

jenis penguatan. Pengajaran yang dilakukan bukanlah selredar simulasi, 

melainkan pengajaran sebenarnya dalam bentuk kecil.tt Karena pada 

kegiatan peer teaching tersebut pesertanya guru- guru kelas V sehinggi1 

yang menjadi siswanya adalah guru-guru kelas V itu sendiri. Dari 

penjelasan tersebut, bahwa kegiatan peer teaching dilakukan seakan-akan 

sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang sesungguhnya 

sehingga ada gambaran rancangan yang disusun setelah dipraktikkan, 

dievaluasi pelaksanaannya dengan harapan ketika nanti dilakukan di kelas 

yang sesungguhnya benar-benar sesuai harapan. 

Ketika pelaksanaan peer teaching pendamping mengikuti jalanya 

kegiatan dengan seksama, memperhatikan alur kegiatan yang dilakukan 

oleh guru. Selain itu pendamping dan observer juga membuat catatan 
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tentang jalannya kegiatan yang akan berrnanfaat saat diskusi setelah peer 

teaching. Hal tersebut sesuai pemyataan Daryanto (2012: 61) pada saat 

melakukan observasi, disarankan untuk melakukan beberapa kegiatan: (I} 

membuat catatan tentang komentar siswa, (2) membuat catatan tenlang 

situasi dimana siswa melakukan kerjasama atau memilih tidak melakukan 

kerjasama, (3) membuat catatan tentang variasi metode penyelesaian 

masalah dari siswa baik individu mapun kelompok. 

Selesai peer teaching guru-guru berdiskusi lagi tenlang 

kelemahan dan kelebihan dari kegiatan peer teaching juga kekurangan 

dalam rencana pembelajaran yang telah disusun bersama. Pemyataan 

tersebut sesuai pendapat Daryanto (2012: 45) bahwa setelah selesai 

pembelajaran langsung dilakukan diskusi antara guru dan pengamat yang 

dipandu oleh kepala sekolah atau yang ditunjuk untuk membahas 

pelajaran. Kemudian mereka memperbaikinya sehingga menjadi 

rancangan pembelajaran yang disusun menjadi lebih baik lagi. Dari basil 

wawancara dengan kepala sekolah selaku pendamping menjelaskan 

bahwa tugas pendamping pada tahap plan ini adalah rnembantu kesulilan 

atau kendala yang terjadi, sebagaimana data wawancara dengan 

pendamping (WKS.8): 

"Membantu kesulitan atau kendala yang terjadi pada tahap 
plan. Permasalahannya saya jelaskan dan solusi saya 
tawarkan. Ketika peer teaching saya buat catatan yang akan 
bennanfaat saat diskusi." (2017) 

Kendala yang dialami oleh guru-guru kelas pada tahap plan 

pertemuan pertama nampak dalam menyusun indikator (ternuan pada 

tahap plan pertemuan pertama nomor (3), menyusun langkah-langkah 
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pembelajaran (temuan pada tahap plan pertemuan pertama nomor (5), 

dan menyusun format pernyataan pada lembar kerja siswa (temuan pada 

tahap plan pertemuan pertarna nomor (6), serta dalain menentukan soal 

evaluasi dan dalarn menyusun rubrik penilaian. Permasalahan yang 

timbul dijelaskan dan dicarikan solusi oleh pendamping yang sifatnya 

ditawarkan. 

Sedangkan menurut hasil angket dari guru untuk pertanyaan 

nomor 6 sampai dengan nomor 8 menunjukkan I 00% guru menjawab 

"ya" hal ini menunjukkan babwa pendampingan dengan model lesson 

study membantu guru dalarn memecabkan masalah atau kendala dalain 

menyusun rencana pembelajaran, membantu menentukan langkah

langkah pembelajaran dan menyusun evaluasi yang sesuai dengim 

indikator yang telab ditetapkan. 

Untuk pertemuan kedua pada tahap plan, guru-guru kelas V 

dalam menyusun rencana pembelajaran sudah lebih lancar, kendala yang 

terjadi pada pertemuan satu sudab tidak terulang lagi. Untuk tahapan pada 

kegiatan inti eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi sudab tampak jelas. 

Yang menarik lagi ketika peer teaching guru-guru berebut menawarkan 

diri (temuan tahap plan pertemuan kedua nomor I 1) ingin jadi guru 

model. Hal ini membuktikan guru-guru merasa ada kepercayaan diri ingin 

tampil sebagai guru model dan marnpu memparktikkan rancangan 

pembelajaran yang disusun bersarna. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap rancangan pembelajaran 

yang disusun bersarna pada tabap plan menunjukkan 100% sesuai 
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indikator dengan bukti seluruh tanda centang ada pada kolom "ya". Hal 

ini dengan pendampingan model lesson study berdampak kinerja gmu 

dalam merancang pembelajaran lebih baik dari sebelum ada 

pendampingan. 

2. Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran dengan Pendampingan 
Model Lesson Study 

Kinerja guru-guru kelas V pada tahap do (pelaksaanaan) dengan 

pendampingan model lesson study ini dilaksanakan oleh guru-guru kelas V 

di Gugus Sekolah 2 Dewantoro secara bersama-sama di kelas nyata. Kelas 

yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan adalah di kelas VA SDN 

Sambonggede I. Mereka hadir di kelas sebelum siswa masuk. Guru model 

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang disusun bersama pada tahap 

plan dan guru yang lain berperan sebagai pengamat Pendampingpun juga 

berperan sebagai pengamat dalam proses pembelajaran. Guru model 

melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendiknas no 41 tahun 2007 

yang menyebutkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari 

silahus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya 

mencapa1 KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa., kreativitas dan 
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kemandirian sesuai dengan bakat dan minat dan perkembangan fisik dan 

psikologis peserta didik. 

Pada saat pembelajaran berlangsung, pendamping dan guru yang 

bertugas sebagai pengamat pembelajaran mengambil tempat bebas dalam 

ruang kelas tetapi tidak boleh menghalangi proses pembelajaran. Pengamat 

menempatkan diri di belakang dan di sisi kiri atau kanan kelas. Hal ini 

sesuai pendapat Widhiartha (2008: 59) "Keberadaan observer tidak boleh 

mengganggu mobilitas tutor dan warga belajar selama pembelajaran. 

Untuk itu perlu pengaturan posisi dari observer. Sebaiknya observer 

berada di luar kelompok dan tidak menghalangi pandangan warga belajar 

dengan tutor." Para pengamat membawa instnnnen berupa lembar 

observasi. Pengamatan fokus pada aktifitas guru dan aktifitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung. Selain itu pengamat juga membuat 

catatan yang diperlukan misalnya ditemukan hal lain yang menarik di Iuar 

instrumen yang dipersiapkan. 

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan menyampa1an 

salam, mengkondisikan siswa siap belajar. Pengkondisian siswa agar siap 

belajar ini sebagimana yang tercantum pada Permendiknas no 41 tahun 

2007 bahwa dalam kegiatan pendahuluan dalam proses pembelajaran 

berbunyi: menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Sejalan dengan Permendiknas tersebut 

Mulyasa (2009: 255) berpendapat: "Dalam pembelajaran tugas guru yang 

paling utama adalah mengkondisikan Iingkungan agar menunjang 

terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik". Pada kegiatan 
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pendahuluan ini guru juga memberikan motivasi dengan mengajak 

bemyanyi lagu "Naik-Naik ke Puncak Gunung" dan mengadakan 

aperseps1. Pemberian motivasi pada kegiatan awal ini sejalan dengan 

pendapat H. Udin S. Winataputra (2003: 3.15) bahwa kegiatan 

pendahuluan dalam proses pembelajaran guru melaksanakan kegiatan 

apersepsi untuk membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran. Di tahap ini guru sudah melaksanakan kegiatan 

awal atau pendahuluan dalam pembelajaran sesuai rancangan yang telah 

disusun. 

Ketika s1swa keluar kelas untuk melakukan pengamatan guru 

model dan pengamat juga mengikuti kegiatan siswa di luar kelas. Karena 

ada 5 kelompok siswa maka pengamat membagi diri dan mengilruti 

masing-masing kelompok siswa. Pengamat memberikan bimbingan 

seperlunya pada siswa yang sedang melakukan pengamatan. Waktu 

pengamatan selesai siswa kembali ke kelas, guru model dan pengamat 

juga kembali ke kelas. Kegiatan ini sesuai rancangan pembelajaran yang 

disusun pada tahap plan. Artinya guru model berupaya melaksanakan apa 

yang telah menjadi kesepakatan dan yang telah dirancang pada tahap 

perencanaan (plan). 

Demikian pula pada pertemuan kedua pada tahap do (pelaksanaan 

pembelajaran) baik guru model dan guru sebagai pengamat pembelajaran 

serta pendamping melakukan aktifitas sebagaimana pada pertemuan 

pertama. Karena materinya berbeda alur dari proses pembelajarannya juga 

berbeda tergantung dari rancangan yang disusun p-ada tahap plan. Setelah 

43821.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



116 

proses pembelajaran selesai guru-guru kelas V berkumpul pada ruang 

KKG untuk melaksanakan refleksi. 

Data dari hasil wawancara dengan guru untuk pelaksanaan 

pembelajaran (WG.8): 

"Guru melaksanakan pembelajaran sesuai skenario yang 
dirancang." (2017) 

Walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang kurang sesuai 

tetapi proses berjalan lancar sesuai rencana. Sedangkan untuk kegiatan 

siswa dalam pembelajaran sebagaimana data hasil wawancara dengan 

guru (WG.10) bahwa: 

"Aktifitas siswa mengikuti setiap instruksi yang disampaikan 
oleh guru, ada kegiatan diskusi, tugas kelompok dan tugas 
mandiri." (2017) 

Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa ragam kegiatan yang 

dilakukan siswa pada kegiatan pembelajaran. Beragam kegiatan tersebut 

dalam rangka proses yang dilalui siswa untuk memahami atau menguasai 

materi pelajaran yang disajikan oleh guru. Kegiatan tersebut sesuai 

pendapat H.Udin S.Winataputra (2003: 3.15) bahwa kegiatan inti dalam 

pembelajaran merupakan kegiatan yang kompleks dalam proses 

pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar (learning 

experience) siswa terhadap materi tertentu. 

Pada kegiatan pembelajaran ini siswa dapat mengikuti semua 

instruksi guru karena rancangan yang disusun guru mendorong siswa 

untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Kalau dikaitkan dengan data 

dari hasil angket untuk guru pada pemyataan nomor 10 dan 13 

menunujukkan bahwa dengan pendampingan model lesson study 
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(Ang.G.10) terjadi interaksi yang baik antara guru dan siswa, (Ang.G.13) 

siswa turut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dengan 

demikian rencana pelaksanaan pembelajaran yang d.isusun pada tahap plan 

dapat d.ilaksanakan dengan baik. Sebenarnya yang diharapkan dalam 

proses pembelajaran. Sedangkan data dari angket guru (Ang.G.15) media 

yang d.ipilih dan digunakan oleh guru membantu siswa dalam memahami 

materi pembelajaran. Pemyataan tersebut sesuai pendapat Arief S.Sad.iman 

(2007: 17) bahwa media dalam proses belajar mengajar berfungsi 

memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu juga daya indera, dan media yang 

tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak d.idik. 

Jika mencermati lembar observasi pelaksanaan pembelajaran baik 

dalam kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup serta pengelolaan 

waktu pada tahap do pertemuan pertama dan pertemuan kedua ada 

perubahanrata-rata prosentase. Untuk tahap do pertemuan pertama, pada 

pelaksanaan pembelajaran dari seluruh indikator dengan kategori kurang 

terdapat 1,2%, kategori cukup 7,9% dan kategori baik 90,9"/o, namun pada 

pertemuan kedua kategori kurang ada penurunan menjadi 0%. Untuk 

kategori 7,9% juga ada penurunan menjad.i 7,0%. Penurunan kedua 

kategori tersebut karena masuk ke dalam kategori baik, sehingga kategori 

baik ada peningkatan dari 90,9"/o menjad.i 93, 0%. Dari kenyataan tersebut 

menunjukkan bahwa pendampingan dengan model lesson study ini 

berdampak lebih baik pada kinerja guru dalam melaksanakan 

pembelajaran 
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3. Kinerja Guru dalam Mengevaluasi Pembelajaran dengan Pendampingan 
Model Lesson Study 

Untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran salah satunya 

bisa dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran yang dikerjakan siswa. 

Tentunya evaluasi yang disusun harus sesuai dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran yang direncanakan. Hal ini sesuai pendapat Mulyasa (2009: 

139) "Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi 

untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi 

acuan penilaian mata pelajaran. Selain itu Ngalim Purwanto (2009: 110) 

juga menjaelaskan bahwa evaluasi pada akhir pembelajaran yang penting 

adalah bahwa setiap soal betul-betul mengukur tujuan instruksional yang 

hendak dicapai, yang telah dirumuskan di dalam program satuan 

pengajaran. Senada dengan pendapat tersebut Uzer Usman (20!0: 11) 

menjelaskan dalam satu kali proses belajar mengajar guru hendaknya 

menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan sudah tercapai atau 

belwn. Dengan demikian dengan penilaian ini guru dapat mengetahui 

keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, 

serta ketepatan metode yang digunakan. 

Adapun penyusunan evaluasi dalam pendampingan dengan model 

lesson study ini, dilakukan oleh guru-guru pada tahap plan (tahap 

perencanaan). Hasil temuan pada pertemuan pertama, menunjukkan 

bahwa rancangan evaluasi susunan guru-guru masih belwn sesuai dengan 

indikator (temuan pertemuan pertama pada nomor 9). Selain itu guru-

guru juga masih belwn mampu menyusun rubrik penilaian (temuan 
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pertemuan pertama pada nomor 10). Di sinilah peran pendamping 

muncul untuk menjelaskan clan menawarkan solusi. Kata kunci untuk 

menyusun evaluasi harus sesuai dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Dengan demikian pendamping 

mengingatkan kepada guru-guru untuk melihat indikator dan tajuao 

pembelajaran. Selanjutnya disusunlah evaluasi dan rubrik penilaian yang 

sesuai indikator clan tujuan pembelajaran. Sebagaimana pendapat Mulyasa 

(2010: 226) langkah terakhir dalam mengembangkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran adalah merencanakan penilaian. Di dalam 

penilaian membutuhkan alat penilaian dalam mencapai tujuan. Sejalan 

dengan pendapat tersebut Tyler dalam Mulyasa (2010: 226) mengatakan 

bahwa penilaian pembelajaran dimaksudkan untuk rnengetahui tercapai 

tidaknya pembelajaran yang dilaksanakan, yang rnencalrnp sernua. 

komponen pembelajaran, baik proses maupun hasilnya. 

Pada pertemuan pertarna pelaksanaan pendampingan dengan 

model lesson study yang dibuat rencana pelaksanaan pembelajaran rnata 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menyusun laporan basil 

pengarnatan. Tujuan pernbelajaranya siswa mampu menyusun laporan 

basil pengamatan. Sebagai evaluasinya yang sesuai dengan tujuan 

pernbelajaran tersebut adalah menggunakan tes produk. Yang akan 

dinilai adalah hasil siswa atau produk siswa dalam menulis Japoran. 

Untuk kriteria penilaiannya guru-guru menyusun rubrik penilaian. Hal ini 

menunjukkan bahwa antara evaluasi yang disusun dengan tajuao 

pembelajarannya sudah sesuai. Dari has ii laporan pengarnatan siswa, 
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dalam penggunaan ejaan banyak kesalahan yang dilakukan siswa. Pada 

pertemuan kedua rencana pembelajaran yang disusun adalah mata 

pelajaran Matematika. Dalam menyusun evaluasi guru-guru sudah tidak 

ada masalah karena telah mampu menyusun evaluasi (temuan pertemuan 

kedua tahap do nomor 9) yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dari 

pendapat tersebut jelas bahwa evaluasi dalam rencana pembelajaran 

merupakan komponen penting yang tidak bisa ditinggalkan karena 

evaluasi merupakan alat untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. 

Terkait dengan penilaian tersebut Oemar Hamalik (2010: 166) 

mengatakan merancang strategi penilaian merupakan bagian dari 

kurikulum, bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai 

setelah pelaksanakaan pembelajaran. 

Jika melihat hasil observasi terkait kinerja guru dalam menyusun 

evaluasi pembelajaran pada tabel 4.8 menunjukkan 81% dari indi"kator 

kinerja guru dalam evaluasi menunjukkan "ya". Artinya dengan 

pendampingan model lesson study guru-guru kelas V mampu menyusun 

evaluasi pembelajaran. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan guru, menunjukkan guru merasa terbantu dalam 

menyusun evaluasi pembelajaran. Guru yang pada awalnya mengalami 

kesulitan setelah diberi penjelasan dan solusi yang ditawarlcan oleb 

pendamping, dalam menyusun evaluasi lebih mudah. Sebagaimana basil 

wawancara (W.G.12) yang menyatakan: 

"Saya rasa dalam menyusun evaluasi sudah sesuai dengan 
indikator. Yang awalnya dalam menyusun evaluasi ini belum 
benar, setelah dapat arahan dan penjelasan dari peodamping 
menjadi lebih mudah." (2017) 
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Data tersebut membuktikan pendampingan dengan model lesson 

study sangat membantu kinerja guru dalam menyusun evaluasi 

pembelajaran. Selain itu jika mencermati lembar observasi terhadap 

kinerja guru dalam mengevaluasi pembelajaran, dengan melihat masing

masing indikator yang tertuang hasilnya tanda centang pada pertemuan 

pertama dan pertemuan kedua juga terdapat perbedaan.. Pada pertemuan 

pertarna untuk centang pada kolom "ya" ada 72% dan pada kolom tidak: 

ada 28%, dan pada pertemuan kedua ada perubahan pada kolom "ya" 

82% dan pada kolom tidak sebanyak 18%. Hal ini juga menjelaskan 

bahwa pendampingan dengan model lesson study ini juga berdampak 

lebih baik terhadap kinerja guru dalam mengevaluasi pembelajaran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan paparan data, temuan, serta pembahasan pada bab IV, pada 

bagian ini akan dikemukakan simpulan dan saran. Simpulan dan saran mencakup 

kinerja guru dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran 

dengan pendampingan model lesson study. 

A. Kesimpulan 

Penelitian kinerja guru dalam pembelajaran dengan pendampingan model 

lesson study di Gugus Sekolah 2 Dewantoro Kecamatan Merakurak, memberikan 

gambaran tentang pelaksanaan pendampingan oleh Kepala Sekolah selaku 

pendamping terhadap guru-guru yang menyusun dan melaksanakan pembelajaran 

di tingkat gugus sekolah. Pendamping melaksanakan peran dan tugasnya lebih 

sebatas memberikan masukan tidak mengintervensi dan tidak memaksalran 

pendapatnya . Jika ada kendala bagi guru dalam menyusun rencana pembel11jlllllll,, 

pendamping memberi solusi yang berupa saran atau masnbn yang sifilln)'a 

menawarkan dan bukan mendikte, mengevaluasi atau meoginlem:nsi sehingp 

guru-guru yang tergabung dalam kelompok kerja guru ketika melakukan kegiatan 

merasa nyaman dan terbantu. 

Pendamping dalam kegiatan ini menempatkan diri sebagai mitra guru 

bukan sebagai atasan sehingga guru-guru tidak Jagi merasa sungkan atau takut 

ketika mengikuti pendampingan. Selain itu pendampingjuga menciptakan suasana 

yang menyenangkan, dengan demikian guru-guru mengikuti kegiatan di gugus 

juga merasa senang, mereka dapat menyampaikan permasalahan dan kekurangan 
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dalam pembelajaran tanpa ada tekanan clan rasa takut. Selanjutnya disajikan 

simpulan kinerja guru dalam pembelajaran dengan pendampingan model lesson 

study sebagai berikut: 

I. Kinerja Guru dalam Menyusun Rencana Pembelajaran 

Dalam menyusun rencana pembelajaran dengan pendamping;m model 

lesson study ini dilaksanakan pada tahap plan. Guru-guru Kelas V dalam 

Kelompok Kerja Guru (KKG) di Gugus Sekolah 2 Dewantoro dalam menyusun 

rencana pembelajaran masih mengalami hambatan atau kendala pada komponen 

menyusun indikator, menentukan langkah-langkah pembelajaran, menentukan 

rumusan kalimat pada lembar kerja siswa dan menyusun instrumen evaluasi 

yang sesuai dengan indikator. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan 

solusi yang ditawarkan oleh pendamping. Rencana Pembelajaran yang telah 

disusun bersama selanjutnya dipraktikkan dengan cara peer teaching. Sa1ah 

satu dari guru-guru yang tergabung dalam kelompok kerja guru kelas V tersebut 

menjadi guru model yang akan melaksanakan pembelajaran clan guru-guru yang 

lain sebagai siswa, sedangkan pendamping sebagai pengamat atau observer. 

Kegitan peer teaching selesai dilanjutkan berdiskusi untuk membahas 

kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran baik yang terkait 

dengan perangkat pembelajaran yang telah disusun atau aktivitas guru selama 

proses pembelajaran. Hasil dari diskusi ini untuk memperbaiki rencana 

pembelajaran yang telah disusun clan memberikan masukan serta saran-saran 

kepada guru model, sehingga rencana pembelajaran yang akan dipraktikkan di 

kelas yang sesungguhnya merupakan rancangan pembelajaran yang lebih baik, 

dan aktivitas guru juga dalam proses pembelajaran juga lebih baik lagi. Masukan 
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dan saran-saran dalam diskusi ini tidak hanya dari guru-guru yang berperan 

sebagai siswa tetapi juga dari Kepala Sekolah selaku pendamping. 

2. Kinerja Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran 

Pada pelaksanaan pembelajaran merupakan tahap d.> pada model lesson 

study. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan di kelas nyata Guru-guru yang 

tergabung dalam kelompok kerja guru kelas V dibagi dalam dua peran yakni 

satu orang guru berperan sebagai guru model dan yang lain berperan sebag;ii 

pengamat pembelajaran atau sebagai observer. Pendamping juga berperan 

sebagai pengamat pembelajaran. Guru model, guru sebagai pengamat dan 

pendamping hadir terlebih dahulu sebelum siswa masuk kelas. Guru model 

mempraktikkan rencana pembelajaran yang telah disusun dan dipei:baiki 

bersama sedangkan guru sebagai pengamat mengikuti proses pembelajaran 

sambil mengisi lembar pengamatan. Pendamping dan guru pengamat mengilruti 

proses pembelajaran fokus pada aktivitas siswa dan aktivitas guru selama 

pembelajaran berlangsung. 

Selama menjadi pengamat, para observer atau pengamat memposisikan 

diri di dalam kelas dengan catatan tidak mengganggu siswa atau menghalangi 

pandangan siswa selama mengukti proses pembelajaran. Pengamat juga 

membuat catatan yang dipandang perlu selama proses pembelajaran. Hasil 

pengamatan pembelajaran dan cacatan tentang proses pembelajaran akan 

digunakan sebagai bahan diskusi setelah proses pembelajaran 
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3. Kinerja Guru dalam Mengevaluasi Pembelajaran 

Untuk menyusun evaluasi pembelajaran dilak:sanakan pada tahap plan 

sedangkan pelak:sanaannya pada tahap do. Guru-guru dalarn menyusun 

evaluasi tidak terlepas dari indikator dan tujuan pembelajaran, karena itu 

dalam menyusun evaluasi harus terlebih dahulu melibat indikator dan 

tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Dengan demikian evaluasi 

yang disusun dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari 

proses pembelajaran. Pada waktu pendampingan dengan model lesson 

study ini rencana pembelajaran yang disusun oleh guru-guru adalah materi 

pelajaran Bahasa Indonesia tentang laporan basil pengamatan. 

Indikatornya menulis laporan hasil pengarnatan. Untuk mengevaluasi 

keberhasilan pembelajaran yang indikatornya menulis laporan basil 

pengamatan instrumenya yang sesuai adalah tes produk berupa laporan 

siswa dan instrumenya menggunakan rubrik penilaian. Dalarn menyusun 

rubrik ini guru-guru mengalarni kendala untuk menentukan aspek yang 

ak:an dinilai dan kendala dalarn menentukan skomya. Kepala Sekolah 

selak:u pendamping melaksanakan perannya untuk menaw.u:kan solusi. 

Pendamping memberikan bantuan dengan menawarkan, ag;ir guru 

membuat tugas kinerja yang ak:an menuntun guru dalam menentukan 

aspek yang akan dinilai. Dengan penjelasan singkat dari kepala sekolah 

selak:u pendamping, guru-guru ak:hirnya memahami bagaimana menyusun 

rubrik penilaian lengkap dengan skornya. Dari basil menulis laporan, 

siswa banyak kesalahan dalam penggunaan ejaan. 
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Pada pertemuan KKG berikutnya guru -guru sudah tidak mengalami 

kesulitan lagi dalam menyusun instrument evaluasi. Materi pelajaran yang 

dirancang adalah materi pelajaran matematika dengan kompetensi datar 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Instrumen evaluasinya dengan 

membuat tes tulis untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. 

Pendampingan dengan model lesson study memberikan kemudahan 

kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Selain itu juga 

berdampak lebih baik terhadap kinerja guru dalam pembelajaran. Kenyataan ini 

dilihat dari hasil observasi pada tahap plan, do dan see. Komponen-k:omponen 

pada rancangan pembelajaran yang disusun dan dirinci menjadi indi!rator

indikator terbukti 100% dilakukan oleh guru. Pada pelak:sanaan pembelajaran 

untuk kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup untuk kategori baik 

93,0% dan kategori cukup 7,0%. Sehingga disimpulk:an guru-guru telah 

melaksanakan pembelajaran dengan baik . Demikian pula dalam melak:sanakan 

evaluasi, indik:ator yang digunakan dalam menyusun evaluasi menunjukkan 

82% dilaksanakan oleh guru. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan, hasil penelitian dan pembahasanya, serta simpulan 

penelitian disarankan agar hasil penelitian ini ditindaklanjuti dengan 

melaksanakan kegiatan pendampingan dengan model lesson study sebagai 

alternatif pembinaan terhadap guru-guru baik di tingkat gugus sekolah atau di 

lembaga masing-masing, terutarna di Gugus Sekolah 2 Dewantoro Kecamatan 

Merak:urak atau di gugus sekolah yang lain, untuk membantu guru-guru di dalam 
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merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi J?t!mbelajaran diberikan saran 

sebagai berikut. 

1. Saran Kepada Guru 

Sebelum mengajar sebaiknya membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar proses. Indikator dan tujuan 

pembelajaran sesuaikan dengan kompetensi dasar dan langkah-langkah 

pembelajaran yang disusun dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir juga sesuai 

dengan indikator serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Rancang pula 

media pembelajaran yang akan digunakan yang dapat membantu siswa dalam 

proses pembelajaran, pilih strategi yang melibatkan siswa turut berpartisipasi aktif 

pada kegiatan pembelajaran. Tentukan evaluasi yang tepat dan sesuai dengan 

indikator serta tujuan pembelajaran dan dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengukur keberhasilan. Tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Selain itu menfaatkanlah kegiatan KKG di gugus dengan sebaik-baiknya 

karena KKG merupakan bengkelnya guru dalam memecahkan persoalan yang 

terkait dengan pembelajaran. Diskusikanlah segala permasalahan yang terkait 

dengan pembelajaran di forum KKG, dan jika diperlukan undang pula narasumber 

untuk semakin memantapkan kegiatan di KKG. Dngan demikian kegiatan 

semakin berkualitas dan siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik puia_ 

Prograrnkan kegiatan pendampingan dengan model lesson .wudy, karena model 

pendampingan lesson study ini guru-guru merasa terbantu dalam merancang, 

melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. 
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2. Saran Kepada Kepala Sekolah 

Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada guru-guru utamanya 

yang berhubungan dengan pembelajaran merupakan tugas dan fungsi Kepala 

Sekolah. Karena itu Pendampingan dengan model lesson study ini dapat 

digunakan sebagai alternatif pembinaan terhadap guru-guru. Pendampingan 

dengan model lesson study ini menciptakan suasana pendampingan yang 

menyenangkan, guru tidak perlu merasa ada rasa takut, kepala sekolah selaku 

pendamping menempatkan diri sebagai mitra guru bukan atasan dan bawahan, 

sehingga antara pendamping/ kepala sekolah dan guru terjalin komunikasi dan 

interaksi yang menyenangkan dan saling membutuhkan. Guru membutuhkan 

bimbingan kepala sekolah dan kepala sekolah mengharapkan guru- guru mampu 

menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dengan 

maksimal yang akan berdampak positif pada peningkatan mutu sekolah. Hal ini 

juga akan membantu kelancaran program kepala sekolah yang terkait dengan 

supervisi terhadap guru-guru. Jika kepala sekolah sebelum melakukan supervisi 

sudah melakukan pendampingan, tentunya akan menambah kesiapan guru-guru 

dalam menghadapi kegiatan supervisi oleh kepala sekolah. 

3. Saran Kepada Kepala Sekolah Dasar Inti/ Ketua Gugus Sekolah 

Pendampingan dengan model lesson study temadap guru-guru yang 

dilakukan di tingkat gugus sekolah sudah menunjukkan kegiatan yang positif 

bagi peningkatan kemampuan guru-guru dalam merencanakan clan melaksanakan 

pemabelajaran sehingga program ini, perlu dipertahankan dan dilanjutkan. 

Pendampingan dengan model lesson study ini dapat dilaksanakan juga untuk 

kegiatan gugus yang lain misalnya dalam penyusunan evaluasi pembelaj~ 
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penggunaaan media pembelajaran atau program kegiatan yang lainnya. Dengan 

adanya perubahan kurikulum, tentunya pendampingan dengan model lesson study 

ini dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah yang terhimpun pada gugus sekolah 

sebagai sarana untuk membantu peningkatan kualitas guru-guru. sehingga guru 

akan melaksanakan tugasnya dengan baik karena kepala sekolah selalu 

memberikan pembinaan dan pendampingan. 

4. Saran Kepada Pengawas Sekolah 

Pengawas sekolah juga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

pembinaan dan supervisi terhadap kinerja guru. Selama ini guru-guru jika 

mendengar kehadiran pengawas sekolah ada yang merasa cemas karena merasa 

ada beberapa kekurangan pada dirinya. Dengan demikian alangkah baiknya jika 

Pengawas Sekolah juga memberikan pendampingan dengan model lesson study 

ini. Dapat juga pengawas sekolah hadir sebagai pendamping atau memalllllu 

pelaksanaan pendampingan oleh kepala sekolah di tingkat gugus sekolah., 

sehinggga pengawas sekolah dapat melihat mengamati secara langsung 

pelaksanaan pendampingan. Hasil dari pengamatan tersebut dapat dijadikan 

sebagai bahan pembinaan terhadap guru-guru dan kepala sekolah atau dijadikan 

bahan dalam menyusun program pengawas sekolah. Dengan demikian akan 

bersinergi antara program kegiatan guru, kegiatan kepala sekolah dan program 

pengawas yang akan berdampak pada kelancaran pada tugas masing-masing. 
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Lampiran 1: Instrumen Pencermatan Dokumen RPP Rancangan Guru. 

Instrumen Pencermatan Dokumen RPP Rancangan Guru 

Unsur Uraian Ya Tidak sk:or 
lndikator Mengacu oada KO 

Dirumuskan dengan menggunakan kata i 

o,,..rasional 
Teramati dan terukur 
Menncakup pengetahuan ketrampilan 
dan sikap 

Tujuan Memmcu n~da Indikator dan KO 
Pembelajaran Tidak menimbulkan nengertian ganda 

Mengandung nerilaku hasil belaiar 
Menuniukkan adanva oroses 

Media Kesesuaian dengan tuiuan 
Pembelajaran Kesesuaian dengan materi 

Kesesuaian dengan karakteristik peserta 
didik 

Uraian materi Memuat fakta, konsep, prinsip dan 
orosedur van11 relevan 
Run tut 
Ditulis dalam bentuk butir- butir sesuai 
rumusan indikator ""ncaoaian KD 

Kegiatan Membanolcitkan motivasi siswa 
Pendahuluan Men;;kaitkan den11an materi terdahulu 

Mengeksplorasi pengetahuan awal 
s1swa 
Menyampaikan tujuan dan topik 

l1 nelaiaran vang akan dinelaiari 
Kegiatan inti Melibatkan peserta didik mencan I 

informasi yang luas untuk pencapaian ! 
KO 
Menggunakan beragam pendekatan, 
medua dan sumber belaiar 

1 Dilaksanakan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, 
merangsang peserta didik berpartisipasi 
aktif 
Memberi ruang yang cukup pada 
neserta didik orakarsa dan kreatifitas 
Mendidik peserta didik belajar secara 
mandiri sesuai dengan minat, bakat, 
perkembangan fisik dan psikologis 
neserta didik 
Kegiatan dilaksanakan secara 
sistematis, serta melalui oroses 
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eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi 
Penutup Menggambarkan aktifitas pembelajaran 

dalam bentuk rangkuman a tau 
kesimpulan I 
Keiriatan refleksi dan oenilaian 
Rencana tindak lanjut dan umpan balik 
Pesan moral 

Penilaian Sesuai demran indikator 
Mencantumkan kunci iawaban 
Pedoman penskoran 

waktu Kesesuaian alokasi waktu 11 
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Lampiran 2: Instrumen Pengamatan Proses Pelaksanaan Pembelajaran 

Instrumen Pengamatan Proses Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan 
No Aspek yang diamati Amat 

Baik Culmp Kwang 
baik 

I a. Kegiatan Awai 
Mengkondisikan siswa siap belajar 

Memotivasi siswa 
Menvamnaikan anerseosi 
Menvamnaikan tuiuan nembelaiaran 

2 b. K...,;atan Inti 
Kemamouan menvamoaikan materi 
Pen materi 
Penggunaan media 
Kesesuaian memilih metode 
Pemanfaatan lin-;;b•nean siswa 
Membimbine siswa secara kelomnok 
Membimbine siswa secara individu 
Menanu.,,,ni ""rtanvaan siswa 
Menumbuhkan partisipasi si swa 

3 c. K"'"atan nenutun. 
Memberikan ""manta=n 
Men<><>dakan tindak laniut 
Memberikan ""San moral 
Melaksanakan evaluasi 
Menutun nelaiaran 

4 Kesesuaian alokasi waktu 
Menguasai kelas 

Penggunaan baltasa J el as 
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Lampiran 3: lnstrumen Pencermatan Rancangan Evaluasi 

lnstrumen Pencermatan Rancangan Evaluasi 

No Aspek yang diamati 
Fakta 

ya tidak Ket 
I Kesesuaian dengan indikator 
2 Kesesuaian dengan tujuan 

oembelajaran 
3 Memrukur komoetensi sikap 
4 Men!!Ukur Komoetensi oengetahuan 
5 Memrukur komoetensi Ketrampilan 
6 Bahasa mudah dioahami siswa 
7 Sesuai kaidah oenvusunan soal 
8 Merupakan kalimat pertanyaan yang 

terbuka 
9 Merupakan kalimat pertanyaan yang 

tertutup 
10 Dilenclcapi dengan kunci jawaban 
11 Ada oedoman/ rubrik oenilaian 
Jumlah 
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Lampiran 4: Angket Guru 

Angket Penelitian Untuk Guru 

KINERJA GURU KELAS TINGGI SEK OLAH DASAR DENG AN 
PENDAMPINGAN MODEL LESSON STUDY 

I. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

138 

a. Sebelum anda menjawab pertanyaan, terlebih dahulu isi daftar 
identitas yang telah disediakan. 

b. Bacalah dengan baik setiap pertanyaan, kemudian beri tanda silang 
(x) pada jawaban yang menurut anda paling tepat. 

c. Isilah angket ini dengan jujur sehingga semua pertanyaan dapat 
dijawab. Dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas 
segala bantuannya. 

IL IDENTIT AS GURU 
a. Nama 
b. Umur 
c. Jenis kelamin : 
d. Hariffgl 

III. DAFTAR PERTANYAAN: 
1. Apakah Anda sudah pemah mengikuti kegiatan pendampingan? 

a. Sudah 
b. Belum 

2. Apakah pendampingan yang sekarang lDl berbeda dengan 
pendampingan sebelumnya? 
a. Ya 
b. Tidak 

3. Apakah Anda merasa senang dengan model pendampingan yang 
dilakukan pendamping saat ini? 
a. Ya 
b. Tidak 

4. Apakah Anda merasa perlu adanya pendampingan semacam ini ? 
a. Ya 
b. Tidak 

5. Apakah dalam merencanakan dalam pembelajaran Anda pemah 
mengalami kendala? 
a. Ya 
b. Tidak 
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6. Apakah pendampingan ini membantu Anda dalam memecahkan 
persoalan atau kendala dalam merencanakan pembelajaran? 
a. Ya 
b. Tidak 

7. Apakah dengan pendampingan membantu Anda menentukan 
langkah - langkah pelaksanaan pembelajaran? 
a. Ya 
b. Tidak 

8. Apakah dengan pendampingan membantu Anda dalam proses 
mencapai tujuan pembelajaran? 
a. Ya 
b. Tidak 

9. Apakah dengan pendampingan pelaksanaan pembelajaran yang 
Anda rancang dapat dilaksanakan dengan baik? 
a. Ya 
b. Tidak 

10. Apakah dalam pelaksanaan pembelajaran interaksi antara guru dan 
siswa berjalan dengan baik? 
a. Ya 
b. Tidak 

11. Apakab pembelajaran yang dilaksanakan mencapai tujuan yang 
telab direncanakan? 
a. Ya 
b. Tidak 

12. Apakab waktu yang direncanakan sesuai? 
a. Ya 
b. Tidak 

13. Apakab siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran? 
a. Ya 
b. Tidak 

14. Apakab media yang Anda pilih sudab sesuai dengan materi? 
a. Ya 
b. Tidak 

15. Apakah media yang digunakan membantu siswa memahami materi 
pembelajaran? 
a. Ya 
b. Tidak 

43821.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



140 

16. Apakah dalam pembelajaran memmanfaatkan lingl-ungan sebagai 
sumber belajar? 
a. Ya 
b. Tidak 

17. Apakah strategi yang dirancang sudah sesuai dengan materi? 
a. Ya 
b. Tidak 

18. Apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran sesuai rencana? 
a. Ya 
b. Tidak 

19. Apakah siswa menyelesaikan soal evaluasi tepat waktu? 
a. Ya 
b. Tidak 

20. Apakah siswa yang hasilnya mencapai KKM sama atau lehih dari 
80% 
a. Ya 
b. Tidak 
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Lampiran 5: Angket Siswa 

Angket Penelitian Untuk Siswa 

KINERJA GURU KELAS TINGGI SEK OLAH DASAR DENG AN 
PENDAMPINGAN MODEL LESSON STUDY 

I. PETUNJUK PENGISIAN ANG KET 

141 

a. Sebelum anda menjawab pertanyaan, terlebih dahulu isilah daftar 
identitas yang telah disediakan. 

b. Bacalah dengan baik setiap pertanyaan., kemudian beri tanda 
silang (x) padajawaban yang menurut anda paling benar. 

c. Isilah angket ini dengan jujur sehingga semua soal dapat dijawab. 
Dan kami ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya 

II. IDENTITAS SISWA 
a. Nama 
b. Umur 
c. Jenis kelamin 
d. Hari!Tgl 

III. DAFTARPERTANYAAN: 
I. Apakah pembelajaran yang dilaksanakan pada hari tru 

menyenangkan? 
a. Ya 
b. Tidak 

2. Apakah pembelajaran yang dilaksanakan pada hari 1m 

menarik? 
a. Ya 
b. Tidak 

3. Apakah pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini berbeda 
dari pembelajaran sebelumnya? 
a. Ya 
b. Tidak 

4. Apakah alat atau media yang digunakan dalam pembelajaran 
dapat membantu kamu belajar? 
a. Ya 
b. Tidak 

5. Apakah kamu dapat mengerjakan tugas yang diberikan guru? 
a. Ya 
b. Tidak 

6. Apakah ada tugas yang dikerjakan secara individu? 
a. Ya 
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b. Tidak 

7. Apakah ada tugas yang dikerjakan secara berkelornpok? 
a. Ya 
b. Tidak 

8. Apakah tugas individu dapat karnu kerjakan dengan dengan 
rnudah? 
a. Ya 
b. Tidak 

9. Apakah tugas kelornpok dapat kalian kerjakan dengan mudah? 
a. Ya 
b. Tidak 

I 0. Apakah cara atau kegiatan pernbelajaran seperti hari ini karnu 
inginkan Jagi? 
a. Ya 
b. Tidak 

11. Apakah ada tugas untuk rnengerjakan soal evaluasi setelah 
pernbelajaran? 
a. Ya 
b. Tidak 

12. Apakah kalimat pertanyaan pada soal evaluasi tersebut mudah 
dipah ·7 arn1. 
a. Ya 
b. Tidak 

13. Apakah karnu dapat rnenyelesaikan soal evaluasi dengan 
rnudah? 
a. Ya 
b. Tidak 

14. Apakah tugas atau evaluasi yang diberikan sesua1 dengan 
rnateri yang dipelajari hari ini? 
a. Ya 
b. Tidak 

15. Apak.ah tugas atau soal yang diberikan sangat sulit? 
a. Ya 
b. Tidak 
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Larnpiran 6 : Dolrumen Foto Pendampingan dengan Model Lesson Study 

Dokumen Foto Kinerja Guru dengan Pendampingan Model Lesson Study 

Pendampingan pada pertemuan KKG guru kelas V menyusun 

rencana pembelajaran (tahap plan) 

Kegiatan peer teaching. Guru model menyimulasikan rancangan 

pembelajaran yang disusun bersama (tahap plan) 
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Pada tahap pelaksanaan pembelajaran (tohapdo)Guruyang 

bertindak sebagai observer duduk di belakang 

Sekelompok siswa melakukan pengamatan di tempat toga sekolah 

(tahap do) 
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Siswa berdiskusi membuat kalimat dan menyusun kalimat menjadi 

paragraf {tahap do) 

Pendamping dan guru-guru melaksanakan refleksi embelajaran di 

ruang KKG Gugus Sekolah 2 Dewantoro (tahapsee) 
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Lampiran 7: Hasil Kerja Siswa 

Hasil Kerja Siswa Menulis Laporan Pengamatan 

7. Hasil Ketj"a Siswa Menulis Laporan Hasil Pengamatan 
Lembar Kerya I 

Mata Pelajaran 
!'.lateri 
Kelasi semester 
Langkah Kegi-

: Bahasa Indonesia 
: Menulis Laporan 
: VI II 

l. Amati benda-benda di tempat yang kalian kunjungi! 
2. Tulislah pada kolom temuan! 
3. Susunlah kalimat berdasar kata yang kalian temukan! 

N T · o·k · · . .-•no. c e~ 01111\ ama empat yang 1 un1ungi .. JY.? ...... ~.·r~ ......... . 

l No 
I 

I Temuan I Kalimat 

I 1 

[2 
I 
13 
I 
!4 
I 
' 
!5 

7 

'8 

Kelompok : ...... ~ ........... . 
Anggota : 

i. . !'>~;!l!' ... C..9.~'l a I\ 11\9 S:1't\ 

2 .. .Q~'ll! .. faWM 
3. . . b \>Q~ .. 'I. ~Q.'IJ\ \\ \l(l\\ 
4. . .. S~.0. ... 9.11\1(). \'\ 
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Lembar Kerja 2 

Mata Pelajara..'l : Bahasa Indonesia 
Materi : Menulis Laporan 
Ke las/ semester : Vi II 
Langkah Kegiatan 

Susunlah p<U"cif!af berdasarkan kalimat yang tclah kalian disk--usikan! 
_I No I Kalimat I Paragraf 

fl iRa\< \O~O !Ra\< \o~q, 'QQICO\ \"\\\w ';c\,ao.o.• 
J ! l.ll\\U\< \Qm~a\ '}Qm9Q\ '.\6«1rnal\ Ol:x\\. \Q<'~la'< -,:..~ 
I l\OMmal\ ObQ\ \<o\al<' i:1,, 'nm.oman bma\<a"'l '>£¥.o,nn 

i 
:2 K"a=an o'l'.>a\ T0.1\oman O\;a\ ~\lm'ou\\ <;.u'ou• 

: ' I 00\11'~[\ UQ.\\l)CllM.. "'\{l\,\. ">'\\<>'? 
! \\m :Ou\-. <;u'ou< I 't\Cl.'' C,\ ',"a"'. SQ.\\O.? ~" ;.,, \a\ca\ : 

lac10. mo.man Iona SAwmOJ\ S''"' "'~'<l"' '\O."'l '""'""" I ~1n'r-. me<a\,, i <;u'ou1 . \aw~\O.<' \,,~~ ~ .).W> J_ 

~al'(\ \um'oll.'<> I "o,\l.\J''" . \OJ\0.~'"" -C\0.1\D.tto.'.\o. \\o-> '<lM,o, 

I S.u~ur 'l)i;t~\l.W 
! ' 

1· 
I 

Kelornpok: .... ?. ............ .. 
Anggota : 

!. N\\<:<:' ... '>.~Y:-111"'"°> """' 
2. . l:l,9,\<.' ... 9~~V.\\o 
J_ .. &'9.Q..' ... 'i>::ll'ol\\~0.'<-
4. . ~\<a .. ~11\~a."" 
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Lembar Kerja 3 

Mata Pelajaran 
Materi 
Kelasi semester 
Langl:ah Kegialan 

: Bahasa Indonesia 
: Menu!is Laporan 
: Vi fl 

Tulislah laporan basil pengarnatan tempat yang kamu kunjungi dc:ngan kaangka 
scbagai bcnlrut! 

NamaPengamat 

Judu! 

Hari tanggal pengamatan 

Tempat yang diamati 

Hasil Pengamalan 

, A('Jm se\-yon• !'1>ih 
:T~ To:Ja 
: S l;>\are\- .:101~ 

: 'fe111p:>~T~o 
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i ' i 
·-·-··fulL!~ .... .i-.emP.e.\: ... .u.olvl: .. .l:-.£!l.aW.ar,_.<?.~.t:..: .•. Q.L .. S:12.hcl or r>~ oqc · 
"'"r,qa.,.,,,,.:; A•" '-~l .l u,. \ .,,.1,,1 0\, \. \ "". \.A iOl'>I \ ~~L· 01> be lo . • l.'<--<--·-..r'~1&.i..er. .. w.n.u ...... r ...... \~.r. •.• .L' •• .<l.1 •• t-.J .... ;:. ........... 01 ••• J.1Ml!Jm 

.'\i~ .... !lebllk1t:.}OOQ!!\:l~ ... J)Xe\:.. .. d\t~fi9.~ ....• 99lQ!n ... ~i:. . .dL.\e bl< k on d ,· 
J?t,\;1~ .. :.fl.o.\\.J.Qif.P. ... tli'..(;.QJ ..•• W.l?.ffi.9. •. hLJ'.cm.c ............... _ ..... . 

............ ······-:.:~:·:~······~c··;····d···:·r;.;'c~···~:~~····;·: ::~··::·c··~::·;·~···· kc: re n u 

........................ , ... ,c.:n .... v.1<ar. ..• J ••• [.w.J:! ••••• tjw .... J:xm-'l".t'··"-"·!l"i: •• , 

. ?;e ~(!'.l~ •• h.<ll:i .... d (.<; {). \,. Q. h ... d9.n .. ~•.S . .' .. tM.!h.i .d>!lJl:Ilf 9 •.• ~,,f.'?.L!ZP i-i.:f" l'. . 
M9..\-.'1JQmQh ••. ..\idP.h .. b.l.!a;ti;.,.P.JP. .. ~JJny.11-.~.Q.d<;:. •.. .SJl!:h.n;~l:.~~, ado x;;cc 

99r.jo.b.~ ... : ................................................................................... . 
···············11~····;···~~~·,;···~·;:,;,················i······················-·····;·······:-· 9an o s 
.. _, .................... w .......... -d .. ~!l .... kq:1.1 .. 15.Q.ts;.Q.Q .... J.e.Lt'S:l.l.w ... , 
,,-, \ ~ . 
t'it!-.~ti..:.:Tu.r.a?.i .... b:>ni'.l!!:QD •. 'f.Ci.'!!J .•• .l9Jf.1n-;cw .... f~b.i;.r..: ... ~ .. 1!.P..::r . 
..................................................................................................... ,_, 

............ ~ ............... }fi-~:.::~~.: .. :J.~~-................................................. . 
~ / l,.r__, 

................................................... .<.' ................................................. .. 
~ 
~ 

········:····;s-··········· .. ···· .. ····· .. ······· .. ···················· .. ································ 
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Lembar Kerja I 

Mata Pelajaran 
Materi 
Kelasl semester 
Langkah Kegiatan 

: Bahasa Indonesia 
: Menulis Laporan 
: VIII 

I. Amati benda-benda di tempat ~-ang kalian kunjungi! 
2. T ulislah pada kolom temuan! 
3. Suswllah kalimat berdasar kata yaDg kalian temukan! 

Nama Tempat yang Dikunjungi Tu.~~ ..... . 

! No I Temuan 
I I ! I 13uJw I 

: Kalimat 

i' 

M:f ·" I 

i3 
! fet-a 
14 

IAAto.i 
' ,....-, 
i -~.lM<G\f PerU.llrtJa putr h Mn berrrli. " 

; 5 
Jcclrpet 

'6 
f<;ardur 

i7 
R'"!'' 

'8 

i9 

Kelompok: ..... ,,2 .......... .. 
Anggota : 

1. -:.;;L''.i>i9 .. .Y.wi10r 

2_ .0~0J1<lo .... ~i Hur A 

3. . H':':S.OJ". J.~la 
Af?f &:\tri)'Cl 

4 .................. .. 
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Lernbur Kerja 2 

tv1ata Pelajaran 
Materi 
Kelas/ semester 
Langkah Kegiatan 

: Bahasa Indonesia 
: Menulis Laporan 
: V/II 

Suswllah paragrafberdasarka.n kalimai van!:!. telah kalian diskusikan! 
! No ! Kalimat : Pantgraf 

! Ada M~ f(..40£.-1' 
, Tc.eol unWk. ! M-E.MbO-C~ . , 

3 

Mo. l'\'1.aja k'2e.tl ~ K€crt Ceh~ -----: 

f'•U2""11:::,q~ • Mrijo. i;tU -Cd::t J.r- (t'f..ftfa!-l 
M""'bo.oo oGIMI'>• ddlduk ct ~ · . 

Or drndrn9 ado Peto.. drgo.nfc.tn3-
o..c\a JIJ.9'\ caaMPG:\r presl::IEn- W~tl 

,....p.-.,ld~n, ciao t>urung 'il""<Jli>· 

Ado.. htas:an et'tca 

·4 lont:O.\ 1pe~wor-na 
1 

JPn (;Qr ,b~wQr-1'\q puf-r&. rlo. /'J 

~ k , b<r•"i b""'M. Cldc< fe,.,.,pat S<l">f'O-h 
I' Uf' vQrt i cil o/~~ fY:.~ a . "".l~~u~ /c.E ~Pus 

! -fctfc..Oan £~ft.I ~/~f:>u.$' 

Kelompok: ...... 2 .......... . 
. J\nggota : 

L ~~-':':"' .. Y.u n1ar 

2 .. f;_r:lffi!!/ .... f?W' HUr A 

o. . .. ttf!f.f"!/. Jlt!a 
,_ .. AA.r ... ff'..V'o/IJ 
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Lembar Kt-rja 3 

J\.1ata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Ma1eri : Menulis Laporan 
Ke las/ semester : V ! II 
i..angk.ah Kegiata."'l. 

Tulislah laporan hasil pengamatan tempat yang karnu kunjungi dengan kerangka 
sebagai bcrikut1 

Nama Penga.-nat 

Judul 

Hari tang.gal pengamatan 

Tempat yang diamati 

Hasil Pengamatan 

<, 

Ano.nda V(JJ1 Alur ,A
D 
. en:> u_s-1;,.,._ if"'"'" 
~ ' f\v\ar lt J.-c\ b · 

Pe, zus~°'\'"'"'n 

...... -·· -.... ~ ........................... -. ---................ --·--. --.......... --·. ··-·-· .... . 
.2. .i' -1 f""l 

: : : ::::::: ::~~ :!.:: :: : :: : : : :::~:: :~~ ~ ~::: ~: :: ~~:~:: =::::::::::: ::: =:::::::: ::::: ::: ::: ::: 
[; . 
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Lampiran 8 : Hasil Evaluasi Mapel Matematika 

Hasil evaluasi siswa mata pelajaran Matematika 

21 I 
3 

1. \.--~~.~.~~~.~···-~---~~·~.: ........... . 
2 _ 1",{L"'~~~~;. A.>~,:'. 

3.' .rc~~~w~~ .... ~ . .A'<:'$.!'9k ... 
4. t\\<1"~,~:J~ . .2. S.'.".'·~ >.'.""t';. ,..... 

1. ··.h~."!r'~f.'.i ... :L;•,,;.: ..... . 
2 · l'.rlm!vl'JOI >. ~ -.................................................... 

3. '-~~~?.~----~---~-~$..1'.';?.~.-........ . 
,..A j"\~l':'•.~~.3 .~~L.?.~~,:. 

Na ma : . t.~~~~-. ¥-~ 

,, 
Kelas: ............. . 

' ' 
C· /· 

/ 
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a. Soaltes 

Tuliskan 4 ciri dari bangun di bawah ini ! 

1. 

21 I 

1. 1,VJ....'/V.~.J:~'~~ .. ? ... -~:':.~;~.1.a· :~-D~·~.:1 ~tlt'0~-
2_. -..·r:____,\\r(,v\_(:x,.._1 4- S_i.·1~ c;-'~ _ c_ -_<::: 

3. - ~'~-~~j~~~--~~:· .. ?. ... ?.~~~~--~ :.s. ~~ ~' --~) 
4 - ~v~~.:-:"'.:'..'~~:-~l ~ ... 5.:~~~:~: .. ::_,\;'/:." 

-V'AtWJ•jv\,\ip.i 2 :tJo.}O<AO. S\ct'- :;(.l(:•"<';.U" 
1 ............... ·.-«-~-- .................. --~---
2. · ~':·~-:>.~'.".~~-i~'-~'f..'. ... '2 ?~t: ... :-~~-~-";' :< '7\~,;~ 3-_,or, 

3. ->\~~--~'~:~~~~~~~~: ·--~·····¢:~::'.:~"'"().', 
4 _y-~'7'.~ .. -"e1.l~~~.':-~-~\ ~""1~r, S\:V\.\I;-., 

1.- \~~~'.".".?.~~.~~---- '.l -.-~~~_o,\_ 
,·vv'\_\:_IJlj\V\J\,':';~ \ ~WL'-':-' <:)<JtM',o>J 

2· ·c·:···;-----·-········n····--i~l-- ,.__- \.(\ '\\J\-i::U ..... 
3. .:~-~~ .... ':·~~~-_\~:.~7.. /V••,,"J.!: 

4 
• \V\._\J\,•;l.J'-A~O..' t. \.\\-,',c ... ?~'.Jl 

.le--~,-,\ 
Nama :.:-:-:.:-.... .'~ 

Kelas: \j 
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Lampiran 9: Rekap Hasil Evaluasi Mapel Bahasa Indonesia 

Rekap Hasil Evaluasi Siswa Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

No Na ma L/P Nilai Ket 
1 Abdi Fisabilillah L 67 Tidak tuntas 
2 Achmad Raafi lhza M L 89 Tuntas 
3 Adita rayi Kusuma p 78 Tuntas 
4 Ananda Dwi Nur Anisa p 89 Tuntas 
5 Anl!l!ara Diva Putra Pambudi L 78 Tuntas 
6 Ari Satriya Dinata L 78 Tuntas 
7 Arum Setvaningsih p 89 Tuntas 
8 Chandra AlfarizQv L 67 Tidak tuntas 
9 Dava Satria Eka Nu!!raha L 89 Tuntas 
IO Devi Puspita p 78 Tuntas 
11 Dimas Firman Anuirrah L 78 Tuntas 
12 Dwi Sinta Amelia Putri p 89 Tuntas 
13 Eka Putra Mil!Una L 89 Tuntas 
14 Feriska Yuniar p 89 Tuntas 
15 Fridinta Ima Fianti p 67 Tidak tuntas 
16 Hasan Asia L 78 Tuntas 
17 Indah Mella Rosa p 78 Tuntas 
18 lntan Aulia Rahmah p 78 Tuntas 
19 Khoirotu Aini Helmawati p 89 Tuntas 
20 Maulidia Nur F.N. p 89 Tuntas 
21 Maulidina Kartika Sinta p 89 Tuntas 
22 Moch.Farid Fardiansyah L 89 Tuntas 
Rata-rata 
KKM 15 
Prosentase Ketuntasan 86% 
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Lampiran JO: Rekap Hasil Evaluai Mapel Matematika 

Rekap basil evaluasi rnata pelajaran Matematika 

No Nama UP N'dai Ket 
1 Abdi Fisabilillah L 75 Tuntas 
2 Achmad Raafi Ihza M L 92 Tuntas 
3 Adita rayi Kusuma p 67 Tidak tuntas 
4 Ananda Dwi Nur Anisa p 83 Tuntas 
5 An111mra Diva Putra Pambudi L 83 Tuntas 
6 Ari Satriya Dinata L 67 Tidak tuntas 
7 Arum Setvanin11:sih p 92 Tuntas 
8 Chandra Alfarizav L 75 Tuntas 
9 Dava Satria Eka Nuirraha L 83 Tuntas 
10 Devi Pusvita p 83 Tuntas 
11 Dimas Firman Anugrah L 92 Tuntas 
12 Dwi Sinta Amelia Putri p 83 Tuntas 
13 Eka Putra Mi<rnna L 92 Tuntas 
14 Feriska Yuniar p 92 Tuntas 
15 Fridinta Ima Fianti p 67 Tidak tuntas 

16 Hasan Asia L 67 Tidak tuntas 

17 Indah Mella Rosa p 75 Tuntas 
18 Intan Aulia Rahmah p 75 Tuntas 
19 Khoirotu Aini Helmawati p 83 Tuntas 
20 Maulidia Nur F.N. p 75 Tuntas 
21 Maulidina Kartika Sinta p 83 Tuntas 
22 Moch.Farid Fardiansyah L 92 Tuntas 
Rata-rata 80,7 
KKM 74 
Prosentase Ketuntasan 82% 
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Lampiran 11: RPP Mapel Bahasa Indonesia 

RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 
(RPP) 

Mata Pelajaran 
Kelas I semester 
Alokasi Waktu 

: Bahasa Indonesia 
: V /II 
: 3 x 35 menit (1 kali pertemuan ) 

I. Standar Kompetensi : 

Menulis 

156 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan dan puisi bebas. 

IL Kompetensi Dasar : 

8.2 Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan tabapan 

( catatan, konsep awal, perbaikan , final) dengan memperbatikan 

penggunaan eJaan. 

m. lndikator : 

1. Menulis kata atau catatan basil pengamatan 

2. Menulis kalimat berdasar catatan basil pengamatan 

3. Mengembangkan kalimat basil pengamatan menjadi paragraf. 

4. Munulis laporan basil pengamatan di lingkungan sekolah 

5. Membaca laporan basil pengamatan 

lndikator PBK.B: 

1. Cermat dalam menulis catatan basil pengamatan. 

2. Kreatif dalam menulis kalimat berdasarka kata atau catatan 

3. Mandiri dalam menulis laporan basil pengamatan. 

4. Percaya diri dan berani saat membaca laporan atau presentasi 

IV. Materi Pelajaran : 

Menulis laporan basil pengamatan 
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Dalam menulis laporan mencakup Judul, waktu kunjungan, lokasi dan 

hasil pengamatan 

V. Sumber bahan dan alat: 

a. Sumber : Buku Bahasa Indonesia Kelas V halaman 84 penerbit 

Erlangga 

b. Alat : - teks laporan 

- lingkungan sekolab 

VI. Tujuan Pembelajaran : 

1. Melalui pengamatan siswa dapat menulis kata atau catatan basil 

pengamatan suatu tempat di lingkungan sekolab 

2. Melalui diskusi siswa dapat menulis kalimat berdasarkan hasil 

pengamatan di lingkungan sekolab 

3. Melalui diskusi siswa dapat mengembangkan kalimat menjadi paragraf 

sesuai hasil pengamatan di lingkungan sekolah 

4. Melalui tugas mandiri siswa dapat menulis laporan basil pengamatan di 

lingkungan sekolah 

S. Melalui penugasan siswa dapat membaca laporan basil pengamatan di 

lingkungan sekolab. 

VII.Langkah- langkah Pembelajaran 

Pengorganisasian 

No Kegiatan 
Siswa Waktu 

l Kegiatan Awai: 

l. Mengkondisikan s1swa Slap belajar Klasikal S menit 

dengan mengucap salam, menyapa 

siswa dengan penuh perhatian 

2. Mengajak s1swa menyanyikan lagu 

"Naik-naik ke Puncak Gunung" 
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3. Melaksanakan aperseps1 dengan 

meminta sJSwa mengamati dan 

menjelaskan salah satu benda yang ada 

di dalam kelas 

4. Guru menyampaikan cakupan materi 

dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

2 Kegiatan Inti 

I. Membagi siswa dalam 5 kelompok. 

2. Guru memberi penjelasan singkat 

tentang tugas yang akan dilakukan 

yaitu melakukan pengamatan di 

lingkungan sekolah 

3. Guru memanggil ketua kelompok 

untuk mengambil lembar kerja dan 

nomor undian. Nomor undian ini berisi 

lingkungan di sekolah yang akan 

diamati (perpustakaan, ruang kantor, 

toga sekolah, tempat parkir dan 

halaman sekolah) 

4. Guru memberikan petunjuk secara 

singkat tentang lembar kerja yang 

dibagikan per kelompok. 

5. Guru menugaskan siswa menuju lokasi 

atau obyek yang akan diamati sesuai 

undian. Guru JUga mengingatkan 

waktu pengamatan selama 15 menit. 

Klasikal 

Kelompok 

Kelompok 

Klasikal 

Kelompok 

6. Selama siswa melakukan pengamatan Kelompok 

guru mendampingi dan memberi 

bimbingan 

7. Siswa menulis temuan pada lembar Kelompok 
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I 
II 

95 menit 
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kerja 

8. Siswa kembali kelas, kemudian guru 

menugaskan siswa untuk melajutkan 

tugasnya menulis kalimat dan 

mengembangkan 

paragraf 

kalimat menjadi 

9. Masing- masing kelompok berdiskusi 

di kelompok masing-masing, guru 

memberikan bimbingan pada tiap-tiap 

kelompok. 

10. Menugaskan s1swa menulis laporan 

hasil pengamatan secara mandiri, 

berdasarkan paragraf yang telah 

dikembangkan bertsama anggota 

kelompoknya. 

11. Menugaskan siswa presentasi. 

12. Guru memberikan konfirmasi 

3 Kegiatan Akhir. 

I. Siswa mengumpulkan laporan has ii 

pengamatan untuk dinilai 

2. Guru memberikan pemantapan tentang 

materi tentang menulis laporan 

3. Guru memberikan tugas rumah untuk 

menjelaskan tentang keadaan halaman 

rumah masing- masing sebagai tindak 

Ian jut 

4. Guru menutup pelajaran. 

VIII. Metode : 

a. Pemberian Tugas 

b. Diskusi. 
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Kelompok. 

Kelompok 

Individu 

Klasikal 

Klasikal 

Klasikal 5 menit 

i 
I 

I 
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IX. Penilaian. 

Prosedur : tes 

Jenis tes 

Rubrik Penilaian 

: tes produk ( hasil laporan pengamalan siswa) 

Skor 
No Aspek Skor 

Maksimal 

Penggunaan ejaan clan tanda baca 

1. Penulisan ejaan benar tanda baca 3 
benar 

1 2. Penulisan ejaan benar tanda baca 
salah atau sebaliknya 

2 3 

3. Penulisan ejaan atau tanda baca 
salah I 

Kesesuaian isi laporan dengan obyek 

I. Isi laporan sesuai dengan obyek 3 
yang diarnati 

2 2. Isi laporan kurang sesuai dengan 2 3 
obyek yang diarnati 

3. Isi laporan tidak sesuai dengan 
obyek yang diarnati ] 

Kerangka laporan 
3 

I. Kerangka laporan jelas meliputi 
judul, waktu pelaksanaan, lokasi 

3 
clan hasil pengaamatan 

2. Kerangka laporan kurang lengkap 2 3 
(kurang 1-2 unsur) 

3. Kerangka laporan tidak lengkap I 
(kurang 3-4 unsur) 

Nilai Akhir : perolehan skor x 100 = ............. . 

Skor maks (9) 

I' 
11 

:: 

~ 
I 
ii 
11 

~ 
l1 
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Daftar Nilai Siswa Menulis Iaporan basil Pengamatan 

No Nama 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

Aspek 

I 2 3 

Jumlah 

Rata- rata 

Jumlah 
Nilai 

skor 

Merakurak, 

GuruKelas V 

161 

I 
i 
I 
~ 

I 
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Lembar Kerja 1 

Mata Pelajaran 

Materi 

Kelas/ semester 

Langkah Kegiatan 

: Bahasa Indonesia 

: Menulis Laporan 

: V/ II 

I. Amati benda-benda di tempat yang kalian kunjungi! 
2. Tulislab pada kolom temuan! 
3. Susunlah kalimat berdasar kata yang kalian temukan! 

Nama Tempat yang Dikunjungi : ......................... . 

No Temuan Kali mat 

1 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

Kelompok: ................... . 

Anggota : 

I .................. . 

2 .................. . 

3 ................. . 

4 .................. . 
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Lembar Kerja 2 

Mata Pelajaran 

Materi 

Kelas/ semester 

Langkah Kegiatan 

: Bahasa Indonesia 

: Menulis Laporan 

: V/ II 

Susunlah paragrafberdasarkan kalimat yang telah kalian diskusikan! 

No Kali mat Paragraf 

I 

2 

3 

4 

Kelompok: ................... . 

Anggota : 

I. . ................ . 

2 ................. . 

3 .................. . 

4 ................... . 
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Lembar Kerja 3 

Mata Pelajaran 

Materi 

Kelas/ semester 

Langkah Kegiatan 

Bahasa Indonesia 

Menulis Laporan 

V/ II 

164 

Tulislah laporan hasil pengamatan tempat yang kamu kunjungi dengan kerangka 

sebagai berikut: 

Nama Pengamat 

Judul 

Hari tanggal pengamatan 

Tempat yang diamati 

Hasil Pengamatan 

•••.••••.....................••.•..•..•.•..••....................•.•••••••..•..•••••.............•. 

········•••••·••···•···············•·········••···•·•·••···•····•·························•········ 
•.••............................•..•....•.....................................•.................... 

••........................•..•••...•.......•.•..................................................... 

·····················•·•·······•················•··•··•··········································•· 
..•........................•....••••••..•..••.•.•.•••.....................................•.•....•. 

·········•··•··········•····•······································································ 
..............•............................................................................•....... 
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Lampiran 12 : RPP Mapel Matematika 

RENCANA PELAKSANAAAN PEMBELAJARAN ( RPP) 

Mata Pelajaran 
Kelas I smt 
Alokasi Waktu 

I. Standar Kompetensi : 

: Matematika 
: v /2 
: 2 x 35 menit (I x pertemuan) 

6. Memahami sifat- sifat bangun dan hubungan antar bangun 

IL Kompetensi Dasar : 

6.1 Mengidentifikasi sifat- sifat bangun datar. 

III. Indikator : 

a. Menyebutkan contoh bangun datar 

b. Menunjukkan contoh bangun datar 

c. Menjelaskan sifat - sifat bangun datar 

d. Menggambar bangun datar 

Indikator PBKB : 

a. Ketepatan menyebutkan contoh bangun datar 

b. Ketepatan dalam menunjukkan contoh bangun datar 

c. Jujur dalam melakukan pengukuran 

d. Kerjasama dan saling menghargai ketika berdiskusi 

e. Keberanian untuk mempresentasikan basil diskusi 

f Rasa ingin tahu sifat sifat bangun datar 

g. Kreatif dalam menggambar bangun datar 

IV. Tujuan Pembelajaran : 

I. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan 4 contoh bangun datar 

2. Melalui penugasan siswa dapat menunjukkan 4 contoh bangun datar 

165 

3. Melalui diskusi siswa dapat menyebutkan 4 ciri dari 3 bangun datar 

(persegi, jajar genjang, dan belah ketupat ) 

4. Melalui penugasan siswa dapat menggambar 4 macam bangun datar. 

43821.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



166 

V. Sumber Bahan clan alat: 
Sumber 

Al at 

: Buku Matematika penerbit ................. hal .............. . 

: macam- macam bangun datar, penggaris, busur 

VI. Materi Pelajaran : 

Contoh bangun datar : 

Persegi panjang kubus /ingkaran 

Jajar genjang trapesium 

Bangun datar memiliki sifat - sifat jika ditinjau dari sisi ,sudut, diagonal 

ataupun simetrinya. Misalnya : bangun persegi memiliki sifilt keempat sisinya 

sama panjang, keempat sudutnya sama besar mempunyai diagonal sama 

panjang clan lain - Iain. 

VII. Langkah - langkah pembelajaran : 

Kegiatan 
Pengorganisasian 

No 
Siswa waktu 

I Kegiatan Awai: 

a. Menugaskan siswa duduk dengan baik Klasikal 10 menit 

dan mengkondisikannya siap belajar. 

b. Untuk memotivasi s1swa, guru Klasikal 

mengajak menyanyikan lagu yang 

berjudul "aku anak sehat". Dilanjutkan 

bertanya jawab ten tang makanan 

bergizi, macam-macam !auk pauk, 

bagimana bentuk tahu, bagaimana 

bentuk sisi-sisi tahu dsb. 
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c. Mengadakan aperseps1 dengan Klasikal 

bertanya jawab misalnya masih 

ingatkah kalian tentang bangun datar ? 

d. Menyampaikan cakupan materi dan Klasikal 

tujuan pembelajaran. 

2 Kegiatan Inti : 

a. Guru menunjukkan macam- macam KlasikaJ 

bangun datar kepada s1swa, lalu 

bertanya jawab tentang nama- nama 

bangun tersebut. 

b. Guru menggambar bangun persegi di Klasial 

papan tulis, kemudian menugaskan 

s1swa menunjukkan s1s1, sudut , 

diagonal dan lain- lain lalu guru 

memberikan konfirmasi 

c. Menugaskan s1swa menggambar 4 individual 

macam bangun datar pada bukunya 
. . 

masmg-masmg. 

d. Menugaskan untuk bertukar pekerjaan Berpasangan 

dengan teman sebangku kemudian 

saling memberi masukan atau 

pendapat. 

e. Membagi kelompok siswa Kelompok 

Membagikan lembar kerja J Kelompok 

g. Menugaskan diskusi untuk Kelompok 

f 

mengidentifikasi sifat sifat bangun 

datar dengan menggunakan LK 

terlampir 

h. Menugaskan perwakilan kelompok Klasikal 

untuk presentasi. 

1. Guru melakukan konfirmasi dari hasil Klasikal 

diskusi klasikal 
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3 Kegiatan Akhir : 

a. Guru melaksanakan pemantapan 

kepada siswa tentang materi yang baru 

saja dipelajari 

b. Guru memberikan pesan moral, agar 

cermat dan teliti saat mengamati 

gambar, dan juga tepat serta jujur 

dalam melakukan pengukuran. 

c. Memberikan PR sebagai tindak lanjut 

untuk menyebutkan sifat- sifat 

lingkaran. 

d. Melaksanakan pos tes 

e. Menutup pelajaran 

VIII. Metode : 

Ce ram ah 

Diskusi 

IX. Penilaian : 

Prosedur 

Jenis 

a. Soal tes 

- tanyajawab 

- pemberian tugas 

: postes 

: Tes tulis 

Tuliskan 4 ciri dari bangun di bawah ini ! 

I. 

'/ 7 
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Klasikal 
15 menit 

Klasikal 
11 

Ir 
II 

~ 
Klasikal 

i 
I 

Individu ' 

Klasikal i 
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b. Kunci Jawaban 

1. Mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar 

Mempunyai 4 sudut siku- siku 

Mempunyai diagonal yang sama panjang 

Mempunyai 2 simetri sumbu , dll 

2. Mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar 

Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

Tidak mempunyai sumbu simetri 

Diagonalnya berpotongan tidak saling tegak lurus, dll 

3. Mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang 

Mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar 

Mempunyai I sumbu simetri 

Diagonalnya berpotongan dan saling tegak lurus 

c. Tiap nomor soal, satu jawaban benar diberi skor satu 

Tiap nomor skor max 4 minimal 0 

d. Nilai akhir : perolehan skor x 100 

Skormax 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

Merakurak, 

Guru Kelas V 
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Lembar Keria Siswa 

Mapel Matematika Kl V smt 2 

KD : 6.1 Mengidentifikasi sifat bangun datar 

Cermati bangun datar di bawah ini dengan kelompokrnu ! 

Ukurlah panjang sisi, sudut, diagonalnya lalu tulis di kolom kanan! 

Temukan ciri lain dari bangun yang kalian amati misalnya sumbu simetri atau 

simetri putamya. 

Hasilnya presentasikan di depan kelas ' 

No Bangun Sifat 

I ! .............................................. . 

Nama bangun ......................................... . 2 .............................................. . 

3 .............................................. . 

4 ...... ········································ 

5 ... .. ········································· 

6 .............................................. . 

2 I ....... ········································ 

Nama bangun ......................................... . 2 ..... ·········································· 

3 .............................................. . 

4 ............................................. . 

5 ............................................. . 

6 .............................................. . 

3 ! .............................................. . 

Nama bangun ......................................... . 2 .............................................. . 

3 .............................................. . 

4 ............................................. . 

5 ............................................. . 

6 .............................................. . 
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4 

Nama bangun ......................................... . 

5 

Nama bangun ......................................... . 

'---/ ______,; 
Kelompok 

anggota 

171 

I··············································· 

2 .............................................. . 

) .............................................. . 

4 ............................................. . 

5 ............................................. . 

6 .............................................. . 

] .............................................. . 

2 .............................................. . 

) .............................................. . 

4 ............................................. . 

5 ............................................. . 

6 .............................................. . 
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Lampiran 13 : Data Hasil Angket Siswa 

Data Hasil Angket Siswa 

No Siswa 
pertanyaan A B c D E F G H I J K L 

a b A b a b a b a B a B a b A B A B a b a b a b 
1 x x x x x x x x x x x x 
2 x x x x x x x x x x x x 
3 x x x x x x x x x x x x 
4 x x x x x x x x x x x x 
5 x x x x x x x x x x x x 
6 x x x x x x x x x x x x 
7 x x x x x x x x x x x x 
8 x x x x x x x x x x x x 

9 x x x x x x x x x x x x 
10 x x x x x x x x x x x x 
11 x x x x x x x x x x x x 
12 x x x x x x x x x x x x 
13 x x x x x x x x x x x x 
14 x x I x x x x x x x x x x 
15 x x x x x x x x x x x x 

Jumlah 13 2 J4 I J4 J 13 2 J4 J 12 3 14 J JO 5 14 J J4 J J4 I 13 2 

Prosentase JOO 0 86% 14 86% 14 86 14 86% J4 80% 20 86% 14 67% 33 86o/o J4 86o/o 14 93°/o 7 86% 14 
% % % % % % % % % % % % % % 
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No Siswa 
pertanyaan M N 0 p ( R s T u v Jumlah 

a b a b a b a b a B a B a b A B A B a b a % b % 
I x x x x x x x x x x 22 100% 0 0% 
2 x x x x x x x x x x 22 100% 0 0% 
3 x x x x x x x x x x 18 82% 4 18% 
4 x x x x x x x x x x 20 91% 2 9% 
5 x x x x x x x x x x 22 100% 0 0% 
6 x x x x x x x x x x 22 100% 0 0% 
7 x x x x x x x x x x 22 100% 0 0% 
8 x x x x x x x x x x 22 100% 0 0% 
9 x x x x x x x x x x 22 100% 0 0% 
10 x x x x x x x x x x 22 100% 0 0% 
11 x x x x x x x x x x 21 96% 1 4% 
12 x x x x x x x x x x 20 91% 2 9% 
13 x x x x x x x x x x 18 82% 4 18% 
14 x x x x x x x x x x 22 100% 0 0% 
15 x x x x x x x x x x 2 9% 20 91% 

Jumlah 14 1 14 1 15 0 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 

Prosentase 86o/o 14 86% 14 80% 20 86 14 86% 14 86% 14 86% 14 86% 14 86% 14 86°/o 14 
% % ~~ % % % % % % % % 
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Lampiran 14 : Data Hasil Angket Guru 

Data Hasil Anszket Guru 
No Guru Keteran11an 

Pertan A B c D E F 0 H I Jumlah Jwnlah 
yaan a b a b a b a b a b a b a b a B a b a % b % 

I x x x x x x x x x 6 66% 3 33% 
2 x x x x x x x, x x 6 66% 3 33% 
3 x x x x x x x x x 9 1000/o 0 0% 
4 x x x x x x x x x 9 1000/o 0 0% 
5 x x x x x x x x x 9 1000/o 0 0% 
6 x x x x x x x x x 9 1000/o 0 0% 
7 x x x x x x x x x 9 1000/o 0 0% 
8 x x x x x x x x x 9 100% 0 0% 
9 x x x x x x x x x 9 100% 0 0% 
10 x x x x x x x x x 9 100% 0 0% 
11 x x x x x x x x x 8 89% 1 11% 
12 x x x x x x x x x 7 88% 2 22% 
13 x x x x x x x x x 9 100% 0 0% 
14 x x x x x x x x x 9 100% 0 0% 
15 x x x x x x x x x 9 100% 0 0% 
16 x x x x x x x x x 9 100% 0 0% 
17 x x x x x x x x x 9 100% 0 0% 
18 x x x x x x x x x 9 1000/o 0 0% 
19 x x x x x x x x x 6 66% 3 33% 

20 x x x x x x x x x 9 100% 0 0% 
Jml 19 1 18 2 17 3 17 3 18 2 16 4 20 0 19 1 19 1 

% 95 5 90 10 85 15 85 15 90 10 80 20 100 0 95 5 95 5 
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